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APRESENTAÇÃO 

 

 

A Proposta Curricular da Rede Municipal de Patos de Minas está organizada 

em quatro volumes.   O primeiro volume apresenta os pressupostos teóricos que 

fundamentam a elaboração do documento.  O segundo volume contém a proposta 

curricular para a Educação Infanti l .  No terceiro,  é apresentada a proposta curricular 

para o Ensino Fundamental .  No quarto volume consta a proposta para o Projeto 

Acertando o Passo e Educação de Jovens e Adultos.  

Este quarto volume apresenta a proposta curricular do Projeto Acertando o 

Passo e Educação de Jovens e Adultos,  que abrange as seguintes áreas:  Arte,  

Ciências,  Educação em Valores Humanos,  Geografia,  História,  Língua Inglesa,  

Língua Portuguesa e Matemática.  Cada área contempla:  

 os fundamentos f i losóficos e pedagógicos da disciplina;  

 a Matriz de Referência Curricular,  que apresenta as competências e as 

habil idades divididas por ciclo e ano de escolaridade,  com exceção das 

habilidades de Educação em Valores Humanos,  para as quais indicou-

se apenas o ciclo;  

 referências bibliográficas que subsidiaram a elaboração da proposta e 

que podem ser uti l izadas pelos professores para enriquecimento de sua 

prática pedagógica.   

A forma como foi  organizado o documento pretende facil i tar  as at ividades de 

planejamento e avaliação.  No entanto,  é necessário que os educadores tenham uma 

visão ampla das competências e habil idades em todas as disciplinas e de como se 

inter-relacionam, para que,  nas at ividades em sala de aula,  e ,  especialmente,  no 

desenvolvimento de projetos,  possam realizar um trabalho interdisciplinar 

significativo.   

Ressalta-se,  ainda,  que qualquer proposta curricular deve ser f lexível ,  ou 

seja,  nas matrizes foram definidas as habil idades essenciais que os alunos devem 

desenvolver ao longo do Ensino Fundamental .  Entretanto,  o educador,  em sua 

prática pedagógica,  tem a autonomia para trabalhar outras que sejam pert inentes à 

realidade dos educandos.  



 

 
 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil  iniciou-se nos tempos 

coloniais,  com ações educativas missionárias exercidas pelos rel igiosos.  Porém, 

devido ao contexto sócio-econômico e polí t ico da época, que considerava a 

cidadania apenas como um direi to das eli tes,  pouco ou quase nada foi  realizado 

oficialmente e as ações desenvolvidas não adquiriram amplitude significativa.  

(Brasil ,  1998).  

No início do século XIX surgiram diversos movimentos civis e oficiais  contra 

o analfabetismo. Assim, com a promulgação da Constituição Brasi leira de 1824,  

formalizou-se a garantia de escolarização primária e gratuita para todos os 

cidadãos.  Todavia,  a  educação básica de jovens e adultos só se tornou uma questão 

de polí t ica nacional  e começou a delimitar  seu lugar na história da educação no país 

a part ir  da década de 30 do século XX, quando o sistema público de educação 

elementar do país começou a se consolidar.  Por força da Constituição de 1934,  foi 

inst i tuída nacionalmente a obrigatoriedade do ensino primário gratuito para todos.  

Neste período,  o Brasil  passava por diversas transformações,  em função do 

processo de industrial ização e da crescente concentração populacional  em centros 

urbanos.  Com isso surgiu a necessidade de formação de mão de obra qualif icada 

para atender as demandas do mercado de trabalho.  Nesse sentido,  Ribeiro (apud 

Brasi l ,  1998),  postula que 
 
A ofer ta  de ensino básico  gratui to  estendia-se consideravelmente,  
acolhendo setores  sociais  cada vez mais  diversos.  A ampliação da 
educação elementar  fo i  impulsionada pelo  governo federal ,  que 
t raçava diretr izes  educacionais  para todo o  país ,  determinando as  
responsabi l idades dos  es tados e  municípios.  Tal  movimento incluiu  
também esforços ar t iculados nacionalmente de extensão do ensino 
elementar  aos adul tos,  especialmente  nos anos 40.  (p .19) .  

 

Na década de 40,  a Educação de Jovens e Adultos (EJA) se fortaleceu e 

ganhou destaque nacional ,  devido à agitação polí t ica vivida no país  com o f im da 

ditadura de Vargas e ao apelo da Organização das Nações Unidas – ONU, que com o 

término da Segunda Guerra Mundial  alertou para a eminente necessidade e urgência 
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da integração dos povos para alcançar a paz e a democracia.  Além disso,  era um 

interesse governamental  o aumento das bases elei torais  para sustentar o governo 

central  e incrementar a produção industrial  no país.   

Do final  da década de 50 até meados da década de 60,  o país viveu uma fase 

de imensa efervescência na Educação de Jovens e Adultos.  A Lei nº  4024/61 

estabelecia o direi to de jovens com idade acima de 16 e 19 anos de obter  cert if icado 

de conclusão do ginasial  e  colegial ,  respectivamente,  mediante a prestação de 

Exame de Madureza.  Porém, paralelamente,  eram difundidas idéias de educação 

popular por estudantes e intelectuais junto a grupos populares,  por meio de 

diferentes inst i tuições e com graus variáveis de l igação com o Estado,  

acompanhando a democratização da escolarização básica.   

O ideário de Paulo Freire foi  a  principal  referência para a consti tuição de um 

novo paradigma teórico e pedagógico no desenvolvimento da EJA no Brasil ,  

resultando na aprovação do Plano Nacional  de Alfabetização.  Paulo Freire,  

l iderando um grupo de educadores pernambucanos, defendia uma educação que 

est imulasse a colaboração,  a decisão,  a part icipação e a responsabil idade social  e 

polít ica dos jovens e adultos.   

Com o Golpe Mili tar  de 1964,  essa concepção educacional  foi  vista como uma 

ameaça à ordem. Seus promotores foram duramente reprimidos.  Desse modo, o 

governo assumiu o controle da alfabetização de adultos,  lançando o Mobral  – 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – como uma resposta do Regime Mili tar  à 

grave si tuação do analfabetismo no país.  Entretanto,  em relação ao Mobral ,  Ribeiro 

(apud Brasil ,  1998) afirma que 
 
As or ientações metodológicas e  os  mater iais  d idát icos do Mobral  
reproduziram muitos  procedimentos consagrados nas exper iências  
de in íc io  dos anos de 1960,  mas esvaziando-os  de todo sent ido 
cr í t ico  e  problematizador .  Propunha-se a  a lfabet ização a  par t ir  de 
palavras-chave,  re t iradas “da vida s imples  do povo”,  mas as  
mensagens a  e las  associadas  apelavam sempre ao esforço individual  
dos adul tos analfabetos para  sua  integração nos  benef íc ios de uma 
sociedade moderna pintada sempre de cor-de-rosa.  (p.  26) .    
 
 

Posteriormente,  a  Lei  de Diretr izes e Bases da Educação Nacional nº  

5.692/71, dest inou um capítulo ao ensino supletivo objet ivando “suprir” a 

escolarização regular para adolescentes e adultos que não a t inham seguido ou 

concluído na idade própria.  Assim, a educação básica obrigatória estendeu-se de 4 

para 8 anos,   afirmando a necessidade de uma educação adequada à cl ientela,  

“jovem e adulta”,  resultando daí  uma grande flexibil idade curricular.  
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Com o fim do período mili tar ,  na década de 80,  o Mobral  foi  extinto,  sendo 

implantada a Fundação Nacional  para Educação de Jovens e Adultos – Fundação 

Educar.  Esta,  por sua vez,  t inha como funções o atendimento às séries iniciais  do 

primeiro grau,  a produção de material  e a avaliação de atividades.    

Em 1990, essa Fundação foi  extinta gerando um enorme vazio em termos de 

polít icas públicas para o setor.  Desse modo, a Educação de Jovens e Adultos f icou a 

cargo dos órgãos públicos das entidades civis e de inst i tuições não-governamentais .  

Conforme Ribeiro (apud Brasil ,  1998),  
 
A his tór ia  da  educação de jovens e  adul tos no Brasi l  chega à 
década de 1990,  por tanto,  reclamando a  consol idação de 
reformulações pedagógicas  que,  a l iás ,  vêm se mostrando 
necessár ias  em todo o ensino fundamental .  Do públ ico que tem 
acorr ido aos  programas para  jovens e  adul tos,  uma ampla  maior ia  é  
const i tu ída  de  pessoas  que já  t iveram passagens  fracassadas  pela 
escola ,  entre  e las ,  muitos adolescentes  e  jovens recém-excluídos  do 
s is tema regular .  Essa s i tuação ressal ta  o  grande desaf io  pedagógico 
em termos de ser iedade e  cr ia t iv idade,  que a  educação de jovens e 
adul tos  impõe:  como garant ir  a  esse segmento  social  que vem sendo 
marginal izado nas  esferas  sócio-econômica e  educacional  um 
acesso à  cul tura  le trada que lhe possibi l i te  uma part ic ipação mais  
a t iva no mundo do trabalho,  da polí t ica  e  da cul tura .  (p .  34) .  

 

A part ir  daí ,  fez-se necessário delinear um novo cenário para a educação de 

jovens e adultos.  Foram organizados eventos em nível  nacional  e mundial ,  como a 

Conferência Mundial  de Educação para Todos,  em Jomtien,  na Tailândia,  na qual  o 

Brasi l  rat ificou um acordo se comprometendo a garantir  uma educação básica para 

todas as crianças,  jovens e adultos.  O objetivo era satisfazer as necessidades do 

alunado brasileiro.    

  Com a promulgação da Lei  de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº  9394/96,  reafirmou-se o direito dos jovens e adultos a um ensino básico 

de qualidade e adequado as suas condições,  considerando as característ icas,  

interesses,  condições de vida e de trabalho do cidadão,  assim como sua gratuidade 

em sistemas de ensino,  sendo o mesmo dever do poder público.  

 A resolução CNE/CEB nº.  1/2000 inst i tuiu as Diretr izes Curriculares 

Nacionais,  para Educação de Jovens e Adultos.  Essas diretr izes destacam que a 

EJA, como modalidade da educação básica,  deve considerar o perfi l  dos alunos e 

sua faixa etária ao propor um modelo pedagógico,  de modo a assegurar a eqüidade e 

a diferença 

 A eqüidade se referia a distribuição específica dos componentes curriculares,  

propiciando um patamar iguali tário de formação e restabelecer a igualdade de 
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direi tos e de oportunidades face ao direi to à educação. A diferença referendava a 

identif icação e reconhecimento das especificidades dos jovens e adultos no 

processo formativo,  a valorização das potencial idades de cada um e o  

desenvolvimento de seus conhecimentos e valores.  

 Além dos avanços advindos da referida lei ,  houve marcos importantes em 

nível  internacional,  dos quais,  cabe ressaltar  a 5ª  Conferência Internacional sobre 

Educação de Jovens e Adultos (Confintea),  realizada em julho de 1997, em 

Hamburgo,  na Alemanha.  A mesma foi  precedida por uma Conferência Regional 

Preparatória da América Latina e Caribe,  realizada no Brasil  em janeiro de 1997.   

 De acordo com a Proposta Curricular  para a Educação de Jovens e Adultos, 

do Ministério da Educação (2002),   

 
Em abr i l  de 2000,  em Dacar ,  no Senegal ,  a  Cúpula  Mundial  de 
Educação aprovou a declaração denominada Marco de Ação de 
Dacar ,  em que reaf irma a  Declaração de Jomtien,  segundo a  qual :  
[ . . . ]  toda cr iança,  jovem e adul to  tem direi to  humano de se  
benef ic iar  de  uma educação que sat isfaça suas  necessidades básicas 
de aprendizagem, no melhor  e  mais  p leno sent ido do termo,  e  que 
inclua aprender  a  aprender,  a  fazer ,  a  conviver  e  a  ser .  É uma 
educação que se dest ina a  captar  os  ta lentos  e  o potencial  de cada 
pessoa e  desenvolver  a  personal idade dos alunos,  para  que possam 
melhorar  suas  v idas  e  t ransformar suas  sociedades  [ . . . ]  assegurar  
que as  necess idades  de aprendizagem de todos os  jovens  e  adul tos 
sejam atendidas pelo  acesso eqüi tat ivo à  aprendizagem apropr iada,  
à  habi l idade para  a  vida e  a  programas de formação para  a  
c idadania.  (p .  21) .   

 

 Analisando a história da educação de jovens e adultos no país,  percebe-se 

uma longa trajetória marcada por avanços e retrocessos.   

Num contexto mais restr i to,  é  possível  perceber que a Educação de Jovens e  

Adultos na Rede Municipal  de Ensino de Patos de Minas se configurou a part ir  dos 

últ imos anos do século XX. Insti tuída pela Portaria Interna nº  02/98 e modificada 

pela resolução 001/98 – Semec, inst i tuiu o Projeto Acertando o Passo e implantou a 

estratégia pedagógica de Aceleração de Estudos,  mediante o regime de Progressão 

Continuada para os alunos do Ensino Fundamental,  que se encontravam em 

defasagem idade/ano de escolaridade.   

 A referida resolução foi  modificada pelo Decreto 2459 de 11 de abril  de 

2002, que ainda se encontra vigente.  De acordo com o este Decreto (Art .  10) o 

Projeto Acertando o Passo terá por objet ivo a formação básica do cidadão,  através 

de uma estrutura curricular  que contemple:  
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I  –  o  desenvolvimento  da capacidade de aprender ,  tendo como 
meios básicos o  p leno domínio  da le i tura,  da produção de texto e  
do cálculo;  
I I  -  a  compreensão do ambiente  natural  e  social ,  do s is tema 
pol í t ico,  da tecnologia ,  das  ar tes  e  dos valores  em que se  
fundamenta  a  sociedade;  
III  –  o  desenvolvimento  da  capacidade de  aprendizagem,  tendo em 
vis ta  a  aquis ição de conhecimentos  e  habi l idades  e  a  formação de 
at i tudes e  valores;  
IV –  o  for talecimento dos laços de sol idariedade humana e  a  
tolerância recíproca em que se  assenta a vida social .   

  

 O Plano Decenal Municipal  de Educação (PDME), em consonância com os 

Planos Decenais Estadual  e Nacional  de Educação,  dedica um capítulo especial  à 

educação de Jovens e Adultos.  Referenciada nos pressupostos teóricos e 

dispositivos legais,  a Secretaria Municipal de Educação – Semed –,  através do 

Centro de Estudos Continuados “Professora Marluce Martins de Oliveira Scher”,  

organizou esta Proposta Curricular para o primeiro e segundo ciclos do Projeto 

Acertando o Passo/EJA. 

 A part ir  das Matrizes de Referência Curricular ,  elaboradas para o Ensino 

Fundamental ,  os educadores que atuam no referido projeto elencaram as 

competências e habil idades consideradas necessárias a serem desenvolvidas pelos 

alunos do Projeto.  É importante ressaltar  que o referido trabalho foi  construído de 

forma part icipativa,  tendo em vista a real idade de cada escola e de sua cl ientela.  

 Esta proposta objetiva subsidiar  a prática pedagógica desenvolvida nas 

escolas municipais que ministram esta modalidade de ensino.  É fundamental  que as 

equipes escolares discutam e aprofundem essas orientações ao reelaborarem o plano 

escolar ,  para que haja uma atuação coerente com a realidade de cada inst i tuição.   

 Para atender os desafios da contemporaneidade,  é  importante que o plano 

escolar estabeleça uma proposta de educação que vise a formação integral  do 

educando. Desse modo, o desenvolvimento das habilidades e competências 

referendadas pelas Matrizes de Referência,  além de outras que os educadores 

acharem pertinentes,  devem possibil i tar  ao aluno a compreensão das 

transformações,  em todos os âmbitos,  evidenciadas no mundo atual,  tendo em vista 

o avanço da ciência e da tecnologia.  É necessário,  também, desenvolver no aluno a 

cri t icidade e a autonomia necessárias ao exercício da cidadania e a construção de 

uma sociedade democrática,  que inclua,  respeite as diferenças e seja solidária.  

 



 

 

 

PROPOSTA CURRICULAR - ARTE 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de Arte 

 
Pescadores de v ida 

Eduardo Galeno 
 
 
Diego não conhecia  o  mar.  O pai,  Sant iago Kovadlof f ,  

levou-o para descobrir  o  mar.  
Viajaram para o sul .  
Ele ,  o  mar,  es tava do outro  lado das dunas al tas ,  

esperando.  
Quando o  menino e  o  pai  enf im alcançaram aquelas a l turas 

de areia,  depois  de muito  caminhar,  o  mar estava na frente  de seus 
olhos .  E fo i  tanta  a  imensidão do mar e  tanto o  seu fu lgor,  que o 
menino f icou mudo de beleza.  

E quando f inalmente conseguiu  fa lar ,  tremendo,  
gaguejando,  pediu ao pai:  

_  Me ajuda a olhar!  
 

Mas afinal ,  o que é arte e que importância é essa que se está dando a ela,  que 

faz com que tenha espaço na educação em geral  e escolar? 

As definições de arte são inúmeras conforme estejam ligadas às concepções 

art íst icas,  estét icas e educacionais.  Cada nomenclatura tem como base concepções 

teóricas diferentes,  permanecendo em comum apenas a f inalidade da arte dentro do 

sistema educacional  – na escola refere-se ao aperfeiçoamento de saberes,  sobre o 

fazer e o pensar art íst icos e estéticos,  bem como sobre a história dos mesmos.  

A arte,  em seus diversos segmentos,  representa formas de expressão criadas 

pelo homem como possibil idades diferenciadas de dialogar com o mundo. Daí,  a  

necessidade de incluí-la na formação de crianças,  jovens e adultos,  não apenas em 

questões relat ivas ao acesso e à apropriação da produção existente,  como também 

na organização da escola como espaço de criação estét ica.  Neste contexto,  a arte 

consti tui-se como experiência estét ica e humana,  como área de conhecimento que 

tem seus conteúdos próprios.  

Considerando que o marco referencial de reflexão e produção de saberes é o 

próprio cotidiano escolar  e a necessidade de romper com a fragmentação existente 

nas práticas pedagógicas,  a  arte volta a ser,  digo volta,  pois,  desde Platão,  já  era 

vista,  discutida e analisada como instrumento construtivo do saber.  Assim, entende-
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se que o trabalho com a arte deverá continuar desenvolvendo ações necessárias para 

garantir  seu estudo e implementação efet iva como área de conhecimento e que se 

construa sua identidade como componente curricular .  

 
Ensinar  ar te  s ignif ica mais  do que proporcionar  aos alunos o 
conhecimento  da his tór ia  da humanidade a  par t ir  de um modo 
específ ico ,  formativo e invent ivo,  de fazer ,  expr imir  e  conhecer ,  
para  a lém da c iência  e  dos l imites  das  es truturas  da l íngua falada e  
escr i ta .  (DUARTE, 1995,  p .11) .  

 

A arte é importante na escola,  principalmente porque é importante fora dela,  

pois desde os primórdios da civil ização,  ela esteve presente em todas as formações 

culturais  estabelecendo novas realidades,  novas formas de inserção no mundo e de 

visão deste mesmo mundo. Quando nos expressamos dentro de várias modalidades 

art ís ticas,  elaborando e reconhecendo de modo sensível  nosso pertencimento ao 

mundo, alargamos e aprofundamos o conhecimento do ser  humano, possibil i tando 

maior compreensão da realidade e maior part icipação social .  

A produção artís t ica que,  historicamente,  os grupos populares vêm 

produzindo faz parte do acervo cultural  da humanidade e nos representa de modo 

legít imo. Por isso,  é importante ver e ler  o mundo através da arte,  analisando e 

debatendo as várias interpretações que o olhar crít ico pode suscitar ,  ajudando-nos a 

ver o mundo sob diferentes l inguagens como forma de expressão e representação da 

vida – a criação.  

Assim o ensino e a aprendizagem da arte fazem parte,  de acordo com as 

normas e valores estabelecidos em cada ambiente cultural ,  do conhecimento que 

envolve a produção art ís tica em todos os tempos.  

O processo criador,  segundo Vygotsky,  ao interpor realidade, imaginação,  

emoção e cognição,  envolve reconstrução,  reelaboração,  redescoberta.  Nesse 

sentido,  é sempre um processo singular no qual  o sujei to deixa suas marcas 

revelando seus encaminhamentos,  ordenamentos e formas próprias de se relacionar 

com os materiais,  com o espaço,  com as l inguagens e com a vida.  A ampliação da 

experiência estét ica,  fazendo circular  diferentes manifestações art íst ico-culturais,  é  

base fundamental  para o processo de criação,  bem como amplia a rede de 

significados e modos diferenciados de comunicabil idade e compreensão. Assim, 

Read (1997) a trata como princípio unificador em educação,  uma vez que a arte não 

conhece barreiras de tempo e espaço.  
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Da Antigüidade à Renascença,  a aprendizagem dos conhecimentos art íst icos 

se dava pela imitação.  Na Renascença passou a ser  realizado em atel iês e o futuro 

art ista adquiriu conhecimentos sobre geometria,  perspectiva e anatomia,  o que deu 

origem às Academias de Arte.  

No Brasil ,  o ensino das artes tem início com a vinda de D. João VI que cria 

uma Academia de Belas-Artes,  além de escola de educação superior.  Até a 

proclamação da República,  o ensino da arte nas escolas oficiais  concentrou-se 

naquelas dest inadas à produção de bens,  incluindo aí  o desenho técnico e 

geométrico.  Tais escolas destinavam-se à classe trabalhadora ou à burguesia com as 

chamadas “belas-artes” ensinadas em escolas,  academias e conservatórios especiais.   

Segundo estudiosos,  nossa visão educacional  se embasou numa “salada 

f i losofante” que procurava concil iar e sintet izar correntes de pensamento diversas e 

dist intas,  o que resultou numa concepção de educação,  especialmente em arte,  de 

contornos muito imprecisos.  

A semana de Arte Moderna de 22 trouxe uma proposta renovadora,  o que 

significou a descoberta de novas maneiras de se entender a expressão art íst ica.  No 

período entre a Semana de 22 e a Reforma Educacional  de 1971,  a arte continuou a 

ocupar lugar subalterno.  Nas décadas de 40 e 50,  educadores e art istas procuraram, 

paralelamente ao ensino oficial ,  a  valorização da arte criando “Escolinhas de Arte”, 

sendo a primeira fundada em 1948 por Augusto Rodrigues.  

Nos anos 60,  a ditadura mili tar  desmonta as escolas experimentais e a 

condição brasi leira de dependência mostra a nossa despersonificação como nação e 

como projeto histórico-cultural .  A censura abateu-se com rigor especialmente sobre 

a produção art íst ica nacional.  

Ao longo dos anos,  muito se tem falado e escri to sobre a necessidade da 

inclusão da arte na escola de forma mais efet iva.  

Com a reforma educacional  de 1971 (Lei nº .  5692),  a Educação Artíst ica 

tornou-se obrigatória nos currículos de 1° e 2º  graus.  Mas a escola brasi leira não 

dispunha de condições para abrigar um espaço apropriado ao trabalho com a arte e 

nem de profissionais habili tados,  f icando a arte relegada a mais uma disciplina com 

carga horária mínima. Isto marcou o ensino da arte no Brasil  como área de 

profissionais descompromissados e sem conteúdo específico.  

Nos anos 80,  houve uma conscientização e luta dos professores de arte sobre 

sua formação e valorização profissional  e a criação da pós-graduação.  Atualmente,  

os arte-educadores lutam para reverter  a si tuação do ensino da arte:  o universo 
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mágico da arte é importante,  mas desnecessário – em favor de uma escola que 

valorize os aspectos educativos contidos na arte.  Diretores de escola, 

coordenadores e professores devem estar  preparados para entender a arte como 

ramo do conhecimento tanto quanto as outras disciplinas do currículo.  

O ensino da arte deve estar  em consonância com a contemporaneidade e 

romper com barreiras de exclusão,  visto que a prática educativa está na capacidade 

de experienciar de cada um. Assim, estimula-se os educandos a se arriscarem a 

desenhar,  a  representar,  a  dançar,  pois trata-se de uma vivência e não de uma 

competição.  Estes se reconhecerão como participantes e construtores de seus 

próprios caminhos.  A arte fará parte de suas vidas e terá sentido,  deixando de ser 

incompreensível ,  el i t is ta e distante da sua realidade.  

A arte implica,  também ,  na expansão do conceito de cultura em que qualquer 

produção, modos de conceber e organizar a vida social  são levados em consideração 

e depende de três ações básicas:  ler  obras de arte,  fazer art íst ico e 

contextualização.  

O processo pedagógico em arte há que buscar a dinâmica entre o sentir ,  o 

pensar e o agir .  Deve promover a interação entre saber e prát ica relacionados à 

história,  às sociedades e às culturas,  possibil i tando uma relação de ensino-

aprendizagem de forma efetiva.  Deve-se considerar,  também, o lúdico como 

processo e resultado,  conteúdo e forma. 

Segundo o professor Perroti  (1990),  é necessário que se pense o lúdico na 

sua essencialidade:  

 
[ . . . ]  gostar ia  de chamar a  a tenção para  o  concei to  de lúdico.  Sim,  
porque no mundo atual  as  d iferentes  d imensões do lúdico vêm 
sendo reduzidas  a prat icamente  uma,  a  do lúdico ins trumental .  Esta  
que é ,  por  exemplo,  u t i l izada pela publ ic idade,  vem sendo tomada 
enquanto  dimensão que dá conta  das  possibi l idades todas do lúdico,  
como se es te  se  esgotasse em tal  perspect iva.  Gostar ia ,  ass im,  de 
lembrar  aqui  que o  lúdico compreende pelo  menos outra  d imensão,  
que além de instrumental  o  lúdico pode e  deve ser  essencial .  
No pr imeiro caso,  o  do lúdico ins trumental ,  o  jogo é  compreendido 
enquanto  recurso  motivador ,  s imples  instrumento,  meio  para a  
real ização de objet ivos que podem ser  educat ivos,  publ ici tár ios  ou 
de inúmeras naturezas.  No segundo caso,  br incar  sob todas as  
formas f ís icas  e /ou intelectuais ,  é  v is to  como at i tude essencial ,  
como categoria  que não necessi ta  de  uma just i f icat iva externa,  
a lheia  a  e la mesma para se  val idar .  No pr imeiro caso,  o  que conta  é 
a  produtiv idade.  No segundo,  a  produtiv idade é  o  própr io  processo 
de br incar ,  uma vez nessa  concepção jogar  é  in tr insecamente  
educat ivo,  é  essencial  enquanto forma de humanização.  (p .  26-7) .  
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A escola pode considerar vivências em que o lúdico esteja presente 

reconhecendo a arte como conhecimento,  contendo em si  um universo de 

componentes pedagógicos.  Abrir  espaços que possibil i tem o trabalho com a 

diferença, a imaginação,  a auto-expressão,  a descoberta e a invenção,  novas 

experiências,  percepções,  experimentação da pluralidade, mult ipl icidade e 

diversidades de valores,  sentido e intenções.  

Um programa educacional  não pode tornar a arte como elemento decorativo e 

festeiro.  Ela valoriza a organização do mundo da criança,  do jovem e do adulto,  sua 

auto- compreensão,  o relacionamento com o outro e com o meio.  Assim, o trabalho 

deve seguir  o lúdico e o fazer,  com a ação mais significante que os resultados,  ou 

seja,  deve conduzir  o educando à pesquisa e ao desenvolvimento das l inguagens 

art íst icas,  ao crescimento de sua autonomia e à sua capacidade inventiva.  Por isso,  

os projetos devem levar em conta valores e sentidos do universo cultural  das 

crianças,  dos jovens e dos adultos,  possibil i tando sua vivência com o repertório já 

existente,  assim como sua ampliação e novas possibil idades de expressão.  

Entender e est imular o ensino da arte tornará a escola um espaço vivo,  

produtor de conhecimento novo,  revelador,  que aponta para a transformação sob 

uma visão estét ica de mundo, numa educação estét ica.  

E sobre a educação estét ica,  reflet iu Duarte Jr .  (1995),  professor da Unicamp 

e teórico do ensino da arte:   

 
A educação é ,  por  cer to ,  uma at ividade profundamente  es té t ica  e 
cr iadora em si  própr ia .  Ela  tem o sent ido do jogo,  do br inquedo,  em 
que nos  envolvemos prazerosamente em busca de uma harmonia.  Na 
educação joga-se  com a  construção do sent ido –  do sent ido que 
deve fundamentar  nossa compreensão do mundo e da v ida que nele  
v ivemos.  No espaço educacional  comprometemo-nos com a nossa 
“visão de mundo”,  com nossa palavra.  Estamos al i  em pessoa –  uma 
pessoa que tem os  seus pontos de vis ta ,  suas opiniões,  desejos  e  
paixões.  Não somos apenas  veículos para  a  transmissão de idéias de 
terceiros:  repet idores  de opiniões  alheias ,  neutros  e  objet ivos.  A 
relação educacional  é ,  sobretudo,  uma relação de pessoa a  pessoa,  
humana e  envolvente .  (p.74) .  

 

É na ação dos arte-educadores que podemos reverter  o quadro e tornar o 

ensino da arte uma prática significante para quem dela part icipa.  Através de 

investimentos na formação e na qualif icação de profissionais é que a arte deixará de 

ser  mero apêndice pedagógico de outras disciplinas.  
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A ênfase dada ao trabalho da arte-educador não isenta o conjunto da escola 

da responsabil idade de modificar a prática do ensino de arte,  e  com isto promover a 

educação estét ica em sua total idade.  

O ensino da arte,  hoje,  é  uma área do saber,  uma disciplina com origem, 

história,  questões e metodologia.  Assim como em outros ramos do conhecimento,  

não há uma homogeneidade entre as abordagens nesta área.  Talvez apenas nos 

pressupostos mais abrangentes.  Abordagens diversas e práticas diferenciadas estão 

sendo trabalhadas por profissionais interessados no assunto.  Podemos identif icar 

relações com alguma concepção de arte,  f i losofia,  pedagogia nas bases de cada 

uma. 

O ensino da arte tem crescido no Brasil ,  passando por diversas etapas de 

compreensão.  Bibliografia,  experiências,  documentação,  exposição têm sido 

produzidas ao longo dos anos.  Questões são levantadas,  postulados são revistos.  

Encontros,  seminários e simpósios são promovidos,  tendo como princípios que o 

entendimento da arte no espaço educativo passa pelo conhecimento da sua história: 

origens,  propostas,  criação de escolas,  inserção nas Leis de Diretr izes e Bases,  nas 

universidades e suas relações com a história do país.  É conhecer pensadores,  

teorias,  abordagens,  propostas.  Identif icar seus principais temas:  fazer espontâneo,  

aprendizado de técnicas,  história da arte,  polivalência,  arte nacional ,  popular,  

folclore,  arte contemporânea,  integração. Além disso,  art iculá-la com outras 

disciplinas e com a pedagogia: métodos,  etapas,  esquemas.  Ou com a sociologia:  

cultura,  sociedade,  épocas.  Ou ainda com a história da arte:  est i los,  correntes,  

concepções,  vertentes;  e também com antropologia:  cultura,  valores e sentidos 

culturais .  Como é um universo amplo,  uma vez que diz respeito ao que é humano e 

envolve o fazer e o pensar,  o ensino da arte não poderia deixar de interagir  com 

outras áreas do conhecimento.  Dessa forma, o trabalho de produção e ensino da arte 

a ser  desenvolvido pela escola deverá configurar-se numa concepção em que a arte 

e educação sejam práticas que se relacionam com outras,  pretendendo a criação de 

novas prát icas na arte e na vida.  



Matriz de Referência Curricular – Arte 
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Reconhece nas artes visuais um meio de comunicação e expressão.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

As habilidades/descritores presentes nessa modalidade artística sugerem conhecimentos que o educando deve ter para compreender as artes visuais como importante meio de comunicação e 
expressão, desde os tempos primitivos, adquirindo conhecimentos sistemáticos aplicáveis nas considerações atuais de leitura.
A humanidade, ainda no início, reconhecendo a necessidade de transmitir suas idéias e perpetuar o histórico de seus empreendimentos, imaginou a linguagem gráfica que, tornando forma 
definida com o avanço da civilização, deu origem à escrita.
A linguagem de imagens, de símbolos atravessou séculos e perpetua até hoje, tendo uma inserção cada vez maior na vida das pessoas. Para que ocorra a fruição de conhecimentos, é necessário 
que se leve em consideração os conhecimentos e experiências prévios que circulam socialmente garantindo não só a linguagem escrita e falada, mas a linguagem de imagens que nos é 
apresentada a todo momento, num misto de criação e recriação. Neste contexto, é importante desenvolver a competência de saber ver e analisar imagens, para que se possa, ao produzi-la, fazer 
com que tenha significação tanto para o autor, quanto para quem vai vê-la e apreciá-la. Assim é preciso conhecer a produção visual já existente, tanto a internacional quanto a nacional, regional e 
local, dando-lhes o devido valor.
Os modos de produção e de conhecimento de imagens são bastante diversificados. Há uma grande variedade de possibilidades - tanto na história das artes quanto nas técnicas artísticas - a serem 
exploradas e usadas. Construir conhecimentos que explorem tais possibilidades é muito importante para inserir o aluno no contexto contemporâneo de produção e fruição visual. Isso só acontece 
se, no trabalho realizado, o pensamento crítico for aliado ao pensamento artístico.
Além das formas tradicionais, no mundo contemporâneo, as expressões visuais ampliam-se fazendo combinações e criando novas modalidades em que a imagem integra-se ao texto, som e 
espaço. O seu ensino requer conteúdos, materiais e técnicas, assim como a compreensão destes em vários momentos da história da arte. Portanto, a escola deve permitir ao aluno experiências de 
aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e coletiva de forma mais lúdica. Deve-se  entender o aluno como um produtor de 
cultura que não separa o momento de construir conhecimento do momento de fazer uso do que aprendeu e, para tal, ele deve compreender o que vê. 
Atividades como desenho, pintura, colagem, leitura de obras, escrita enigmática, leitura fotográfica, releituras, modelagem, alfabetização áudio-visual poderão ajudar no desenvolvimento destas 
habilidades, se aliadas à história da arte, além da confecção de cartazes, croquis, ilustrações de textos, de palavras, de fatos fundamentais entre outros.

Conteúdo: Teoria da Arte, História da Arte, Arte no Brasil, Semiótica, Elementos da Linguagem e Composição Visual, Produção em Arte/Técnicas, Artes Audiovisuais/Cinema.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Explora propriedades características de diferentes materiais. Trabalhar atividades em que o aluno possa utilizar lápis e pincéis de diferentes texturas e espessuras, 
brochas, carvão, cordões, sucatas, tintas, água, areia, argila, massinha e variados suportes gráficos 
como: papel, papelão, jornal, parede, chão, caixas, madeira.

1D1

Observa e identifica imagens variadas.1D2

Identifica cores variadas. Estimular a observação das cores através do manuseio de brinquedos, tintas, natureza, peças do 
vestuário.

1D3

Expressa-se livremente através de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura.

Incentivar a prática da escultura através da modelagem com massinha, argila, areia, docinho de leite 
ninho, massa de bolacha...

1D4

Demonstra interesse por atividades artísticas.1D5

Pinta, utilizando técnicas variadas. Propor pintura utilizando o dedo, canudinho, esponja, pincel...1D6

Interessa-se pelas próprias produções.1D8

Reconhece que a linguagem de símbolos deu origem à escrita. Conscientizar o aluno de que nas artes visuais a imagem tem significação para quem a cria e para quem 
a lê ou a vê.

1D13

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18
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Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Observa e identifica imagens variadas.1D2

Expressa-se livremente através de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura.

Incentivar a prática da escultura através da modelagem com massinha, argila, areia, docinho de leite 
ninho, massa de bolacha...

1D4

Demonstra interesse por atividades artísticas.1D5

Pinta, utilizando técnicas variadas. Propor pintura utilizando o dedo, canudinho, esponja, pincel...1D6

Identifica produções artísticas. Proporcionar momentos para a observação de imagens (pintura, desenho...) e objetos artísticos.1D7

Interessa-se pelas próprias produções.1D8

Explora elementos da visualidade e suas relações compositivas. Levar o aluno a distinguir e trabalhar com ponto, linha, espaço, luz, cor, textura, simetria, volume, 
superfície.

1D11

Reconhece que a linguagem de símbolos deu origem à escrita. Conscientizar o aluno de que nas artes visuais a imagem tem significação para quem a cria e para quem 
a lê ou a vê.

1D13

Entende que a imagem é o princípio básico na comunicação de massa. Estimular o aluno a ler e interpretar imagens, assim como expressar-se por meio de desenhos e croquis.1D14

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18

Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Observa e identifica imagens variadas.1D2

Expressa-se livremente através de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura.

Incentivar a prática da escultura através da modelagem com massinha, argila, areia, docinho de leite 
ninho, massa de bolacha...

1D4

Demonstra interesse por atividades artísticas.1D5

Pinta, utilizando técnicas variadas. Propor pintura utilizando o dedo, canudinho, esponja, pincel...1D6

Identifica produções artísticas. Proporcionar momentos para a observação de imagens (pintura, desenho...) e objetos artísticos.1D7

Interessa-se pelas próprias produções.1D8



20Matriz de Referência Curricular - EJA - Arte - Primeiro Ciclo

Conhece as variantes conceituais dentro da teoria da arte no processo de 
produção artística.

Fazer com que o aluno entenda e seja capaz de conceituar arte, obra de arte, cultura, história, gosto 
estético.

1D10

Explora elementos da visualidade e suas relações compositivas. Levar o aluno a distinguir e trabalhar com ponto, linha, espaço, luz, cor, textura, simetria, volume, 
superfície.

1D11

Identifica materiais, técnicas e elementos estruturais nas obras visuais 
relacionando-os a períodos artísticos, despertando para a sensibilidade 
estética.

Fazer com que o aluno compreenda que os elementos estruturais estão ligados à teoria da forma. 
Catálogos, vídeos, áudios fornecem informações e ajudam nessa compreensão.

1D12

Reconhece que a linguagem de símbolos deu origem à escrita. Conscientizar o aluno de que nas artes visuais a imagem tem significação para quem a cria e para quem 
a lê ou a vê.

1D13

Entende que a imagem é o princípio básico na comunicação de massa. Estimular o aluno a ler e interpretar imagens, assim como expressar-se por meio de desenhos e croquis.1D14

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Conhece a história da arte em diferentes épocas e culturas.1D16

Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18

Entende que no mundo contemporâneo as expressões visuais ampliam-se 
combinando modalidades como texto, som e espaço, contextualizando-as na 
história da humanidade.

Tornar o aluno capaz de lidar com as relações entre as obras de arte de diferentes épocas históricas, 
entendendo que estas relações não se dão de modo linear somente, mas pela herança cultural e pelo 
contexto social.

1D20

Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25



21Matriz de Referência Curricular - EJA - Arte - Primeiro Ciclo

Percebe na dança uma linguagem que expressa sensibilidade2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Dançar é um ato natural do ser humano. Pode ter sido a arte mais antiga que o homem criou, pois sabe-se que as ações físicas têm grande significado para ele, estabelecendo relações entre o 
mundo  e o modo de existir.
A dança assume vários significados numa sociedade, podendo ter características rituais, acadêmicas, de entretenimento e de educação. Freqüentemente ignoram-se os conteúdos sócio-afetivos e 
culturais presentes nela. Na sociedade contemporânea, não se pode negar a presença da dança já que o corpo se movimenta no tempo e no espaço como forma de comunicação e expressão. Desta 
forma, é importante que a escola  também se preocupe com a educação dos corpos e com o processo interpretativo e criativo da dança, pois dará aos alunos subsídios para compreender, desvelar, 
descongruir e reconstruir relações que se estabelecem ente o corpo e a sociedade, despertando no indivíduo a consciência de que seus corpos revelam histórias, emoções, sonhos e projetos de 
vida. 
A dança na escola deve estar livre de técnicas, uma vez que o aluno deve expressar espontaneamente seus movimentos. Há de existir também a apreciação e análise de movimentos de acordo com 
o ritmo trabalhado. Assim, permitirá uma apropriação crítica, consciente e transformadora revelando conhecimento e aproximando o aluno de sua cultura. 
Para tanto há necessidade de orientações didáticas que estejam comprometidas com a realidade sociocultural de modo a não isolar o aluno do mundo. Inserida no contexto educacional, ela  deve 
propiciar, portanto, o desenvolvimento da consciência corporal dos indivíduos que, ao trabalharem o corpo, estarão se apropriando de um espaço que registra a história de cada um, reativando a 
memória coletiva e valorizando aspectos de sua cultura.
Atividades que contribuam para o desenvolvimento dos potenciais de comunicação e expressão individual e coletivo, através da interação entre percepção, imaginação, emoção, sensibilidade e 
reflexão poderão auxiliar o desenvolvimento das habilidades descritas. Com relação a atividades que viabilizem os objetivos do ensino da dança estão as lúdicas: jogos, brincadeiras, 
interpretações com dublagem de músicas criando interpretações de cenas; as técnicas: exercícios  de expressão corporal, improvisação e atividades de conscientização corporal; as inspiradas no 
cotidiano: exploração de danças e movimentos do cotidiano e temas da cultura brasileira.

Conteúdo: História da Dança, Formas e Estilos; A Dança no Brasil; Técnicas de Expressão em Dança; Fatores de Movimento; A Expressão Corporal/Ritmo.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1

Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1
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Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Aprecia, identifica e contextualiza produções de dança. Incentivar a observação e/ou a participação em números de dança (folclóricas, indígenas...).2D5

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Estabelece relações entre dança, sua contextualização, pensamento artístico, e 
identidade cultural, respeitando características étnicas, emocionais e 
intelectuais.

Procurar mostrar a dança como ampliação de espaços de apresentação considerando-a uma arte capaz 
de representar o tempo-espaço do homem, suas vivências e experiências atribuindo a ela uma função 
social.

2D10

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1

Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Aprecia, identifica e contextualiza produções de dança. Incentivar a observação e/ou a participação em números de dança (folclóricas, indígenas...).2D5

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Situa e compreende as relações entre o corpo, dança e sociedade num diálogo 
entre a tradição e a sociedade contemporânea.

2D8

Realiza pesquisas sobre a história da dança em diferentes épocas e sociedades, 
entendendo que essa relação se dá pela herança cultural.

2D9

Estabelece relações entre dança, sua contextualização, pensamento artístico, e 
identidade cultural, respeitando características étnicas, emocionais e 
intelectuais.

Procurar mostrar a dança como ampliação de espaços de apresentação considerando-a uma arte capaz 
de representar o tempo-espaço do homem, suas vivências e experiências atribuindo a ela uma função 
social.

2D10
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Entende que a música é uma forma de linguagem através da qual se expressa e aprende a se relacionar com o mundo.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A música, manifestação artística estética do homem, acompanha-o em toda sua história, nos momentos mais diversos como nos rituais, nas celebrações, no trabalho ou no simples prazer de 
produzi-la ou ouvi-la. Ela está em nossa memória, acompanha-nos e é transmitida de geração a geração. Ajuda-nos a preservar nossa identidade como grupo étnico, pois possui caráter dinâmico 
ao ser transmitida oralmente. Sofre alterações de região para região devido à musicalidade que se manifesta através da voz cantada ou falada, dos sons, dos ritmos, dos movimentos do nosso 
corpo, dos costumes e tradições.
Numa sociedade de constantes mudanças, a música localiza com precisão a informação correta  em diversos contextos para transformá-la em conhecimento comum a todas as disciplinas, pois é 
dinâmica e prática, sugere e critica levantando subsídios para que o aluno possa criar e recriar respeitando sua linguagem expressiva de beleza e simplicidade. A grandiosidade desta modalidade 
artística que, desde a antiguidade grega é recurso essencial na educação, coloca o indivíduo em contato com produções de diferentes épocas e etnias. Ao considerarmos sua diversidade, 
propiciamos aos alunos vivência e reflexão sobre os elementos básicos e fundamentais da música, assim como promovemos a audição ativa e  crítica de diferentes gêneros musicais de diferentes 
épocas, seus aspectos formais estéticos, históricos e contextuais em que foram criadas. A música não é apenas um adorno da vida. É uma manifestação básica do ser humano já que amplia seu 
universo cultural e capacita-o para reconhecer e respeitar as diferenças culturais e étnicas, além da diversidade musical de nosso país. Isso fará com que o educando aproprie-se, sem preconceitos, 
do patrimônio cultural contextualizado no tempo e espaço.
A descoberta dos sons, da linguagem do corpo e das canções transforma o produto do meio social em construção  de conhecimento que atua significativamente no contexto educacional,  
oferecendo ao educando oportunidade de comunicação e expressão que estrutura seu pensamento de forma lógica ou abstrata. A linguagem musical auxilia na compreensão de aspectos de nossa 
língua, de nossos costumes, de nossa história. Facilita a  formação do sentimento de cidadania, o enriquecimento da cultura popular e principalmente desperta no aluno a compreensão da 
importância de sua participação e de seu papel na sociedade ao relacionar-se com o mundo. O conhecimento é construído a partir da interação do aluno com o meio ambiente, e o ritmo é parte 
primordial do mundo que a cerca. Cabe ao educador fazer com que o aluno descubra, analise e compreenda os ritmos do mundo numa organização temporal e espacial, intelectual e afetiva.
O conjunto de habilidades descritas nesta modalidade artística pode levar o aluno a alcançar outros objetivos de aprendizagem em atividades como: expressar-se com o corpo todo, imitando e 
dramatizando sons diferentes; desenhar enquanto ouvem música popular, clássica, folclórica, infantil; conversar cantando; criar instrumentos com materiais diversos; fazer paródias; dançar ao 
som de músicas diversas; exercícios que descubram a sonoridade e o ritmo do próprio corpo; criar músicas partindo da leitura de uma história; criar uma banda; tocar instrumentos musicais 
livremente sem seguir uma pauta musical; ouvir sons graves e agudos, organizar um coral, entre outras.

Conteúdo: História da música, Noções de teoria musical, Instrumentos musicais, A música no Brasil, As linguagens diversas e a música /mídia, A linguagem musical do folclore.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Ouve os sons do entorno. Propor atividades que levem o aluno a identificar sons produzidos dentro e fora da sala.3D1

Imita sons diversos. Trabalhar a história da música, levando os alunos a entenderem que esta se faz pela herança cultural e 
pelo contexto social valorizando as composições de diferentes épocas.

3D2

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5

Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Reconhece instrumentos musicais e identifica os seus sons. Possibilitar o contato do aluno com instrumentos de sopro, corda e percussão.3D8

Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

É capaz de interpretar, por meio da voz, repertórios musicais.3D16
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Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Ouve os sons do entorno. Propor atividades que levem o aluno a identificar sons produzidos dentro e fora da sala.3D1

Imita sons diversos. Trabalhar a história da música, levando os alunos a entenderem que esta se faz pela herança cultural e 
pelo contexto social valorizando as composições de diferentes épocas.

3D2

Produz com liberdade e originalidade efeitos sonoros a partir da manipulação 
de objetos.

Incentivar a criação de diálogos e seqüências de sons.3D3

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5

Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Reconhece instrumentos musicais e identifica os seus sons. Possibilitar o contato do aluno com instrumentos de sopro, corda e percussão.3D8

Identifica e compreende elementos da linguagem musical. Trabalhar atividades em que o aluno possa, por exemplo, classificar e reconhecer sons quanto as suas 
qualidades (altura, intensidade, duração e timbre), a gráfica (espontânea, onomatopéia, símbolo gráfico, 
notação tradicional)...

3D10

Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

É capaz de interpretar, por meio da voz, repertórios musicais.3D16

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Ouve os sons do entorno. Propor atividades que levem o aluno a identificar sons produzidos dentro e fora da sala.3D1

Imita sons diversos. Trabalhar a história da música, levando os alunos a entenderem que esta se faz pela herança cultural e 
pelo contexto social valorizando as composições de diferentes épocas.

3D2

Produz com liberdade e originalidade efeitos sonoros a partir da manipulação 
de objetos.

Incentivar a criação de diálogos e seqüências de sons.3D3

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5

Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Reconhece instrumentos musicais e identifica os seus sons. Possibilitar o contato do aluno com instrumentos de sopro, corda e percussão.3D8

Identifica e compreende elementos da linguagem musical. Trabalhar atividades em que o aluno possa, por exemplo, classificar e reconhecer sons quanto as suas 
qualidades (altura, intensidade, duração e timbre), a gráfica (espontânea, onomatopéia, símbolo gráfico, 
notação tradicional)...

3D10
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Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Valoriza as manifestações musicais de diferentes etnias e entende que estas 
envolvem aspectos corporais, afetivos, culturais e sociais.

3D13

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

Conhece a diversidade da expressão musical do repertório brasileiro. Trabalhar atividades que possibilitam o estudo da história da música no Brasil.3D15

É capaz de interpretar, por meio da voz, repertórios musicais.3D16

Percebe a música como importante meio de comunicação e expressão.3D18

Utiliza a linguagem teatral adequando-a a situações comunicativas em função das manifestações sócio-culturais no exercício 
de cidadania.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O teatro é uma atividade que conduz o indivíduo a reflexões e posicionamentos críticos diante das ações cotidianas. Seja através de gestos ou imagens, palavra falada e sons, a ação dramática se 
manifesta nos processos de comunicação e expressão em todas as sociedades humanas. A necessidade de compreender e  atuar sobre a realidade com ações que implicam num conjunto de jogos, 
muitas vezes não percebidos, por serem incorporados na vida diária. Esses jogos são importantes na vida social das pessoas, na interação com o outro, adquirindo as mais variadas funções e 
significados em diferentes culturas e sociedades.
Também as celebrações, as comemorações e os festejos são ações que têm significado para o homem, explicitando valores e símbolos que têm entendimento numa determinada formação cultural. 
Porém o teatro não emerge apenas das ações do cotidiano, mas sobretudo da expressão do imaginário por meio da representação ou ações dramáticas.
Teatro, na educação, não tem somente função integradora, mas dá ao educando a oportunidade de se apropriar crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e culturais mediante troca com 
seus semelhantes.
Ao criar situações e interpretar um personagem, o aluno está ao mesmo tempo se distanciando de sua realidade cotidiana e tirando para si os ensinamentos necessários para a  compreensão do 
outro, do entorno e do contexto existencial e cultural em que está atuando. O jogo teatral na escola é uma demonstração de que aprender pode ser divertido e prazeroso. É um jogo e todo jogo 
ensina a raciocinar, tomar decisões, colaborar, reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e com os dos outros.
Acredita-se que o jogo teatral já fizesse parte do processo educacional desde a Pré-História, mas como arte foi formalizado pelos gregos na Antigüidade, quando passou de jogos e rituais para o 
espaço cênico organizado. Por exigir a presença do indivíduo de forma completa - raciocínio, corpo e fala - e ter como fundamento a experiência de vida, apresentando, ainda, o poder de 
desinibir, comunicar e influenciar, deve ser orientado de modo a se tornar uma atividade construtiva, criativa e conscientizadora. 
Sabemos que vários saberes e capacidades são necessários à prática educativa para que certas habilidades sejam alcançadas. Na sala de aula, o professor deve encontrar maneiras para construir 
conhecimento de modo inovador e criativo. Espera-se que ele seja o mediador que vai despertar no aluno atitudes de investigação e busca, construindo a ação de aprender.
Para que as habilidades elencadas nesta matriz sejam viabilizadas, o professor deve buscar práticas pedagógicas diferentes, em que as contradições e dúvidas produzam conhecimento. Para tanto, 
deve trabalhar com atividades mais lúdicas como jogos de integração, percepção, expressão, imaginação; jogos teatrais ou dramáticos; refletir e discutir na roda de conversa; incentivar a 
participação de todos; e, certamente, a aprendizagem se concretizará.

Conteúdo: História do teatro, Teatro no Brasil, Linguagem cênica, Corpo e movimento, Introdução ao gênero literário dramático, O fazer teatral.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Participa e compreende jogos de integração percepção, expressão e 
imaginação.

Propor trabalho corporal e expressivo que valoriza a ações motoras, os sentidos e a socialização, 
estruturando a liberdade no pensar e no agir.

4D1

Conhece as possibilidades  gestuais e de movimento do próprio corpo em 
diferentes espaços.

4D4
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Cria, constrói e interpreta personagens em diferentes espaços cênicos. Criar condições para que se desenvolva o jogo do "faz-de-conta".4D5

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11

Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Tem consciência corporal. Trabalhar atividades que explorem partes do corpo.4D14

Trabalha movimentos corporais na comunicação dramática em pequenas 
ações, compondo ou não uma cena.

4D15

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20

Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Realiza jogos teatrais com percepção dramática e sensibilidade estética.4D2

Conhece as possibilidades  gestuais e de movimento do próprio corpo em 
diferentes espaços.

4D4

Cria, constrói e interpreta personagens em diferentes espaços cênicos. Criar condições para que se desenvolva o jogo do "faz-de-conta".4D5

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Identifica a ação dramática em peças teatrais. Propor apreciação de peças adequadas à faixa etária em questão.4D9

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11

Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Explora elementos da dança, circo e mídia. Incentivar o trabalho que explore a expressividade de bonecos e máscaras.4D13

Trabalha movimentos corporais na comunicação dramática em pequenas 
ações, compondo ou não uma cena.

4D15

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20
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Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Realiza jogos teatrais com percepção dramática e sensibilidade estética.4D2

Identifica e explora com propriedade, espaços cênicos na escola e na 
comunidade.

4D3

Conhece as possibilidades  gestuais e de movimento do próprio corpo em 
diferentes espaços.

4D4

Cria, constrói e interpreta personagens em diferentes espaços cênicos. Criar condições para que se desenvolva o jogo do "faz-de-conta".4D5

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Identifica e contextualiza produções teatrais em suas diferentes manifestações 
artísticas e no cotidiano.

4D8

Identifica a ação dramática em peças teatrais. Propor apreciação de peças adequadas à faixa etária em questão.4D9

Identifica a relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento em peças teatrais 
locais e regionais.

4D10

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11

Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Explora elementos da dança, circo e mídia. Incentivar o trabalho que explore a expressividade de bonecos e máscaras.4D13

Trabalha movimentos corporais na comunicação dramática em pequenas 
ações, compondo ou não uma cena.

4D15

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Conhece o texto dramático por meio da narração de histórias infantis pelo 
professor.

4D18

Cria, lê e interpreta o texto dramático.4D19

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20

Conhece as origens do teatro.4D22

Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24
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Reconhece nas artes visuais um meio de comunicação e expressão.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

As habilidades/descritores presentes nessa modalidade artística sugerem conhecimentos que o educando deve ter para compreender as artes visuais como importante meio de comunicação e 
expressão, desde os tempos primitivos, adquirindo conhecimentos sistemáticos aplicáveis nas considerações atuais de leitura.
A humanidade, ainda no início, reconhecendo a necessidade de transmitir suas idéias e perpetuar o histórico de seus empreendimentos, imaginou a linguagem gráfica que, tornando forma 
definida com o avanço da civilização, deu origem à escrita.
A linguagem de imagens, de símbolos atravessou séculos e perpetua até hoje, tendo uma inserção cada vez maior na vida das pessoas. Para que ocorra a fruição de conhecimentos, é necessário 
que se leve em consideração os conhecimentos e experiências prévios que circulam socialmente garantindo não só a linguagem escrita e falada, mas a linguagem de imagens que nos é 
apresentada a todo momento, num misto de criação e recriação. Neste contexto, é importante desenvolver a competência de saber ver e analisar imagens, para que se possa, ao produzi-la, fazer 
com que tenha significação tanto para o autor, quanto para quem vai vê-la e apreciá-la. Assim é preciso conhecer a produção visual já existente, tanto a internacional quanto a nacional, regional e 
local, dando-lhes o devido valor.
Os modos de produção e de conhecimento de imagens são bastante diversificados. Há uma grande variedade de possibilidades - tanto na história das artes quanto nas técnicas artísticas - a serem 
exploradas e usadas. Construir conhecimentos que explorem tais possibilidades é muito importante para inserir o aluno no contexto contemporâneo de produção e fruição visual. Isso só acontece 
se, no trabalho realizado, o pensamento crítico for aliado ao pensamento artístico.
Além das formas tradicionais, no mundo contemporâneo, as expressões visuais ampliam-se fazendo combinações e criando novas modalidades em que a imagem integra-se ao texto, som e 
espaço. O seu ensino requer conteúdos, materiais e técnicas, assim como a compreensão destes em vários momentos da história da arte. Portanto, a escola deve permitir ao aluno experiências de 
aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e coletiva de forma mais lúdica. Deve-se  entender o aluno como um produtor de 
cultura que não separa o momento de construir conhecimento do momento de fazer uso do que aprendeu e, para tal, ele deve compreender o que vê. 
Atividades como desenho, pintura, colagem, leitura de obras, escrita enigmática, leitura fotográfica, releituras, modelagem, alfabetização áudio-visual poderão ajudar no desenvolvimento destas 
habilidades, se aliadas à história da arte, além da confecção de cartazes, croquis, ilustrações de textos, de palavras, de fatos fundamentais entre outros.

Conteúdo: Teoria da Arte, História da Arte, Arte no Brasil, Semiótica, Elementos da Linguagem e Composição Visual, Produção em Arte/Técnicas, Artes Audiovisuais/Cinema.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Interessa-se pelas próprias produções.1D8

Organiza o espaço após a realização de atividades.1D9

Conhece as variantes conceituais dentro da teoria da arte no processo de 
produção artística.

Fazer com que o aluno entenda e seja capaz de conceituar arte, obra de arte, cultura, história, gosto 
estético.

1D10

Explora elementos da visualidade e suas relações compositivas. Levar o aluno a distinguir e trabalhar com ponto, linha, espaço, luz, cor, textura, simetria, volume, 
superfície.

1D11

Identifica materiais, técnicas e elementos estruturais nas obras visuais 
relacionando-os a períodos artísticos, despertando para a sensibilidade estética.

Fazer com que o aluno compreenda que os elementos estruturais estão ligados à teoria da forma. 
Catálogos, vídeos, áudios fornecem informações e ajudam nessa compreensão.

1D12

Reconhece que a linguagem de símbolos deu origem à escrita. Conscientizar o aluno de que nas artes visuais a imagem tem significação para quem a cria e para quem 
a lê ou a vê.

1D13

Entende que a imagem é o princípio básico na comunicação de massa. Estimular o aluno a ler e interpretar imagens, assim como expressar-se por meio de desenhos e croquis.1D14

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Conhece a história da arte em diferentes épocas e culturas.1D16

Usa vocabulário adequado à análise de obras de artes visuais.1D17
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Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18

Identifica princípios de cor luz e cor pigmento.1D19

Entende que no mundo contemporâneo as expressões visuais ampliam-se 
combinando modalidades como texto, som e espaço, contextualizando-as na 
história da humanidade.

Tornar o aluno capaz de lidar com as relações entre as obras de arte de diferentes épocas históricas, 
entendendo que estas relações não se dão de modo linear somente, mas pela herança cultural e pelo 
contexto social.

1D20

Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Reconhece obras artísticas bidimensionais e tridimensionais.1D23

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Interessa-se pelas próprias produções.1D8

Organiza o espaço após a realização de atividades.1D9

Conhece as variantes conceituais dentro da teoria da arte no processo de 
produção artística.

Fazer com que o aluno entenda e seja capaz de conceituar arte, obra de arte, cultura, história, gosto 
estético.

1D10

Explora elementos da visualidade e suas relações compositivas. Levar o aluno a distinguir e trabalhar com ponto, linha, espaço, luz, cor, textura, simetria, volume, 
superfície.

1D11

Identifica materiais, técnicas e elementos estruturais nas obras visuais 
relacionando-os a períodos artísticos, despertando para a sensibilidade estética.

Fazer com que o aluno compreenda que os elementos estruturais estão ligados à teoria da forma. 
Catálogos, vídeos, áudios fornecem informações e ajudam nessa compreensão.

1D12

Entende que a imagem é o princípio básico na comunicação de massa. Estimular o aluno a ler e interpretar imagens, assim como expressar-se por meio de desenhos e croquis.1D14

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Conhece a história da arte em diferentes épocas e culturas.1D16

Usa vocabulário adequado à análise de obras de artes visuais.1D17

Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18

Identifica princípios de cor luz e cor pigmento.1D19

Entende que no mundo contemporâneo as expressões visuais ampliam-se 
combinando modalidades como texto, som e espaço, contextualizando-as na 
história da humanidade.

Tornar o aluno capaz de lidar com as relações entre as obras de arte de diferentes épocas históricas, 
entendendo que estas relações não se dão de modo linear somente, mas pela herança cultural e pelo 
contexto social.

1D20

Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Reconhece obras artísticas bidimensionais e tridimensionais.1D23

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25
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Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Interessa-se pelas próprias produções.1D8

Organiza o espaço após a realização de atividades.1D9

Conhece as variantes conceituais dentro da teoria da arte no processo de 
produção artística.

Fazer com que o aluno entenda e seja capaz de conceituar arte, obra de arte, cultura, história, gosto 
estético.

1D10

Explora elementos da visualidade e suas relações compositivas. Levar o aluno a distinguir e trabalhar com ponto, linha, espaço, luz, cor, textura, simetria, volume, 
superfície.

1D11

Identifica materiais, técnicas e elementos estruturais nas obras visuais 
relacionando-os a períodos artísticos, despertando para a sensibilidade estética.

Fazer com que o aluno compreenda que os elementos estruturais estão ligados à teoria da forma. 
Catálogos, vídeos, áudios fornecem informações e ajudam nessa compreensão.

1D12

Entende que a imagem é o princípio básico na comunicação de massa. Estimular o aluno a ler e interpretar imagens, assim como expressar-se por meio de desenhos e croquis.1D14

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Conhece a história da arte em diferentes épocas e culturas.1D16

Usa vocabulário adequado à análise de obras de artes visuais.1D17

Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18

Identifica princípios de cor luz e cor pigmento.1D19

Entende que no mundo contemporâneo as expressões visuais ampliam-se 
combinando modalidades como texto, som e espaço, contextualizando-as na 
história da humanidade.

Tornar o aluno capaz de lidar com as relações entre as obras de arte de diferentes épocas históricas, 
entendendo que estas relações não se dão de modo linear somente, mas pela herança cultural e pelo 
contexto social.

1D20

Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Reconhece obras artísticas bidimensionais e tridimensionais.1D23

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25

Reconhece os elementos constitutivos dos produtos audiovisuais do Brasil e 
suas regiões.

Estimular o hábito de leituras audiovisuais para que o aluno seja capaz de reconhecer pelo menos as 
características das obras audiovisuais brasileiras.

1D26

Analisa e relaciona diferentes processos das artes audiovisuais no contexto 
contemporâneo, reconhecendo suas características fundamentais

Levar o aluno a decifrar, fazer inferências, selecionar características e verificar se há comunicação.1D27

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Interessa-se pelas próprias produções.1D8

Organiza o espaço após a realização de atividades.1D9

Conhece as variantes conceituais dentro da teoria da arte no processo de 
produção artística.

Fazer com que o aluno entenda e seja capaz de conceituar arte, obra de arte, cultura, história, gosto 
estético.

1D10
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Explora elementos da visualidade e suas relações compositivas. Levar o aluno a distinguir e trabalhar com ponto, linha, espaço, luz, cor, textura, simetria, volume, 
superfície.

1D11

Identifica materiais, técnicas e elementos estruturais nas obras visuais 
relacionando-os a períodos artísticos, despertando para a sensibilidade estética.

Fazer com que o aluno compreenda que os elementos estruturais estão ligados à teoria da forma. 
Catálogos, vídeos, áudios fornecem informações e ajudam nessa compreensão.

1D12

Entende que a imagem é o princípio básico na comunicação de massa. Estimular o aluno a ler e interpretar imagens, assim como expressar-se por meio de desenhos e croquis.1D14

Analisa, aprecia e critica obras de artes visuais. Sensibilizar o aluno diante do universo artístico refletindo a trajetória do homem na arte.1D15

Conhece a história da arte em diferentes épocas e culturas.1D16

Usa vocabulário adequado à análise de obras de artes visuais.1D17

Contextualiza obras de artistas brasileiros: Portinari, Anita Malfatti, Tarsila 
do Amaral e outros.

1D18

Identifica princípios de cor luz e cor pigmento.1D19

Entende que no mundo contemporâneo as expressões visuais ampliam-se 
combinando modalidades como texto, som e espaço, contextualizando-as na 
história da humanidade.

Tornar o aluno capaz de lidar com as relações entre as obras de arte de diferentes épocas históricas, 
entendendo que estas relações não se dão de modo linear somente, mas pela herança cultural e pelo 
contexto social.

1D20

Expressa-se  por meio de releituras de obras de arte.1D21

Relaciona obras de artes visuais com obras literárias. Incentivar o aluno a ilustrar textos, comunicando a mensagem por meio de desenho, colagem, pintura...1D22

Reconhece obras artísticas bidimensionais e tridimensionais.1D23

Cria e produz obras de arte.1D24

Interessa-se por obras audiovisuais.1D25

Reconhece os elementos constitutivos dos produtos audiovisuais do Brasil e 
suas regiões.

Estimular o hábito de leituras audiovisuais para que o aluno seja capaz de reconhecer pelo menos as 
características das obras audiovisuais brasileiras.

1D26

Analisa e relaciona diferentes processos das artes audiovisuais no contexto 
contemporâneo, reconhecendo suas características fundamentais

Levar o aluno a decifrar, fazer inferências, selecionar características e verificar se há comunicação.1D27
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Percebe na dança uma linguagem que expressa sensibilidade2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Dançar é um ato natural do ser humano. Pode ter sido a arte mais antiga que o homem criou, pois sabe-se que as ações físicas têm grande significado para ele, estabelecendo relações entre o 
mundo  e o modo de existir.
A dança assume vários significados numa sociedade, podendo ter características rituais, acadêmicas, de entretenimento e de educação. Freqüentemente ignoram-se os conteúdos sócio-afetivos e 
culturais presentes nela. Na sociedade contemporânea, não se pode negar a presença da dança já que o corpo se movimenta no tempo e no espaço como forma de comunicação e expressão. Desta 
forma, é importante que a escola  também se preocupe com a educação dos corpos e com o processo interpretativo e criativo da dança, pois dará aos alunos subsídios para compreender, desvelar, 
descongruir e reconstruir relações que se estabelecem ente o corpo e a sociedade, despertando no indivíduo a consciência de que seus corpos revelam histórias, emoções, sonhos e projetos de 
vida. 
A dança na escola deve estar livre de técnicas, uma vez que o aluno deve expressar espontaneamente seus movimentos. Há de existir também a apreciação e análise de movimentos de acordo 
com o ritmo trabalhado. Assim, permitirá uma apropriação crítica, consciente e transformadora revelando conhecimento e aproximando o aluno de sua cultura. 
Para tanto há necessidade de orientações didáticas que estejam comprometidas com a realidade sociocultural de modo a não isolar o aluno do mundo. Inserida no contexto educacional, ela  deve 
propiciar, portanto, o desenvolvimento da consciência corporal dos indivíduos que, ao trabalharem o corpo, estarão se apropriando de um espaço que registra a história de cada um, reativando a 
memória coletiva e valorizando aspectos de sua cultura.
Atividades que contribuam para o desenvolvimento dos potenciais de comunicação e expressão individual e coletivo, através da interação entre percepção, imaginação, emoção, sensibilidade e 
reflexão poderão auxiliar o desenvolvimento das habilidades descritas. Com relação a atividades que viabilizem os objetivos do ensino da dança estão as lúdicas: jogos, brincadeiras, 
interpretações com dublagem de músicas criando interpretações de cenas; as técnicas: exercícios  de expressão corporal, improvisação e atividades de conscientização corporal; as inspiradas no 
cotidiano: exploração de danças e movimentos do cotidiano e temas da cultura brasileira.

Conteúdo: História da Dança, Formas e Estilos; A Dança no Brasil; Técnicas de Expressão em Dança; Fatores de Movimento; A Expressão Corporal/Ritmo.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1

Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Contextualiza a dança na história da humanidade. Propor roda de conversas para investigação de conhecimentos prévios, construir murais com imagens 
de diversos estilos de danças.

2D4

Aprecia, identifica e contextualiza produções de dança. Incentivar a observação e/ou a participação em números de dança (folclóricas, indígenas...).2D5

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Situa e compreende as relações entre o corpo, dança e sociedade num diálogo 
entre a tradição e a sociedade contemporânea.

2D8
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Realiza pesquisas sobre a história da dança em diferentes épocas e 
sociedades, entendendo que essa relação se dá pela herança cultural.

2D9

Estabelece relações entre dança, sua contextualização, pensamento artístico, e 
identidade cultural, respeitando características étnicas, emocionais e 
intelectuais.

Procurar mostrar a dança como ampliação de espaços de apresentação considerando-a uma arte capaz 
de representar o tempo-espaço do homem, suas vivências e experiências atribuindo a ela uma função 
social.

2D10

Aprecia, analisa e critica obras de dança regionais e nacionais. Fazer com que o aluno perceba a dança como possibilidade de construir imagens que expressem sob 
formas diversas um significado, uma emoção e o ato, criando formas em movimento.

2D11

Entende que a dança é uma expressão artística que propicia o 
autoconhecimento e conhecimento do outro, bem como a expressão e a 
comunicação, através de diálogos verbais e corporais.

Proporcionar atividades de improvisação em dança, dando oportunidade ao aluno de experimentar a 
plasticidade de seu corpo, de exercitar suas potencialidades motoras e expressivas ao relacionar-se com 
os outros.

2D12

Reconhece a dança como instrumento de formação do cidadão pleno, que se 
comunica, se expressa e tem consciência da cultura na qual se insere.

2D13

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1

Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Contextualiza a dança na história da humanidade. Propor roda de conversas para investigação de conhecimentos prévios, construir murais com imagens 
de diversos estilos de danças.

2D4

Aprecia, identifica e contextualiza produções de dança. Incentivar a observação e/ou a participação em números de dança (folclóricas, indígenas...).2D5

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Situa e compreende as relações entre o corpo, dança e sociedade num diálogo 
entre a tradição e a sociedade contemporânea.

2D8

Realiza pesquisas sobre a história da dança em diferentes épocas e 
sociedades, entendendo que essa relação se dá pela herança cultural.

2D9

Estabelece relações entre dança, sua contextualização, pensamento artístico, e 
identidade cultural, respeitando características étnicas, emocionais e 
intelectuais.

Procurar mostrar a dança como ampliação de espaços de apresentação considerando-a uma arte capaz 
de representar o tempo-espaço do homem, suas vivências e experiências atribuindo a ela uma função 
social.

2D10

Aprecia, analisa e critica obras de dança regionais e nacionais. Fazer com que o aluno perceba a dança como possibilidade de construir imagens que expressem sob 
formas diversas um significado, uma emoção e o ato, criando formas em movimento.

2D11
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Entende que a dança é uma expressão artística que propicia o 
autoconhecimento e conhecimento do outro, bem como a expressão e a 
comunicação, através de diálogos verbais e corporais.

Proporcionar atividades de improvisação em dança, dando oportunidade ao aluno de experimentar a 
plasticidade de seu corpo, de exercitar suas potencialidades motoras e expressivas ao relacionar-se com 
os outros.

2D12

Reconhece a dança como instrumento de formação do cidadão pleno, que se 
comunica, se expressa e tem consciência da cultura na qual se insere.

2D13

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1

Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Contextualiza a dança na história da humanidade. Propor roda de conversas para investigação de conhecimentos prévios, construir murais com imagens 
de diversos estilos de danças.

2D4

Aprecia, identifica e contextualiza produções de dança. Incentivar a observação e/ou a participação em números de dança (folclóricas, indígenas...).2D5

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Situa e compreende as relações entre o corpo, dança e sociedade num diálogo 
entre a tradição e a sociedade contemporânea.

2D8

Realiza pesquisas sobre a história da dança em diferentes épocas e 
sociedades, entendendo que essa relação se dá pela herança cultural.

2D9

Estabelece relações entre dança, sua contextualização, pensamento artístico, e 
identidade cultural, respeitando características étnicas, emocionais e 
intelectuais.

Procurar mostrar a dança como ampliação de espaços de apresentação considerando-a uma arte capaz 
de representar o tempo-espaço do homem, suas vivências e experiências atribuindo a ela uma função 
social.

2D10

Aprecia, analisa e critica obras de dança regionais e nacionais. Fazer com que o aluno perceba a dança como possibilidade de construir imagens que expressem sob 
formas diversas um significado, uma emoção e o ato, criando formas em movimento.

2D11

Entende que a dança é uma expressão artística que propicia o 
autoconhecimento e conhecimento do outro, bem como a expressão e a 
comunicação, através de diálogos verbais e corporais.

Proporcionar atividades de improvisação em dança, dando oportunidade ao aluno de experimentar a 
plasticidade de seu corpo, de exercitar suas potencialidades motoras e expressivas ao relacionar-se com 
os outros.

2D12

Reconhece a dança como instrumento de formação do cidadão pleno, que se 
comunica, se expressa e tem consciência da cultura na qual se insere.

2D13

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo
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Percebe espaço, tempo, peso e sensibilidade estética. Propor jogos de improvisação e relaxamento: andar seguindo o ritmo de uma música, leve como uma 
pluma, pesado como um elefante, em forma circular, preenchendo um espaço delimitado. Propor 
também, atividades de relaxamento através de histórias que estimulem a visualização imaginária e a 
percepção do próprio corpo.

2D1

Cria, coordenando gestos e expressões corporais, dando significado ao ritmo 
de interpretação em dança.

Estimular a criação de coreografias improvisadas por meio de exercícios de expressão corporal.2D2

Constrói uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização das 
diversas escolhas e possibilidades de interpretação e de criação em dança.

2D3

Contextualiza a dança na história da humanidade. Propor roda de conversas para investigação de conhecimentos prévios, construir murais com imagens 
de diversos estilos de danças.

2D4

Aprecia, identifica e contextualiza produções de dança. Incentivar a observação e/ou a participação em números de dança (folclóricas, indígenas...).2D5

Reconhece o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas.

2D6

Reconhece o corpo  do colega  e o seu próprio como  instrumento de trabalho 
em dança, respeitando-os.

2D7

Situa e compreende as relações entre o corpo, dança e sociedade num diálogo 
entre a tradição e a sociedade contemporânea.

2D8

Realiza pesquisas sobre a história da dança em diferentes épocas e 
sociedades, entendendo que essa relação se dá pela herança cultural.

2D9

Estabelece relações entre dança, sua contextualização, pensamento artístico, e 
identidade cultural, respeitando características étnicas, emocionais e 
intelectuais.

Procurar mostrar a dança como ampliação de espaços de apresentação considerando-a uma arte capaz 
de representar o tempo-espaço do homem, suas vivências e experiências atribuindo a ela uma função 
social.

2D10

Aprecia, analisa e critica obras de dança regionais e nacionais. Fazer com que o aluno perceba a dança como possibilidade de construir imagens que expressem sob 
formas diversas um significado, uma emoção e o ato, criando formas em movimento.

2D11

Entende que a dança é uma expressão artística que propicia o 
autoconhecimento e conhecimento do outro, bem como a expressão e a 
comunicação, através de diálogos verbais e corporais.

Proporcionar atividades de improvisação em dança, dando oportunidade ao aluno de experimentar a 
plasticidade de seu corpo, de exercitar suas potencialidades motoras e expressivas ao relacionar-se com 
os outros.

2D12

Reconhece a dança como instrumento de formação do cidadão pleno, que se 
comunica, se expressa e tem consciência da cultura na qual se insere.

2D13
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Entende que a música é uma forma de linguagem através da qual se expressa e aprende a se relacionar com o mundo.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A música, manifestação artística estética do homem, acompanha-o em toda sua história, nos momentos mais diversos como nos rituais, nas celebrações, no trabalho ou no simples prazer de 
produzi-la ou ouvi-la. Ela está em nossa memória, acompanha-nos e é transmitida de geração a geração. Ajuda-nos a preservar nossa identidade como grupo étnico, pois possui caráter dinâmico 
ao ser transmitida oralmente. Sofre alterações de região para região devido à musicalidade que se manifesta através da voz cantada ou falada, dos sons, dos ritmos, dos movimentos do nosso 
corpo, dos costumes e tradições.
Numa sociedade de constantes mudanças, a música localiza com precisão a informação correta  em diversos contextos para transformá-la em conhecimento comum a todas as disciplinas, pois é 
dinâmica e prática, sugere e critica levantando subsídios para que o aluno possa criar e recriar respeitando sua linguagem expressiva de beleza e simplicidade. A grandiosidade desta modalidade 
artística que, desde a antiguidade grega é recurso essencial na educação, coloca o indivíduo em contato com produções de diferentes épocas e etnias. Ao considerarmos sua diversidade, 
propiciamos aos alunos vivência e reflexão sobre os elementos básicos e fundamentais da música, assim como promovemos a audição ativa e  crítica de diferentes gêneros musicais de diferentes 
épocas, seus aspectos formais estéticos, históricos e contextuais em que foram criadas. A música não é apenas um adorno da vida. É uma manifestação básica do ser humano já que amplia seu 
universo cultural e capacita-o para reconhecer e respeitar as diferenças culturais e étnicas, além da diversidade musical de nosso país. Isso fará com que o educando aproprie-se, sem 
preconceitos, do patrimônio cultural contextualizado no tempo e espaço.
A descoberta dos sons, da linguagem do corpo e das canções transforma o produto do meio social em construção  de conhecimento que atua significativamente no contexto educacional,  
oferecendo ao educando oportunidade de comunicação e expressão que estrutura seu pensamento de forma lógica ou abstrata. A linguagem musical auxilia na compreensão de aspectos de nossa 
língua, de nossos costumes, de nossa história. Facilita a  formação do sentimento de cidadania, o enriquecimento da cultura popular e principalmente desperta no aluno a compreensão da 
importância de sua participação e de seu papel na sociedade ao relacionar-se com o mundo. O conhecimento é construído a partir da interação do aluno com o meio ambiente, e o ritmo é parte 
primordial do mundo que a cerca. Cabe ao educador fazer com que o aluno descubra, analise e compreenda os ritmos do mundo numa organização temporal e espacial, intelectual e afetiva.
O conjunto de habilidades descritas nesta modalidade artística pode levar o aluno a alcançar outros objetivos de aprendizagem em atividades como: expressar-se com o corpo todo, imitando e 
dramatizando sons diferentes; desenhar enquanto ouvem música popular, clássica, folclórica, infantil; conversar cantando; criar instrumentos com materiais diversos; fazer paródias; dançar ao 
som de músicas diversas; exercícios que descubram a sonoridade e o ritmo do próprio corpo; criar músicas partindo da leitura de uma história; criar uma banda; tocar instrumentos musicais 
livremente sem seguir uma pauta musical; ouvir sons graves e agudos, organizar um coral, entre outras.

Conteúdo: História da música, Noções de teoria musical, Instrumentos musicais, A música no Brasil, As linguagens diversas e a música /mídia, A linguagem musical do folclore.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Imita sons diversos. Trabalhar a história da música, levando os alunos a entenderem que esta se faz pela herança cultural e 
pelo contexto social valorizando as composições de diferentes épocas.

3D2

Produz com liberdade e originalidade efeitos sonoros a partir da manipulação 
de objetos.

Incentivar a criação de diálogos e seqüências de sons.3D3

Sensibiliza-se ao compreender os sons, relacionando-os com o seu ambiente. Observar a reação da criança ao identificar características sonoras de objetos  e direções diferentes (o 
arrastar de uma mesa, um objeto que cai: borracha, lápis, tampa...).

3D4

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5

Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Reconhece instrumentos musicais e identifica os seus sons. Possibilitar o contato do aluno com instrumentos de sopro, corda e percussão.3D8

Contextualiza a história da música em diferentes épocas e culturas.3D9
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Identifica e compreende elementos da linguagem musical. Trabalhar atividades em que o aluno possa, por exemplo, classificar e reconhecer sons quanto as suas 
qualidades (altura, intensidade, duração e timbre), a gráfica (espontânea, onomatopéia, símbolo gráfico, 
notação tradicional)...

3D10

Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Valoriza as manifestações musicais de diferentes etnias e entende que estas 
envolvem aspectos corporais, afetivos, culturais e sociais.

3D13

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

Conhece a diversidade da expressão musical do repertório brasileiro. Trabalhar atividades que possibilitam o estudo da história da música no Brasil.3D15

É capaz de interpretar, por meio da voz, repertórios musicais.3D16

Percebe a música como importante meio de comunicação e expressão.3D18

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5

Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Contextualiza a história da música em diferentes épocas e culturas.3D9

Identifica e compreende elementos da linguagem musical. Trabalhar atividades em que o aluno possa, por exemplo, classificar e reconhecer sons quanto as suas 
qualidades (altura, intensidade, duração e timbre), a gráfica (espontânea, onomatopéia, símbolo gráfico, 
notação tradicional)...

3D10

Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Valoriza as manifestações musicais de diferentes etnias e entende que estas 
envolvem aspectos corporais, afetivos, culturais e sociais.

3D13

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

Conhece a diversidade da expressão musical do repertório brasileiro. Trabalhar atividades que possibilitam o estudo da história da música no Brasil.3D15

É cônscio da importância da música enquanto manifestação sócio-político-
cultural. 

3D17

Percebe a música como importante meio de comunicação e expressão.3D18

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5
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Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Contextualiza a história da música em diferentes épocas e culturas.3D9

Identifica e compreende elementos da linguagem musical. Trabalhar atividades em que o aluno possa, por exemplo, classificar e reconhecer sons quanto as suas 
qualidades (altura, intensidade, duração e timbre), a gráfica (espontânea, onomatopéia, símbolo gráfico, 
notação tradicional)...

3D10

Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Valoriza as manifestações musicais de diferentes etnias e entende que estas 
envolvem aspectos corporais, afetivos, culturais e sociais.

3D13

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

Conhece a diversidade da expressão musical do repertório brasileiro. Trabalhar atividades que possibilitam o estudo da história da música no Brasil.3D15

É cônscio da importância da música enquanto manifestação sócio-político-
cultural. 

3D17

Percebe a música como importante meio de comunicação e expressão.3D18

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

É capaz de ouvir diferentes ritmos, acompanhando-os e movimentando-se 
dentro deles.

3D5

Colabora e aprecia o silêncio como elemento musical.3D6

Interage  com a música em diferentes situações e gêneros musicais. Propor brincadeiras, jogos cantados, rítmicos e audição de músicas de diferentes gêneros (erudita, 
nacionalista, samba, sertaneja, rock, hip hop, jazz...).

3D7

Contextualiza a história da música em diferentes épocas e culturas.3D9

Identifica e compreende elementos da linguagem musical. Trabalhar atividades em que o aluno possa, por exemplo, classificar e reconhecer sons quanto as suas 
qualidades (altura, intensidade, duração e timbre), a gráfica (espontânea, onomatopéia, símbolo gráfico, 
notação tradicional)...

3D10

Analisa a música na mídia. Televisão, rádio, publicidade, cinema.3D11

Identifica diferentes modalidades e funções da música. Proporcionar momentos para audição de músicas religiosa, popular, erudita, regional, folclórica e 
outras.

3D12

Valoriza as manifestações musicais de diferentes etnias e entende que estas 
envolvem aspectos corporais, afetivos, culturais e sociais.

3D13

Distingue diferentes ritmos em músicas do repertório nacional e internacional.3D14

Conhece a diversidade da expressão musical do repertório brasileiro. Trabalhar atividades que possibilitam o estudo da história da música no Brasil.3D15

É cônscio da importância da música enquanto manifestação sócio-político-
cultural. 

3D17
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Percebe a música como importante meio de comunicação e expressão.3D18

Utiliza a linguagem teatral adequando-a a situações comunicativas em função das manifestações sócio-culturais no exercício 
de cidadania.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O teatro é uma atividade que conduz o indivíduo a reflexões e posicionamentos críticos diante das ações cotidianas. Seja através de gestos ou imagens, palavra falada e sons, a ação dramática se 
manifesta nos processos de comunicação e expressão em todas as sociedades humanas. A necessidade de compreender e  atuar sobre a realidade com ações que implicam num conjunto de jogos, 
muitas vezes não percebidos, por serem incorporados na vida diária. Esses jogos são importantes na vida social das pessoas, na interação com o outro, adquirindo as mais variadas funções e 
significados em diferentes culturas e sociedades.
Também as celebrações, as comemorações e os festejos são ações que têm significado para o homem, explicitando valores e símbolos que têm entendimento numa determinada formação 
cultural. Porém o teatro não emerge apenas das ações do cotidiano, mas sobretudo da expressão do imaginário por meio da representação ou ações dramáticas.
Teatro, na educação, não tem somente função integradora, mas dá ao educando a oportunidade de se apropriar crítica e construtivamente dos conteúdos sociais e culturais mediante troca com 
seus semelhantes.
Ao criar situações e interpretar um personagem, o aluno está ao mesmo tempo se distanciando de sua realidade cotidiana e tirando para si os ensinamentos necessários para a  compreensão do 
outro, do entorno e do contexto existencial e cultural em que está atuando. O jogo teatral na escola é uma demonstração de que aprender pode ser divertido e prazeroso. É um jogo e todo jogo 
ensina a raciocinar, tomar decisões, colaborar, reconhecer e lidar com os próprios sentimentos e com os dos outros.
Acredita-se que o jogo teatral já fizesse parte do processo educacional desde a Pré-História, mas como arte foi formalizado pelos gregos na Antigüidade, quando passou de jogos e rituais para o 
espaço cênico organizado. Por exigir a presença do indivíduo de forma completa - raciocínio, corpo e fala - e ter como fundamento a experiência de vida, apresentando, ainda, o poder de 
desinibir, comunicar e influenciar, deve ser orientado de modo a se tornar uma atividade construtiva, criativa e conscientizadora. 
Sabemos que vários saberes e capacidades são necessários à prática educativa para que certas habilidades sejam alcançadas. Na sala de aula, o professor deve encontrar maneiras para construir 
conhecimento de modo inovador e criativo. Espera-se que ele seja o mediador que vai despertar no aluno atitudes de investigação e busca, construindo a ação de aprender.
Para que as habilidades elencadas nesta matriz sejam viabilizadas, o professor deve buscar práticas pedagógicas diferentes, em que as contradições e dúvidas produzam conhecimento. Para tanto, 
deve trabalhar com atividades mais lúdicas como jogos de integração, percepção, expressão, imaginação; jogos teatrais ou dramáticos; refletir e discutir na roda de conversa; incentivar a 
participação de todos; e, certamente, a aprendizagem se concretizará.

Conteúdo: História do teatro, Teatro no Brasil, Linguagem cênica, Corpo e movimento, Introdução ao gênero literário dramático, O fazer teatral.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Identifica e contextualiza produções teatrais em suas diferentes manifestações 
artísticas e no cotidiano.

4D8

Identifica a ação dramática em peças teatrais. Propor apreciação de peças adequadas à faixa etária em questão.4D9

Identifica a relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento em peças teatrais 
locais e regionais.

4D10

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11

Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Explora elementos da dança, circo e mídia. Incentivar o trabalho que explore a expressividade de bonecos e máscaras.4D13
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Tem consciência corporal. Trabalhar atividades que explorem partes do corpo.4D14

Trabalha movimentos corporais na comunicação dramática em pequenas 
ações, compondo ou não uma cena.

4D15

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20

Reconhece elementos básicos do conflito/ação.4D21

Conhece as origens do teatro.4D22

Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Identifica e contextualiza produções teatrais em suas diferentes manifestações 
artísticas e no cotidiano.

4D8

Identifica a ação dramática em peças teatrais. Propor apreciação de peças adequadas à faixa etária em questão.4D9

Identifica a relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento em peças teatrais 
locais e regionais.

4D10

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11

Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Cria, lê e interpreta o texto dramático.4D19

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20

Reconhece elementos básicos do conflito/ação.4D21

Conhece as origens do teatro.4D22

Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24

Compreende a importância do teatro como produção artística, cultural e como 
forma de comunicação e expressão social.

4D25



41Matriz de Referência Curricular - EJA - Arte - Segundo Ciclo

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Identifica e contextualiza produções teatrais em suas diferentes manifestações 
artísticas e no cotidiano.

4D8

Identifica a ação dramática em peças teatrais. Propor apreciação de peças adequadas à faixa etária em questão.4D9

Identifica a relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento em peças teatrais 
locais e regionais.

4D10

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11

Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20

Reconhece elementos básicos do conflito/ação.4D21

Conhece as origens do teatro.4D22

Identifica os vários estilos teatrais e contextualiza o teatro brasileiro em 
diferentes períodos da história.

4D23

Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24

Compreende a importância do teatro como produção artística, cultural e como 
forma de comunicação e expressão social.

4D25

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Identifica ações dramáticas em diferentes manifestações artísticas e no 
cotidiano.

4D6

Aprecia criticamente espetáculos cênicos. Incentivar a apreciação de espetáculos de teatro, dança e circo.4D7

Identifica e contextualiza produções teatrais em suas diferentes manifestações 
artísticas e no cotidiano.

4D8

Identifica a ação dramática em peças teatrais. Propor apreciação de peças adequadas à faixa etária em questão.4D9

Identifica a relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento em peças teatrais 
locais e regionais.

4D10

Cria e interpreta cenas e personagens, por meio de movimentos, gestos e voz, 
em peças teatrais e jogos de improvisação.

4D11
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Expressa-se oralmente com desenvoltura.4D12

Participa de atividades de relaxamento.4D16

Tem noções de organização do espaço, utilizando objetos e/ou o próprio 
corpo.

4D17

Compõe cenas com princípio, meio e fim.4D20

Reconhece elementos básicos do conflito/ação.4D21

Conhece as origens do teatro.4D22

Identifica os vários estilos teatrais e contextualiza o teatro brasileiro em 
diferentes períodos da história.

4D23

Reconhece o corpo como instrumento de trabalho no teatro, respeitando o seu 
próprio corpo e o do colega.

4D24

Compreende a importância do teatro como produção artística, cultural e como 
forma de comunicação e expressão social.

4D25
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PROPOSTA CURRICULAR - CIÊNCIAS 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de Ciências 

 

O termo ciência vem da palavra lat ina scientia  e  significa conhecimento.  

A ciência é concebida como uma construção humana da qual  part icipam a 

imaginação,  a intuição e a emoção.  O cientista sofre  influência do contexto 

histórico em que está inserido e tem papel at ivo na construção do conhecimento; 

suas teorias determinam como ele percebe o mundo. Não existem neutral idade e 

objetividade absolutas:  fazer ciência exige escolhas e responsabil idades humanas.  O 

conhecimento científico está em constante transformação e nunca pode ser  aceito 

como completo.  

O Programa Internacional  de Avaliação dos Estudantes define o letramento 

em Ciências como 
 

a  capacidade de ut i l izar  o  conhecimento cientí f ico,  de ident if icar  
questões ,  de  t i rar  conclusões  baseadas  em evidências  para  
compreender  o  mundo natural  e  contr ibuir  para a  tomada de 
decisões  sobre  e le  e  sobre  as  mudanças  que nele  provoca a 
at iv idade humana.  (PISA, 2000 apud ARARIBÁ, 2006,  p .15) .  
 

Muitas vezes,  o sucesso da ciência é associado ao resultado da aplicação do 

método científ ico.  Ocorre que a história da ciência,  da mesma forma que indica 

períodos de revolução científica,  não confirma a unidade de um método científ ico. 

As etapas do processo são funções da época,  das exigências sociais ,  das ingerências 

econômicas e do campo científ ico.  

Historicamente,  o ensino de Ciências sempre esteve vinculado ao 

desenvolvimento científ ico da região,  do país  e do mundo. As reformulações nas 

diretr izes do ensino devem acompanhar estas orientações de construção científ ica e, 

também, as conquistas e necessidades tecnológicas.  Países com longa tradição 

científ ica,  como Inglaterra,  França,  Alemanha e I tál ia definiram, com suas 

prioridades e inclinações,  o que e como se deve ensinar Ciências,  do nível  

elementar até o superior.  Desde o século XVIII,  esses países estabeleceram 

polí t icas nacionais tanto para a educação em geral  como para o ensino de Ciências 

em part icular .  
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No Brasil ,  em comparação com aqueles países,  quase não existe tradição 

científ ica.  Além disso,  a educação no país,  durante os períodos colonial  e imperial ,  

caracterizou-se por privilegiar uma formação bacharelesca que praticamente excluía 

o conhecimento em Ciências Naturais ,  contemplado na educação escolar de outros 

países,  sobretudo nos europeus.  Desse modo, pode-se afirmar que somente no 

século XX estabeleceu-se,  de fato,  o ensino de Ciências.  

Conforme Pernambuco e Silva (1985) um cri tério para acompanhar a história 

do ensino de Ciências é observá-la sob dois ângulos:  
 
A nível  in terno,  ver if ica-se  que o  ensino de Ciências  só chega à 
escola  e lementar  em função de necess idades  geradas pelo processo 
de industr ia l ização,  ou seja,  a  crescente  ut i l ização de tecnologia  
nos meios de produção impõe uma formação básica em Ciências ,  
para  além da formação de técnicos or iundos das escolas  chamadas 
prof iss ionais ;  o  segundo,  de caráter  externo,  de  ordem mundial,  
pautado pr incipalmente pela  comunidade cient í f ica  in ternacional  e  
pela  formação de pesquisadores  bras i le iros  em centros  e 
ins t i tu ições  es trangeiros,  associados à  dest inação de recursos para 
a  pesquisa  e  para  o  ensino,  que também condiciona a  evolução do 
ensino de Ciências .  (PERNAMBUCO, M.  e  SILVA. F.  apud 
DELIZOICOV, D. ,  1994) .  
  

Do começo do século XX até o f inal  da década de 50,  o ensino de Ciências  

foi  introduzido e desenvolvido sob o parâmetro de outras disciplinas e do ensino 

tradicional:  verbalização – aulas teóricas em que o professor explana o conteúdo, 

reforça as característ icas posit ivas das ciências e da tecnologia,  ignorando as 

negativas.  Esse ensino visava,  desde a escola primária,  a  capacitar  o estudante para 

prosseguir  seus estudos até a sua formação no 3º grau.  A população estudanti l  era 

el i t izada e as escolas públicas definiam o padrão de qualidade do ensino,  embora 

fosse oferecido para poucos.      

A part ir  do f inal  da década de 50,  começaram a surgir  novas tendências.  O 

reflexo mais marcante desse período foram os chamados “projetos de ensino de 

Ciências”,  destinados aos alunos de 1ª  a 8ª  séries (principalmente de 5ª  a 8ª)  e mais  

fortemente ao 2º  grau.  Tais projetos caracterizavam-se,  basicamente,  pela produção 

de textos,  material  experimental e  treinamento para professores e eram vinculados a 

uma valorização do conteúdo a ser  ensinado.  Assim, além de introduzir  conteúdos 

fundamentais ,  abordados com metodologias mais modernas,  eles tentavam suprir  as 

deficiências de formação e o desconhecimento dos docentes em relação às novas 

técnicas de ensino,  por meio do próprio material  (com auxíl io de guias para o 

professor,  por exemplo).  
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Numa primeira etapa, foram traduzidos projetos,  principalmente americanos,  

em nível  introdutório.  Criaram-se,  então, centros de treinamento e formação em 

serviço.  Como era difíci l  sua adequação ao país,  outros começaram a ser produzidos  

a part ir  do final  da década de 60,  com repercussão até meados da década de 70.   

O ensino de Ciências passou a ser ministrado em todas as séries ginasiais  em 

1961, com a Lei de Diretr izes e Bases da Educação,  no entanto,  somente a part ir  de 

1971, através da lei  5.692, tornou-se obrigatório nas oito séries do 1º grau.   

Nesse período,   grupos de pesquisa iniciaram uma reflexão sobre o trabalho 

já realizado na área e sobre variáveis não consideradas adequadamente.  Entre elas,  

a  preocupação com o desenvolvimento histórico do conhecimento científ ico e suas 

implicações no ensino,  bem como os impactos sociais  provocados e,  sobretudo, por 

suas aplicações tecnológicas,  benéficas e maléficas em relação ao meio ambiente e 

ao homem. As pesquisas sobre o ensino de Ciências Naturais ,  realizadas na década 

de 80,  revelaram que a experimentação,  sem uma ati tude investigativa mais ampla,  

não garante a aprendizagem dos conhecimentos científ icos.  

O modelo de desenvolvimento econômico característ ico da segunda metade 

do século XX, cujo objetivo era a  industrial ização acelerada,   ignorou os custos 

sociais  e ambientais.  Intensif icaram-se,  então,  os problemas sócio-ambientais ,  que 

passaram a ter  presença expressiva nos currículos de Ciências.   Como resposta a 

essa problemática,  surgiu nos anos 80,  a tendência “Tecnologia,  Ciência e 

Sociedade”,  que ainda continua sendo importante nos dias de hoje.  Juntamente com 

essa tendência,  as correntes progressistas dentro da pedagogia influenciaram o 

ensino de Ciências Naturais,  enfatizando conteúdos socialmente relevantes e 

processos de discussão colet iva de temas e problemas de significado e importância 

reais .  Assim, identif icou-se a necessidade de um ensino que integrasse os diferentes 

conteúdos,  ou seja,  que t ivesse caráter interdisciplinar.  

Desde então,  o processo de construção do conhecimento científ ico pelos 

alunos passou a ser  a tônica da discussão do aprendizado,  principalmente a part ir  de 

pesquisas que comprovaram que os estudantes possuíam idéias bastante elaboradas 

sobre os fenômenos naturais  e tecnológicos,  construídas at ivamente em seu meio 

social  e que,  muitas vezes,  não eram consideradas pelos professores.  

As pesquisas sobre o processo ensino-aprendizagem levaram a várias 

propostas metodológicas reunidas no construtivismo. As mesmas t inham como base 

a construção do conhecimento,  a part ir  da interação conhecimento/professor/aluno.  
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As diferentes propostas reconhecem hoje que os valores humanos não são 

alheios ao aprendizado científ ico e que a ciência deve ser aprendida em suas 

relações com a tecnologia e com as demais questões sociais.  

Considerando o objet ivo mais amplo da educação,  qual  seja,  dar condições 

para o exercício pleno da cidadania,  um mínimo de formação básica em Ciências 

deve ser desenvolvido,  de modo a fornecer instrumentos que possibil i tem uma 

melhor compreensão da sociedade.  Assim,  os conhecimentos relacionados ao 

conteúdo de Ciências  fazem-se necessários para a formação cultural  de qualquer 

cidadão.  Para at ingir  esse objetivo,  o ensino deve ser  administrado numa abordagem 

crí t ica e reflexiva,  caracterizando o conhecimento científico como atividade 

humana,  não-neutra e que não possui  vinculações econômicas e polí t icas.   

As novas teorias de ensino,  mesmo debatidas por muitos especialistas,  

continuam longe de ser presença efet iva em grande parte das inst i tuições.   

Propostas inovadoras têm trazido renovação de conteúdos e métodos,  mas poucas 

alcançam as salas de aula,  onde,  na realidade,  persistem velhas práticas.  Mudar tal  

estado,  portanto,  não é apenas mudar teorias;  é  algo que exige uma nova 

compreensão a respeito do sentido da educação e do processo  de como se aprende, 

ou seja,  é  necessário mudar o foco “conteúdo” para  “competências e habil idades 

necessárias à vida do aluno”.  

Segundo Angotti  e Delizoicov (1994),  as habil idades de Ciências Naturais,  

consideradas básicas,  que devem perpassar todas as competências e serem  

desenvolvidas com maior empenho nas aulas,  são:  

 
 Observação –  Habil idade que,  em Ciências ,  t ranscende muito  o  

s imples  o lhar  ou regis tro  de  um fenômeno ou evento .  Inclui  uma 
cer ta  s is temát ica ,  com separação de var iáveis  re levantes,  
medidas adequadas com instrumentais  que respondem a uma cer ta 
precisão (não exat idão).  Além disso,  é  preciso  considerar  que o 
observador tem uma intenção ao observar:  e le  também é 
const i tu in te  do processo de observação.  

 Classif icação – Habil idade que local iza um fenômeno estudado 
segundo a  sua semelhança e  d iferença com outros,  já  mais  
conhecidos.  Usada amplamente em Ciências  Naturais ,  da  
Zoologia  à  Fís ica  das  par t ículas,  é  uma habi l idade que pode ser  
in iciada já  nos pr imeiros anos escolares,  com reconhecimento de 
mater ia is  como duros e moles ,  que f lu tuam ou não na  água,  v ivos  
e  não-vivos.   

 Regis tro  e  tomada de dados,  construção de tabelas  –  Prát ica  que 
ajuda na organização dos trabalhos,  na detecção de regular idades 
e  anomalias  dos fenômenos,  conf irmação de conjeturas  ou 
hipóteses  lançadas,  na general ização,  na  busca de le is  e  mesmo 
teor ias .  
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 Análise –  Habil idade que se adquire  ao  se t rabalhar  os dados na 
solução de problemas e questões,  no  aprofundamento  da ref lexão 
sobre o comportamento do objeto de estudo.   

 Síntese  –  Habil idade f inal  de  um proje to;  nem sempre é  fáci l  
consegui- la  no ensino in trodutór io  de Ciências .  Em geral ,  
s ín teses  são conseguidas por  um estudo mais  aprofundado de um 
campo de conhecimento c ient íf ico,  o que ocorre mais  
f reqüentemente  no 3º  grau.  Entretanto,  a lgumas teor ias  c láss icas 
podem e devem ser  es tudadas,  em todo o  seu grau de  s íntese  e ,  ao  
mesmo tempo,  universalidade.  

 Aplicação – Habil idade que culmina o  processo de  apreensão do 
conhecimento,  pois  pode ser  usada como instrumento  de le i tura 
para re in terpretar  o  mundo.  Esta  habi l idade resul ta  do 
amadurecimento e da prá t ica das habi l idades c i tadas  
anter iormente  e  do seu uso na vida cot id iana.  Não se  trata  de 
uma aquis ição apenas  escolar  e  muito  menos deve ser  confundida 
com as  “apl icações” do t ipo “problemas e  exercícios  ou 
quest ionár ios”  ao  f inal  dos  capítu los  de l ivros d idát icos.   (p .47-
48)  

 

Segundo os PCNs (2001),  é  importante que o professor tenha clareza de que 

o ensino de Ciências não se resume à apresentação de definições científ icas,  em 

geral,  fora do alcance da compreensão dos alunos.  Definições são o ponto de 

chegada do processo de ensino,  aquilo que se pretende que o aluno compreenda ao 

longo de suas investigações,  da mesma forma que conceitos,  procedimentos e 

at i tudes também são aprendidos.  Incentivo à at i tude de curiosidade,  de respeito à 

diversidade de opiniões,  de persistência na busca e compreensão das informações,  

de valorização da vida,  de preservação do ambiente,  devem ter  lugar especial  na 

aquisição de habil idades que se deseja que os alunos adquiram.               

A Proposta Curricular de Ciências Naturais é o resultado da discussão 

coletiva dos educadores da Rede Municipal  de Ensino,  baseada na Proposta 

Curricular (2003) do Município de Patos de Minas,  na Proposta Curricular  de 

Ciências do Estado de Minas Gerais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências e de Temas Transversais .  

A Matriz de Referência Curricular  de Ciências foi  dividida em dois ciclos,  

com o intuito de facil i tar  as at ividades pedagógicas.  Ela consta de competências  

baseadas nos eixos norteadores Ser Humano e Saúde,  Ambiente e Vida,  Terra e 

Universo e Tecnologia e Sociedade,  dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ciências.  

No primeiro ciclo,  o eixo Tecnologia e Sociedade conectou-se com os demais 

e,  ainda,  com os Temas Transversais:  Saúde,  Meio Ambiente,  Orientação Sexual e 

Ética.  Incluiu-se,  também, por sua importância atual  e decisão colet iva,  o eixo 

Terra e Universo,   f icando  estabelecidas  para esse ciclo três competências.  
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As habil idades que se pretende desenvolver,  em cada ano do ciclo,  para a 

aquisição das competências,  ao longo do Ensino Fundamental ,  não são estát icas e 

devem ser trabalhadas de forma flexível ,  integrada e interdisciplinar,  atendendo às 

reais  necessidades dos alunos e aos objetivos educacionais propostos.  

 

 



Matriz de Referência Curricular – Ciências 
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Compreende o corpo humano como um conjunto integrado, considerando os bons hábitos de higiene e alimentação  e  a  
saúde como bem-estar físico e mental.

1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estudo desta competência visa à construção da concepção do corpo humano como um sistema integrado que interage com o ambiente e reflete a história de vida do sujeito. Os diferentes 
sistemas que o compõem devem ser percebidos em suas funções específicas para a manutenção do todo. Importa, portanto, compreender as relações fisiológicas e anatômicas: transporte e 
eliminação de água, oxigênio, alimentos, obtenção de energia, defesa da invasão de elementos danosos, coordenação e integração das diferentes funções. Para que o aluno compreenda a maneira 
pela qual o corpo se transforma, é importante conhecer os vários processos e estruturas e a relação de cada sistema com os demais. É isso que assegura a integridade do corpo e faz dele uma 
totalidade. Mesmo sendo um sistema equilibrado e dinâmico, apresentando funções rítmicas e um padrão comum para a espécie humana, possui variações individuais. Portanto, o conhecimento 
sobre o corpo humano para o aluno deve estar associado a um melhor conhecimento do seu próprio corpo, por ser seu e por ser único, pois o indivíduo mantém uma intimidade e uma percepção 
subjetiva do corpo que ninguém mais pode ter. Essa visão favorece o desenvolvimento de atitudes de respeito e de apreço por si mesmo e pelo outro.
Dentro da concepção de corpo humano, como um sistema integrado, está também a sexualidade. Ela deve ser considerada nas diferentes fases da vida, compreendendo que é um comportamento 
condicionado por fatores biológicos, culturais e sociais, que tem um significado, para pessoas de todas as idades, mais amplo e variado que reprodução. A sexualidade deve ser considerada em 
suas dimensões afetivas, sociais e biológicas, não podendo se restringir a apenas uma delas.
O estado de saúde ou de doença decorre da satisfação ou não das necessidades biológicas, afetivas, sociais e culturais. A disfunção de um determinado órgão ou sistema provoca o desequilíbrio 
do corpo e o faz adoecer. Para preservação da saúde, é imprescindível que o aluno aprenda a dar importância à higiene do corpo, do ambiente e dos alimentos. O repouso e lazer adequados, 
também, deverão ser fatores considerados no decorrer de toda a investigação sobre o corpo humano.  
O desenvolvimento de uma consciência relacionada à alimentação é necessário, considerando-se as demandas individuais e as possibilidades coletivas de obtenção de alimentos. Também não se 
pode deixar de enfocar a necessidade de utilização adequada de todos recursos disponíveis para o aproveitamento nutricional de partes de vegetais comumente desperdiçadas. Outro ponto a ser 
valorizado, com o mesmo objetivo, é o plantio coletivo de hortas e de árvores frutíferas. Importa, ainda, que se enfatize a mudança de hábitos e comportamentos de modo a favorecer a saúde 
pessoal e coletiva. É papel da escola subsidiar os alunos com conhecimentos e capacidades que os tornem aptos a discriminar informações, identificar valores agregados a elas e realizar escolhas 
dentro de sua herança cultural.
Os conteúdos tratados neste eixo permitem inúmeras conexões com os demais e também com os temas transversais Saúde e Orientação Sexual.

Conteúdo: Corpo humano, Alimentação, Higiene e Saúde.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Esquematiza o corpo humano. Elaborar representações em diversas linguagens, demonstrando reconhecimento da imagem global de 
seu próprio corpo.

1D1

Nomeia partes do corpo e identifica algumas de suas funções. Explorar a localização de alguns órgãos, como coração e pulmões, através da observação dos sinais 
vitais.

1D2

Demonstra cuidado com o próprio corpo. Enfatizar a importância da higiene corporal para a saúde.1D3

Identifica alimentos saudáveis. Identifica a origem dos alimentos e compreende a evolução da forma de obtê-los.1D4

Identifica as fases de vida pelas quais passa o ser humano. Comparar as mudanças que ocorrem em cada fase ( biológicas, emocionais e atitudinais).1D5

Identifica as características do ser humano que o diferencia dos outros 
animais.

Trabalhar sobre os aspectos biológicos, afetivos, comportamentais e culturais  (a linguagem, cuidado 
com a prole), apresentados pelo ser humano.

1D6

Identifica e reconhece semelhanças e diferenças entre as pessoas. Trabalhar as diferenças físicas, emocionais, étnicas e de gênero, para desenvolver a auto-estima e o 
respeito às individualidades.

1D7

Reconhece os órgãos dos sentidos, suas funções e sua relação com o ambiente. Relacionar os sentidos à percepção do ambiente e prevenção de acidentes. 1D8
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Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Compreende a importância da higiene corporal e mental para a saúde. Relacionar equilíbrio emocional com lazer, descanso, sono e características da personalidade. 
Identificar comportamentos prejudiciais ao relacionamento humano como: ciúme, agressividade, apatia 
e medo.

1D9

Reconhece o processo de alimentação como forma de obtenção de nutrientes 
e energia para o funcionamento e crescimento do organismo.

Diferenciar alimentos construtores de energéticos e de reguladores quanto às suas funções.1D10

Compreende a importância de uma alimentação equilibrada para a 
manutenção da saúde e prevenção de doenças.

Discutir sobre desperdício, fome, doenças carências e práticas errôneas de alimentação. Associar as 
necessidades nutricionais ao tipo de trabalho, à idade e ao gênero.

1D11

Reconhece a necessidade de cuidados higiênicos no consumo de alimentos. Observar critérios como: embalagem, validade e características do produto.1D12

Identifica as vantagens e desvantagens do consumo de produtos naturais e 
industrializados.

Perceber a influência da mídia nos hábitos de consumo e se posicionar em defesa da saúde e da 
qualidade de vida.

1D13

Reconhece a importância da tecnologia na produção de alimentos. Pesquisar sobre os mecanismos tecnológicos na produção de alimentos (mecanização, irrigação, 
hidroponia, adubos, agrotóxicos e engenharia genética).  

1D14

Reconhece a necessidade do uso de tecnologia para o aperfeiçoamento do 
organismo humano.

Reconhecer os benefícios e os riscos conseqüentes do uso de tecnologias para aperfeiçoar o organismo 
humano (transplante, próteses, marca-passo, válvula, redução de estômago, aparelhos auditivos e 
ortodônticos, silicone, tatuagem, pircing, bronzeamento artificial, maquiagem definitiva, escova 
progressiva, etc).      

1D15

Reconhece a função do sistema imunológico na defesa do corpo. Associar a eficiência do sistema imunológico às condições de higiene, vacinação, alimentação, repouso 
e bem-estar psíquico e social do indivíduo. Identifica doenças causadas por microorganismos, seus 
sintomas, formas de contágio prevenção e tratamento.

1D16

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Reconhece a célula como estrutura microscópica do organismo humano. Reconhecer, através de fotos e experimentos, que o corpo é formado por células.1D17

Identifica os sistemas do corpo humano e relaciona-os às suas funções. Trabalhar com os alunos para que expressem suas representações através de desenhos dentro do 
contorno do corpo humano e explicações sobre seu funcionamento. 

1D18

Reconhece a digestão como processo de transformações das substâncias 
alimentares para serem absorvidas pelo organismo.

Trabalhar a digestão dos alimentos ao longo do tubo digestório.1D19

Compreende o sistema cardiovascular como conjunto de estruturas voltadas 
ao transporte e distribuição de materiais pelo corpo. 

Reconhecer que o sangue caminha dentro de vasos transportando substâncias alimentares e gases a 
todas as partes do corpo.

1D20

Reconhece as estruturas do corpo humano responsáveis pela respiração. Identificar o papel do oxigênio em nosso corpo. Enfatizar os malefícios causados pelo fumo.1D21

Reconhece a importância do sistema urinário para o organismo. Identificar outras formas de excretas do organismo humano.1D22

Reconhece os ossos e os músculos como estruturas de sustentação do 
organismo humano.

Trabalhar a importância dos bons hábitos posturais na prevenção de desvios na coluna.1D23

Reconhece os sistemas neural e hormonal como coordenadores de todas as 
funções do corpo humano.

 Ressaltar os malefícios causados pelo álcool e entorpecentes no sistema neural e formas de prevenção.1D24
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Identifica os sistemas genitais e as mudanças ocorridas no corpo humano 
durante a puberdade.

Estabelecer diferenças entre os órgãos reprodutores masculino e feminino. Compreender a função 
biológica da reprodução. 

1D25

Relaciona sexualidade com afetividade. Evidenciar os aspectos de auto-estima, respeito, responsabilidade, autoconfiança e prazer. 1D26

Compreende os processos da gravidez e conhece as formas de evitá-la. Trabalhar com os alunos sobre fecundação, gravidez, tipos de parto e métodos contraceptivos. 1D27

Conhece a existência de doenças sexualmente transmissíveis e as formas de 
prevenção. 

Relacionar o uso de preservativo à prevenção de DSTs e Aids. Enfatizar a importância da higiene e 
tratamento médico das infecções dos órgãos genitais.

1D28

Conhece medidas de primeiros socorros. Saber quais procedimentos adotar quando ocorrem escoriações, mordidas de animais, queimaduras, etc.1D29

Identifica  os diferentes ambientes, suas características e  dinâmica, interferindo de maneira positiva para seu equilíbrio.2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Nas últimas décadas, a divulgação de debates sobre problemas ambientais nos meios de comunicação têm contribuído para que a população esteja alerta. Mas a simples divulgação não assegura 
a aquisição de informações e conceitos referendados pelas Ciências. Bastante freqüente é a banalização do conhecimento científico e a difusão de visões distorcidas sobre a questão ambiental. É 
função da escola provocar a revisão dos conhecimentos, valorizando-os e buscando sempre enriquecê-los com informações científicas. 
A temática ambiental aponta as relações entre sociedade e ambiente, as carências humanas, seus conhecimentos e valores. Em coerência com os princípios da educação ambiental, surge a 
necessidade de reconstrução da interdependência homem-natureza, a fim de derrubar definitivamente a crença do homem como seu senhor e alheio a ela, ampliando-se o conhecimento sobre 
como a natureza se comporta e a vida se processa. É imprescindível conhecer o conjunto das relações na natureza para compreender o papel fundamental das Ciências Naturais nas decisões 
importantes sobre os problemas do meio ambiente. Entretanto, um conhecimento profundo dessas ligações só é possível mediante sucessivas aproximações dos conceitos, procedimentos e 
atitudes relativos a essa temática, levando em conta as possibilidades intelectuais dos alunos. 
A Ecologia é o principal referencial teórico. Em uma definição ampla, ela estuda a interdependência entre os organismos vivos e destes com os componentes sem vida do espaço que habitam, 
resultando em um sistema aberto, chamado ecossistema. O enfoque das relações entre os seres vivos e não-vivos, matéria e energia, em dimensões instantâneas ou de longa duração, locais ou 
planetárias, aplicado aos múltiplos conteúdos desta temática, oferecem subsídios para a formação de atitudes de respeito à integridade ambiental. Os fundamentos científicos devem subsidiar a 
formação de atitudes dos alunos. Não basta ensinar, é necessário informar sobre as implicações dessas ações. Ao realizarem procedimentos de observação e experimentação, os alunos buscam 
informações e estabelecem relações entre os elementos dos ambientes, subsidiados por informações complementares oferecidos por outras fontes ou pelo professor. É importante considerar que 
os conceitos de ecologia são construções teóricas e só podem ser interpretados ou construídos com o auxílio de outras mais simples, que podem ser objeto de pesquisa minuciosa, por meio da 
observação e da experimentação diretas. 
Para tratar conteúdos, tendo em vista o desenvolvimento de competências inerentes à cidadania, é preciso que o conhecimento escolar não seja alheio ao debate ambiental travado pela sociedade 
e ofereça meios ao aluno para participar, refletir e manifestar-se, ouvindo os membros da comunidade no processo de convívio democrático e participação social.

Conteúdo - Ecologia, Seres vivos, Água, Solo e Ar.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Identifica os elementos que formam o ambiente. Trabalhar com os alunos para que se sintam, também, parte integrante  do ambiente.2D1

Reconhece atitudes de preservação do meio ambiente.2D2

Diferencia seres vivos de não vivos. Reconhecer as necessidades básicas dos seres vivos. Investigar sobre a influência da luz, solo, água e o 
ar para os seres vivos.

2D3

Identifica as fases do ciclo de vida dos seres vivos. Propor aos alunos que observem o ciclo de vida de alguns animais que passam por metamorfose e de 
plantas de ciclo curto que podem ser cultivadas na horta. 

2D4
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Identifica diferentes formas de vida: animal e vegetal. Identificar a diversidade de animais e vegetais em diferentes 
ambientes.                                                                                         Compreender a importância dos 
animais e plantas em nossa vida.

2D5

Identifica semelhanças e diferenças entre as plantas e os animais. Comparar animais e vegetais quanto à locomoção e obtenção de alimentos, reconhecendo os vegetais 
como seres vivos que fabricam seu próprio alimento e os animais como dependentes de outros seres 
vivos para sua alimentação.

2D6

Identifica ambientes aquáticos e terrestres a partir de características de 
animais e vegetais presentes nesses ambientes.

Levar os alunos a reconhecerem as estruturas corporais e hábitos que permitem os seres vivos viverem 
em diferentes ambientes.

2D7

Diferencia ambiente natural de construído e percebe a ação humana na 
transformação do meio.

Evidenciar os aspectos positivos e negativos da ação humana.2D8

Identifica as partes de um vegetal relacionas às suas funções. Localizar em plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente por meio de observação direta e 
experiências. Associar cada parte à sua respectiva função.

2D9

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Percebe as relações existentes entre os  componentes abióticos e os seres 
vivos.

Ampliar a noção de ambiente e seus componentes (seres vivos e não-vivos).2D10

Reconhece a dependência dos seres vivos em relação à água. Evidenciar as diferentes necessidades humanas  relacionadas à utilização  da água e a importância de 
seu uso racional.                                                        Reconhecer a presença de água nos seres vivos.

2D11

Reconhece a existência de água nos diferentes estados físicos e sua 
distribuição no planeta.

Discutir sobre a presença da água no planeta, as formas como ela se apresenta e como é determinante 
para a organização das sociedades.

2D12

Compreende o ciclo da água na natureza. Investigar as transformações físicas sofridas pela água durante seu ciclo natural ou produzidas pelo ser 
humano.

2D13

Identifica as características da água potável e a necessidade de sua 
preservação.

Ressaltar a importância de preservar a água doce.2D14

Identifica a água como solvente de diferentes substâncias. Realizar atividades práticas. 2D15

Identifica a origem e a qualidade da água consumida na escola e em casa. Investigar as condições do Rio Paranaíba, córregos, lagoas e minas como fontes da água. 2D16

Conhece os processos de captação, tratamento e distribuição da água em sua 
cidade.

Mostrar os tratamentos caseiros mais comuns: fervura e adição de cloro e aqueles realizados pela 
Copasa. Realizar experimentos demonstrando os processos de decantação e filtração. 

2D17

Associa o tratamento da água com a manutenção da saúde e a prevenção de 
doenças de veiculação hídrica.

Trabalhar sobre as doenças transmitidas pela água. 2D18

Identifica as formas de poluição e contaminação da água. Trabalhar com os alunos para que reconheçam o esgoto como principal poluidor das águas e a 
necessidade de seu tratamento. 

2D19

Conhece a história do principal rio que abastece o município de Patos de 
Minas, seus afluentes e cidades abastecidas pelas suas águas.

Organizar e registrar as informações por meio de desenhos, esquemas, textos ou maquetes.2D20

Reconhece a necessidade de revitalização das matas ciliares e o tratamento de 
esgoto para conservar os mananciais da região.

Realizar pesquisas sobre o atual estado de conservação das matas ciliares da localidade, discutir  sua 
função  e importância.

2D21

Identifica os efeitos danosos da ação das águas. Pesquisar sobre as causas e conseqüências das enxurradas e enchentes.2D22
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Identifica os diferentes tipos de solo através de suas características e sua 
composição.

Compreender a importância do solo para os seres vivos.2D23

Reconhece a importância da ação dos microorganismos na decomposição da 
matéria orgânica no solo.

Observar a ação de bactérias e fungos sobre os restos de vegetais e animais e seus efeitos nas 
transformações na-dia (apodrecimento de frutas, verduras, etc).

2D24

Reconhece a necessidade de usar técnicas de preparação para o plantio e de 
conservação do solo.

Pesquisar sobre as técnicas mais comuns: adubação verde, drenagem, curva de nível, rotação de cultura, 
etc.

2D25

Identifica as formas naturais no cultivo de plantas e seus benefícios para a 
saúde. 

Enfatizar o controle biológico e adubação verde. Abordar os cuidados com o uso de agrotóxicos na 
produção de alimentos: uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e descarte de vasilhames.

2D26

Reconhece a importância do saneamento básico  para a qualidade de vida e a 
preservação do meio ambiente

Enfatizar a necessidade do tratamento de esgoto, destinação correta do lixo e agrotóxicos para a 
preservação do solo.

2D27

Identifica as principais doenças transmitidas pelo solo e reconhece as formas 
de evitá-las.

Coletar informações sobre as doenças mais comuns na sua região (verminoses e tétano).2D28

Identifica os tipos de lixo e sua destinação correta. Discutir sobre os materiais recicláveis e sobre o processo de coleta seletiva e tratamento do lixo.2D29

Relaciona queimadas e desmatamentos com erosão e empobrecimento do solo. Pesquisar sobre os efeitos danosos da erosão para o ambiente.2D30

Reconhece o ar como elemento indispensável para os seres vivos. Pesquisar sobre a composição e as principais propriedades do ar (massa, pressão, movimento e espaço 
ocupado).

2D31

Relaciona a umidade do ar com a saúde e a possibilidade de chuvas. Discutir sobre alternativas viáveis para amenizar problemas respiratórios, quando há baixa umidade do 
ar.

2D32

Identifica as principais formas de poluição do ar. Pesquisar em jornais e revistas sobre as fontes poluidoras e sua relação com o efeito estufa e 
aquecimento global.                                                            Discutir com os alunos sobre as doenças 
transmitidas pelo ar (gripes, rubéola, meningite, etc).

2D33

Identifica os efeitos danosos da ação dos ventos nas atividades humanas. Pesquisar sobre os prejuízos dos vendavais, ciclones e furacões.2D34

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Identifica diferentes ecossistemas brasileiros. Estabelecer relações entre as características e o comportamento dos seres vivos no ecossistema em que 
vive, para valorizar a diversidade da vida, especialmente o cerrado.

2D35

Reconhece a importância da realização da fotossíntese pelas plantas. Enfatizar a necessidade da luz solar para o processo da fotossíntese.2D36

Reconhece a importância da polinização para a diversidade vegetal. Explorar a importância dos agentes polinizadores (interdependência entre vegetais e animais).2D37

Identifica os recursos naturais e reconhece a necessidade de preservá-los. Diferenciar os recursos renováveis e não renováveis. Enfatizar o uso racional dos recursos naturais e a 
necessidade de medidas para amenizar os problemas ambientais.

2D38

Identifica diferentes formas de energia e sua utilidade. Reconhecer luz, calor, eletricidade e som como formas de energia e explorar os processos naturais e 
tecnológicos de sua transformação (monjolo, moinho de vento).

2D39

 Identifica as diferentes fontes de energia que alimentam as máquinas. Discutir com os alunos as vantagens e desvantagens de cada fonte de energia: hidráulica, eólica, 
térmica, solar e nuclear.

2D40

Compreende a tecnologia como meio para suprir as necessidades humanas e 
reconhece a necessidade de usá-la corretamente.

Pesquisar sobre os avanços tecnológicos.2D41
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Compreende a constituição do Sistema Solar, identificando a Terra e os fenômenos que nela ocorrem.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estudo da Astronomia é, antes de tudo, oportunidade para despertar a curiosidade e a admiração do aluno diante dos mistérios do Universo. Um dia de sol, as sombras que se espalham pelo 
chão, uma noite estrelada são um imenso laboratório de observação e pesquisa.
Foi lendo os astros que os seres humanos puderam criar instrumentos de medição do tempo e da orientação do espaço. Hoje, a luz elétrica ofusca o brilho das estrelas. Quando se viaja por terra, 
ar ou água, não se lêem mais os astros. Caminha-se por estradas conhecidas ou entrega-se a pilotos treinados para utilizar sofisticados instrumentos de orientação. O calendário, o relógio, os 
modernos sistemas de orientação tornaram a vida do ser humano mais previsível. Os satélites artificiais possibilitaram a comunicação planetária, alterando a vida cotidiana e a visão do mundo. 
Mas, em que referenciais se baseiam todas essas invenções? É imprescindível que o aluno compreenda os caminhos da ciência para que a tecnologia, que hoje faz parte do seu cotidiano, não lhe 
pareça pura mágica. As dimensões do Universo revelado pela Astronomia e Física modernas ultrapassam a capacidade da percepção humana. Reconhecer a infinitude desse Universo, com suas 
incontáveis galáxias, pode ser oportunidade para que o aluno desenvolva uma visão menos antropocêntrica e reconheça o lugar relativo da Terra e dos seres humanos no Cosmos. Acredita-se que 
o ensino de Ciências não pode fugir à discussão das questões éticas, ao compromisso com a vida. Ele deve servir à pessoa representando para ela uma experiência de autoconhecimento, 
integração e harmonização. Ao trabalhar essa competência, é fundamental privilegiar atividades de observação e dar tempo para os alunos elaborarem suas próprias explicações. As dúvidas 
podem ser o ponto de partida para se estabelecer uma nova interpretação dos fenômenos observados.

Conteúdo: Fenômenos da natureza, Astronomia e Astronáutica.

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Reconhece o Sol como fonte de luz e calor na Terra. Perceber que o Sol ilumina o ambiente e influencia a temperatura ao longo do dia.3D1

Relaciona o comportamento humano com as variações climáticas. Comparar vestimentas, alimentação, habitação com o tipo de clima.3D2

Percebe ciclos que ocorrem na natureza. Trabalhar as fases da Lua e as estações do ano.3D3

Relaciona a formação dos dias das noites e do ano com os movimentos da 
Terra.

Trabalhar os movimentos de rotação e translação.3D4

Identifica o Sol e os planetas no Sistema Solar e reconhece a Terra como 
planeta que habitamos.

Diferenciar os corpos luminosos de iluminados.3D5

Identifica a forma e a posição da Terra no espaço. Enfocar as características da Terra (presença de atmosfera e água) que permitem a vida em sua 
superfície.

3D6

Reconhece a Lua como satélite natural da Terra.  Pesquisar sobre as evidências e explicações científicas e culturais sobre as fases da Lua e 
acontecimentos cotidianos. 

3D7

Reconhece a importância dos foguetes e satélites para o desenvolvimento 
tecnológico.

Pesquisar sobre os benefícios das atividades espaciais sob o ponto de vista social, econômico e 
ambiental (observações sobre a Terra, telecomunicações e meteorologia).

3D8
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Compreende o corpo humano como um conjunto integrado, considerando os bons hábitos de higiene e alimentação  e  a  
saúde como bem-estar físico e mental.

1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estudo desta competência visa à construção da concepção do corpo humano como um sistema integrado que interage com o ambiente e reflete a história de vida do sujeito. Os diferentes 
sistemas que o compõem devem ser percebidos em suas funções específicas para a manutenção do todo. Importa, portanto, compreender as relações fisiológicas e anatômicas: transporte e 
eliminação de água, oxigênio, alimentos, obtenção de energia, defesa da invasão de elementos danosos, coordenação e integração das diferentes funções. Para que o aluno compreenda a maneira 
pela qual o corpo se transforma, é importante conhecer os vários processos e estruturas e a relação de cada sistema com os demais. É isso que assegura a integridade do corpo e faz dele uma 
totalidade. Mesmo sendo um sistema equilibrado e dinâmico, apresentando funções rítmicas e um padrão comum para a espécie humana, possui variações individuais. Portanto, o conhecimento 
sobre o corpo humano para o aluno deve estar associado a um melhor conhecimento do seu próprio corpo, por ser seu e por ser único, pois o indivíduo mantém uma intimidade e uma percepção 
subjetiva do corpo que ninguém mais pode ter. Essa visão favorece o desenvolvimento de atitudes de respeito e de apreço por si mesmo e pelo outro.
Dentro da concepção de corpo humano, como um sistema integrado, está também a sexualidade. Ela deve ser considerada nas diferentes fases da vida, compreendendo que é um comportamento 
condicionado por fatores biológicos, culturais e sociais, que tem um significado, para pessoas de todas as idades, mais amplo e variado que reprodução. A sexualidade deve ser considerada em 
suas dimensões afetivas, sociais e biológicas, não podendo se restringir a apenas uma delas.
O estado de saúde ou de doença decorre da satisfação ou não das necessidades biológicas, afetivas, sociais e culturais. A disfunção de um determinado órgão ou sistema provoca o desequilíbrio 
do corpo e o faz adoecer. Para preservação da saúde, é imprescindível que o aluno aprenda a dar importância à higiene do corpo, do ambiente e dos alimentos. O repouso e lazer adequados, 
também, deverão ser fatores considerados no decorrer de toda a investigação sobre o corpo humano.  
O desenvolvimento de uma consciência relacionada à alimentação é necessário, considerando-se as demandas individuais e as possibilidades coletivas de obtenção de alimentos. Também não se 
pode deixar de enfocar a necessidade de utilização adequada de todos recursos disponíveis para o aproveitamento nutricional de partes de vegetais comumente desperdiçadas. Outro ponto a ser 
valorizado, com o mesmo objetivo, é o plantio coletivo de hortas e de árvores frutíferas. Importa, ainda, que se enfatize a mudança de hábitos e comportamentos de modo a favorecer a saúde 
pessoal e coletiva. É papel da escola subsidiar os alunos com conhecimentos e capacidades que os tornem aptos a discriminar informações, identificar valores agregados a elas e realizar escolhas 
dentro de sua herança cultural.
Os conteúdos tratados neste eixo permitem inúmeras conexões com os demais e também com os temas transversais Saúde e Orientação Sexual.

Conteúdo: Corpo humano, Alimentação, Higiene e Saúde.

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Identifica semelhanças e diferenças entre o ser humano e demais seres vivos 
com base nos aspectos evolutivos.

Enfatizar os aspectos anatômicos, sociais e culturais da espécie humana em relação aos outros seres.1D30

Reconhece a célula como estrutura morfofisiológica dos seres vivos, 
associada às suas funções.

Não é significativo para os estudantes deste nível, estudar detalhes ultramicroscópicos, das organelas 
celulares. Estudar as partes principais. 

1D31

Relaciona a inclusão entre as estruturas do organismo humano: sistemas, 
órgãos, tecidos e células.

A observação de tecidos e órgãos de outros animais poderá ajudar o estudante a imaginar órgãos e 
tecidos do corpo humano.

1D32

Localiza alguns sistemas ou órgãos do organismo humano em representações 
figurativas

Estabelecer relações comparativas com outros seres vivos.1D33

Identifica o alimento como fonte de matéria e energia e sua função no 
organismo.

Comparar os alimentos construtores, energéticos e reguladores.                                                      
Selecionar entre diferentes alimentos, um conjunto que representa alimentação equilibrada a partir de 
exemplos reais.

1D34

Analisa causas e conseqüências de carências nutricionais protéicas ou 
energéticas em situações reais de fome endêmica ou de má alimentação. 

Promover pesquisas e debates sobre as causas da fome no mundo.1D35

Identifica o uso de agrotóxicos e aditivos alimentares para conservação dos 
alimentos.

Incentivar o consumo de alimentos frescos e naturais. Estudar com os alunos para que aprendam a 
analisar criticamente, propagandas, validade e estado de conservação dos alimentos.

1D36
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Compreende a digestão dos alimentos como quebra de moléculas maiores em 
menores, assimiláveis pelo organismo humano.

Realizar experimentos mostrando a transformação das substâncias em nutrientes assimiláveis.1D37

Compreende a anatomia e a fisiologia do sistema digestório humano e as 
compara com as dos demais vertebrados.

Diferenciar os processos mecânicos e químicos da digestão.                                                      Identifica 
as principais doenças relacionadas ao sistema digestório, suas causas, tratamento e prevenção.

1D38

Compreende a respiração como a liberação de energia dos alimentos em nível 
celular.

1D39

Identifica os aspectos anatômicos e fisiológicos do sistema respiratório e as 
doenças relacionadas a ele.

Enfatizar a importância de respirar ar puro e abordar a questão do cigarro e seus malefícios.1D40

Identifica vasos sanguíneos, coração e sangue como componentes do sistema 
cardiovascular.

Estabelecer diferenças entre veias, artérias e capilares.                                                Reconhecer os 
componentes do sangue e suas respectivas funções. Pesquisar sobre as funções das hemácias, 
leucócitos, plaquetas e plasma.

1D41

Associa o processo da circulação com o transporte e distribuição de materiais 
pelo corpo.

1D42

Reconhece os mecanismos de defesa do corpo humano e o papel dos 
anticorpos no combate às doenças.

 Reconhecer a importância das vacinas como forma de imunização do corpo contra algumas doenças.    1D43

Reconhece hábitos saudáveis que previnem doenças cardiovasculares.  Enfatizar a importância de atividades físicas e da alimentação saudável na prevenção de doenças.1D44

Identifica as principais funções da pele humana. Destacar as funções de revestimento, proteção e sensibilidade. Ressaltar a necessidade do uso do filtro 
solar na prevenção de doenças de pele.

1D45

Compreende a estrutura de sustentação do organismo humano. Trabalhar com sistema ósseo e muscular. Ressaltar as doenças relacionadas à má postura.1D46

Associa os sentidos à percepção de aspectos específicos do ambiente. Relacionar os sentidos aos órgãos responsáveis. Trabalhar as doenças decorrentes das disfunções de 
cada órgão. 

1D47

Compreende a estrutura do sistema nervoso e como se processa a transmissão 
de impulsos nervosos.

 Reconhecer o cérebro como receptor e coordenador de todos os estímulos externos.1D48

Identifica drogas que alteram o sistema nervoso e avalia as conseqüências do 
seu uso no convívio social.

1D49

Compreende a anatomia e a fisiologia do sistema endócrino. Trabalhar glândulas e suas disfunções hormonais.1D50

Diferencia o sistema genital masculino do feminino em relação aos órgãos e 
suas funções.

 Identificar características sexuais primárias e secundárias no homem e na mulher.  Caracterizar 
ovulação, menstruação e ejaculação.

1D51

Compreende as dimensões da reprodução humana, os métodos 
anticoncepcionais, valoriza  o sexo seguro e a gravidez planejada.

Enfatizar os processos de fecundação, gestação e tipos de parto                                                Comparar 
os métodos contraceptivos quanto à utilização correta, modo de ação, eficiência e efeitos colaterais.

1D52

Compreende os modos de transmissão, a prevenção e principais sintomas das 
doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a Aids.

Enfatizar as formas de contágio, disseminação alarmante da Aids relacionadas às políticas de 
informação da população.

1D53

Compreende a sexualidade humana como manifestação dos sentimentos do 
ser humano e valoriza o respeito ao próprio corpo e ao do outro.

Trabalhar com dinâmicas de auto-estima, debates e dramatizações. 1D54

Relaciona o processo da hereditariedade à transmissão de características de 
pais para filhos.

1D55

Reconhece os genes como estruturas responsáveis pelas características 
hereditárias.

Relacionar a hereditariedade com características físicas, grupos sanguíneos e fator Rh.1D56
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Compreende os cruzamentos genéticos simples Resolver problemas simples e interpretar heredrogramas determinando os genótipos e fenótipos dos 
envolvidos.

1D57

Compreende informações básicas sobre clonagens e transgênicos, 
considerando informações éticas e ambientais envolvidas.

Destacar a importância da biotecnologia na cura de doenças.1D58

Identifica  os diferentes ambientes, suas características e  dinâmica, interferindo de maneira positiva para seu equilíbrio.2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Nas últimas décadas, a divulgação de debates sobre problemas ambientais nos meios de comunicação têm contribuído para que a população esteja alerta. Mas a simples divulgação não assegura 
a aquisição de informações e conceitos referendados pelas Ciências. Bastante freqüente é a banalização do conhecimento científico e a difusão de visões distorcidas sobre a questão ambiental. É 
função da escola provocar a revisão dos conhecimentos, valorizando-os e buscando sempre enriquecê-los com informações científicas. 
A temática ambiental aponta as relações entre sociedade e ambiente, as carências humanas, seus conhecimentos e valores. Em coerência com os princípios da educação ambiental, surge a 
necessidade de reconstrução da interdependência homem-natureza, a fim de derrubar definitivamente a crença do homem como seu senhor e alheio a ela, ampliando-se o conhecimento sobre 
como a natureza se comporta e a vida se processa. É imprescindível conhecer o conjunto das relações na natureza para compreender o papel fundamental das Ciências Naturais nas decisões 
importantes sobre os problemas do meio ambiente. Entretanto, um conhecimento profundo dessas ligações só é possível mediante sucessivas aproximações dos conceitos, procedimentos e 
atitudes relativos a essa temática, levando em conta as possibilidades intelectuais dos alunos. 
A Ecologia é o principal referencial teórico. Em uma definição ampla, ela estuda a interdependência entre os organismos vivos e destes com os componentes sem vida do espaço que habitam, 
resultando em um sistema aberto, chamado ecossistema. O enfoque das relações entre os seres vivos e não-vivos, matéria e energia, em dimensões instantâneas ou de longa duração, locais ou 
planetárias, aplicado aos múltiplos conteúdos desta temática, oferecem subsídios para a formação de atitudes de respeito à integridade ambiental. Os fundamentos científicos devem subsidiar a 
formação de atitudes dos alunos. Não basta ensinar, é necessário informar sobre as implicações dessas ações. Ao realizarem procedimentos de observação e experimentação, os alunos buscam 
informações e estabelecem relações entre os elementos dos ambientes, subsidiados por informações complementares oferecidos por outras fontes ou pelo professor. É importante considerar que 
os conceitos de ecologia são construções teóricas e só podem ser interpretados ou construídos com o auxílio de outras mais simples, que podem ser objeto de pesquisa minuciosa, por meio da 
observação e da experimentação diretas. 
Para tratar conteúdos, tendo em vista o desenvolvimento de competências inerentes à cidadania, é preciso que o conhecimento escolar não seja alheio ao debate ambiental travado pela sociedade 
e ofereça meios ao aluno para participar, refletir e manifestar-se, ouvindo os membros da comunidade no processo de convívio democrático e participação social.

Conteúdo - Ecologia, Seres vivos, Água, Solo e Ar.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Identifica os tipos de rochas a partir de sua formação e utilização.  Associa a formação dos solos à ação do intemperismo das rochas e dos seres vivos.2D42

Reconhece os tipos de solo através de seus componentes e relaciona-os à sua 
permeabilidade.

Realizar observação direta e experimentos.2D43

Identifica as técnicas de conservação e manejo do solo. Aplicar atividades que concretizem o conhecimento a respeito do manejo correto do solo como o 
plantio direto, sistematização de lavoura, descompactação, manejo de restos de cultura, etc.

2D44

Identifica causas e conseqüências da degradação do solo. Estudar causas, conseqüências e tipos de erosão.2D45

Diferencia recursos naturais renováveis de  não-renováveis. Enfatizar a necessidade do uso racional, principalmente dos recursos não-renováveis.2D46

Identifica os tipos de lixo, sua destinação correta e reconhece a necessidade 
de reduzi-lo.

Dar ênfase às implicações ambientais relacionadas.2D47

Conhece as doenças veiculadas pelo solo contaminado e as formas de preveni-
las.

Estudar as principais verminoses para que os alunos possam relacioná-las com saúde e qualidade de 
vida.

2D48

Reconhece a água como um recurso indispensável à vida e compreende como 
ocorre sua distribuição no planeta.

 Pesquisar sobre os diferentes tipos de água  existentes e destacar sua ocorrência nos seres vivos.2D49
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Compreende o ciclo hidrológico e as transformações da água na natureza.  2D50

Reconhece as mudanças de estados físicos da água. . Realizar experimentos.2D51

Compreende a importância do tratamento da água para a saúde. Reunir informações sobre as formas de tratamento da água2D52

Identifica as doenças transmitidas pela água. Pesquisar sobre contaminação, prevenção e tratamento.2D53

Reconhece a importância do uso racional da água. Utilizar folhetos com dicas e informações de como evitar o desperdício de água e energia.2D54

Reconhece a necessidade de ações para proteger e revitalizar os mananciais 
de sua região.

Relacionar a disponibilidade de água com a presença de vegetação.2D55

Identifica os componentes básicos do ar. Compreende o ar atmosférico como uma mistura de gases, poeira, vapor de água e micróbios.2D56

Reconhece as formas de utilização do ar.2D57

Reconhece as propriedades do ar e as relaciona com fenômenos significativos. Realizar experimentos (pressão atmosférica, pressão em líquidos).2D58

Relaciona a qualidade de vida humana às condições saudáveis do ambiente. Investigar sobre as doenças transmitidas pelo ar: formas de contágio, sintomas e prevenção. 2D59

Reconhece os problemas causados pelo efeito estufa e a destruição da camada 
de ozônio.

Pesquisar sobre diferentes fontes poluidoras do ar e os prejuízos à biosfera.2D60

Reconhece o ecossistema como um conjunto de seres bióticos e abióticos e 
suas interações.

Pesquisar em pequenos ecossistemas as relações existentes entre os seres vivos e não-vivos.2D61

Identifica os níveis de organização dentro de um ecossistema. Enfatizar o conceito de espécie.2D62

Identifica as relações ecológicas entre os seres vivos. Estabelecer relações entre seres da mesma espécie e de espécies diferentes (harmônicas e 
desarmônicas).  

2D63

Reconhece os seres clorofilados como base das cadeias alimentares. Reconhecer o Sol como fonte básica de energia na Terra e ressaltar a sua importância para a 
fotossíntese. Destacar além das plantas, a importância das algas no processo da fotossíntese. 

2D64

Identifica os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Descrever teias em diferentes ambientes relacionas à interdependência entre os seres vivos.2D65

Associa a ação dos decompositores ao apodrecimento dos alimentos ou restos 
de seres vivos.

Observar, através de experimentação, a degradação de restos de seres vivos e a influência do calor e do 
tempo nesse processo.

2D66

Associa situações de desequilíbrio nas teias alimentares à mudança no 
ambiente

Enfatizar problemas reais dos ecossistemas brasileiros: queimadas, desmatamento, construção de 
barragens, etc.

2D67

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica as características básicas dos seres  vivos diferencios dos seres 
brutos.

Criar situações-problema para o aluno  compreender o ciclo vital dos seres vivos.2D68

Diferencia  reprodução sexuada de assexuada. Investigar e comparar os tipos de reprodução apresentados pelos seres vivos.  Compreender o papel da 
reprodução sexuada na evolução e diversidade das espécies.

2D69

Conhece as teorias que evidenciam a origem da vida. Comparar diferentes explicações sobre a existência da vida, de diferentes origens culturais. Considerar 
a existência de fósseis e seus processos de formação.

2D70

Compara as explicações de Darwin e Lamarck sobre a evolução das espécies Enfatizar as contribuições das duas teorias.2D71

Associa processos de seleção natural à evolução dos seres vivos, partindo de 
descrições reais.

Levar os alunos a perceberem em exemplos reais, a vantagem adaptativa da seleção natural.2D72
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Reconhece a adaptação como um conjunto de características que aumenta a 
chance de sobrevivência dos seres.

Associar estruturas e comportamentos adaptativos que permitem a sobrevivência dos seres vivos em 
diversos ambientes.

2D73

Compreende os critérios usados pela Ciência para agrupar os seres vivos. Trabalhar com os alunos a classificação dos seres vivos, inicialmente, utilizando critérios variados, e 
posteriormente, usando os critérios estabelecidos pela Ciência.

2D74

Caracteriza os grandes reinos dos seres vivos. Oportunizar o contato com as variedades de espécies, direta ou indiretamente.2D75

Reconhece os vírus como grupo específico e os associa à causa de várias 
doenças.

Trabalhar as doenças mais comuns causadas por vírus, medidas profiláticas e tratamento.2D76

Caracteriza o reino Monera, sua diversidade e importância. Trabalhar as doenças relacionadas e formas de prevenção. 2D77

Identifica o reino Protista, sua diversidade, características e importância. Trabalhar as doenças relacionadas e formas de prevenção.2D78

Reconhece os fungos como seres decompositores e fermentadores da matéria 
orgânica.

Realizar experimentos. Relacionar as principais doenças causadas por fungos.2D79

Caracteriza o reino Vegetal e diferencia-o do animal.2D80

Reconhece os principais grupos de vegetais. Trabalhar com os alunos a classificação dos vegetais, inicialmente, utilizando critérios variados, e 
posteriormente, usando os critérios estabelecidos pela Ciência.

2D81

Identifica as partes da planta associas às suas funções.2D82

Compreende o processo de fotossíntese relaciono à garantia de vida no 
planeta.

Realizar experimentos que leve o aluno a associar a fotossíntese à transformação de energia luminosa 
em energia química presente nos alimentos.

2D83

Reconhece a importância dos vegetais para o ciclo da água no planeta.2D84

Identifica e caracteriza os principais ecossistemas brasileiros, reconhecendo  a 
necessidade de preservá-los.

Enfocar as principais características que lhes conferem identidade, com atenção para a diversidade de 
vida (especialmente o cerrado).

2D85

Caracteriza o reino Animal, diferenciando os animais vertebrados de 
invertebrados.

Trabalhar com os alunos a classificação dos animais, inicialmente, utilizando critérios variados, e 
posteriormente, usando os critérios estabelecidos pela Ciência.

2D86

Identifica e caracteriza as classes dos vertebrados. Estabelecer comparações entre as classes dos vertebrados.2D87

Identifica as características dos mamíferos e suas particularidades.2D88

Caracteriza o grupo das aves e reconhece sua importância biológica. Trabalhar a importância das aves na disseminação de sementes.2D89

Identifica a classe dos répteis e sua diversidade. Reconhecer a importância dos répteis na conquista do ambiente terrestre. Destacar os répteis 
peçonhentos.

2D90

Identifica e caracteriza a classe dos anfíbios. Trabalhar as fases do desenvolvimento dos anfíbios.2D91

Caracteriza a classe dos peixes e sua adaptação à vida aquática.2D92

Identifica e compara as classes de animais invertebrados. Classificar utilizando critérios variados e científicos. Enfatizar os invertebrados mais significativos para 
os alunos.

2D93

Reconhece a diversidade biológica dos vermes e sua relação com o homem. Pesquisar sobre os vermes parasitas do homem e seu ciclo de vida.2D94

 Identifica as verminoses humanas mais comuns. Pesquisar sobre os modos de transmissão, prevenção, sintomas e tratamento das doenças. Destacar a 
importância do saneamento básico e da higiene pessoal e ambiental. 

2D95

Reconhece a diversidade biológica dos insetos. Destacar a importância dos insetos como transmissores de muitas doenças humanas: dengue, 
leishimaniose, malária, febre amarela, etc. 

2D96
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Identifica os artrópodes peçonhentos e os cuidados na prevenção de acidentes.2D97

Reconhece a importância das minhocas para a fertilidade dos solos.2D98

Compreende a constituição do Sistema Solar, identificando a Terra e os fenômenos que nela ocorrem.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estudo da Astronomia é, antes de tudo, oportunidade para despertar a curiosidade e a admiração do aluno diante dos mistérios do Universo. Um dia de sol, as sombras que se espalham pelo 
chão, uma noite estrelada são um imenso laboratório de observação e pesquisa.
Foi lendo os astros que os seres humanos puderam criar instrumentos de medição do tempo e da orientação do espaço. Hoje, a luz elétrica ofusca o brilho das estrelas. Quando se viaja por terra, 
ar ou água, não se lêem mais os astros. Caminha-se por estradas conhecidas ou entrega-se a pilotos treinados para utilizar sofisticados instrumentos de orientação. O calendário, o relógio, os 
modernos sistemas de orientação tornaram a vida do ser humano mais previsível. Os satélites artificiais possibilitaram a comunicação planetária, alterando a vida cotidiana e a visão do mundo. 
Mas, em que referenciais se baseiam todas essas invenções? É imprescindível que o aluno compreenda os caminhos da ciência para que a tecnologia, que hoje faz parte do seu cotidiano, não lhe 
pareça pura mágica. As dimensões do Universo revelado pela Astronomia e Física modernas ultrapassam a capacidade da percepção humana. Reconhecer a infinitude desse Universo, com suas 
incontáveis galáxias, pode ser oportunidade para que o aluno desenvolva uma visão menos antropocêntrica e reconheça o lugar relativo da Terra e dos seres humanos no Cosmos. Acredita-se que 
o ensino de Ciências não pode fugir à discussão das questões éticas, ao compromisso com a vida. Ele deve servir à pessoa representando para ela uma experiência de autoconhecimento, 
integração e harmonização. Ao trabalhar essa competência, é fundamental privilegiar atividades de observação e dar tempo para os alunos elaborarem suas próprias explicações. As dúvidas 
podem ser o ponto de partida para se estabelecer uma nova interpretação dos fenômenos observados.

Conteúdo: Fenômenos da natureza, Astronomia e Astronáutica.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Conhece as teorias da criação do Universo. Organizar informações sobre as origens do Universo e sua evolução.3D9

Diferencia estrelas, planetas e satélites comparando seus movimentos. Realizar pesquisas e registrar os dados sobre corpos celestes.3D10

Diferencia os modelos heliocêntrico e geocêntrico do Sistema Solar. Construir modelos e valorizar os conhecimentos de povos antigos para explicar os fenômenos celestes.3D11

Reconhece a Terra como um planeta do Sistema Solar. Comparar a Terra com os demais planetas do Sistema Solar no que se refere à tamanho, temperatura, 
período de rotação e translação, presença de atmosfera e características que permitem a existência de 
vida.

3D12

Relaciona os movimentos de rotação e translação à formação dos dias, das 
noites e das  estações do ano.

Construir com os alunos um relógio de Sol. Trabalhar com o planetário e relacionar o eixo de 
inclinação da Terra com as estações do ano.

3D13

Compreende razões sobre a duração do período iluminado de um dia, em 
diferentes lugares e épocas do ano.

Observar o horizonte em algumas horas do dia, principalmente no nascente e no poente do Sol durante 
épocas diferentes do ano. Pesquisar sobre o solstício e o equinócio.

3D14

Reconhece as fases da Lua. Realizar observação direta durante vários dias seguidos, em horários diferentes.3D15

Reconhece os eclipses lunar e solar. Construir modelos e simular os fenômenos.3D16

Reconhece a importância de instrumentos  usados no conhecimento do 
Universo. 

Pesquisar sobre a importância dos instrumentos astronômicos: telescópio, lunetas, satélites, sondas.3D17

Reconhece a importância da força gravitacional. Enfatizar que a força de atração gravitacional é aquela que nos mantém presos ao solo, faz os objetos 
caírem, causa marés e mantém um astro em órbita de outro.

3D18

Compreende a constituição da Terra nos seus aspectos de biosfera, litosfera, 
hidrosfera e atmosfera.

Construir com os alunos maquetes ou desenhos para auxiliar na compreensão sobre a  estrutura da 
Terra.

3D19



64Matriz de Referência Curricular - EJA - Ciências - Segundo Ciclo

Compreende a utilização da tecnologia em diferentes situações, avaliando seu papel nas transformações da matéria, energia e 
vida.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A associação entre Ciência e Tecnologia é ampla e está presente no cotidiano das pessoas, modificando o mundo e o próprio ser humano. 
No segundo ciclo, por sua atualidade e urgência social, esse eixo merece destaque diferenciado, decorrente da necessidade de formar alunos capacitados para compreender e utilizar diferentes 
recursos tecnológicos  discutindo as implicações éticas e ambientais envolvidas.
O aluno deve compreender a importância da Química no cotidiano, as transformações dos materiais e dos ciclos naturais em produtos necessários à vida e à organização da sociedade humana.
Nesse sentido, torna-se importante o trabalho com a experimentação e interpretação de interações entre substâncias e as condições para que elas aconteçam, como temperatura, estado físico e 
ação de catalisadores.     
Em Física, a construção de modelos e experimentos também é importante, pois, mediante a apreciação de exemplos, é possível apontar as dimensões dos conteúdos implicados em determinado 
tema de investigação, como o entendimento da geração e transmissão de energia elétrica, que envolve conceitos relacionados à princípios de conservação e transformação de energia, às 
propriedades dos materiais, correntes e circuitos elétricos simples. 
Investigações acerca dos limites do uso de recursos naturais e de suas implicações ambientais, ampliam e contextualizam os temas, oferecendo condições para que o debate sobre valores e 
atitudes seja bem fundamentado.  

Conteúdo: Química: Matéria e propriedades; Átomo e Elementos Químicos; Substâncias e Misturas; Funções e Reações químicas.
Física: Trabalho e Energia; Eletricidade e Magnetismo; Calor, Som e Luz; Movimento e Força.

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Compreende o uso da Química na-dia  na busca de qualidade de vida dos 
seres humanos. .

Pesquisar sobre sua importância na agricultura, nos cosméticos e materiais de limpeza.4D1

Identifica a constituição e propriedades da matéria. Relacionar os componentes de que os materiais são formados.                                            Realizar 
experimentos simples para comprovar as propriedades mais significativas

4D2

Reconhece a ocorrência de reações químicas e fenômenos físicos por meio de 
evidências em processos do cotidiano ou experimental.

Observar as reações químicas que ocorrem na-dia e diferenciá-las de fenômenos físicos.4D3

Diferencia mistura de substância. Trabalhar substâncias, mistura pura e composta. Usar experimentos sobre os processos básicos de 
separação de misturas.

4D4

Diferencia átomos de moléculas em substâncias simples.4D5

Identifica e caracteriza as partículas constituintes do átomo e sua organização. Trabalhar por meio de modelos.4D6

Reconhece os elementos químicos como constituintes básicos dos materiais. Enfatizar os elementos presentes nos seres vivos.4D7

Reconhece as informações dos elementos contidas na tabela periódica. Ensinar o aluno a consultar a tabela periódica para identificar: símbolo, número atômico, número de 
massa, coluna e período.

4D8

Caracteriza os grupos de elementos químicos existentes e relaciona-os às suas 
aplicações práticas.

Pesquisar sobre os grupos: metais, ametais, gases nobres e hidrogênio.4D9

Diferencia átomo neutro de íons e reconhece os isoátomos. Trabalhar os conceitos: cátions, ânions, isótopo, isótono e isóbaro.4D10

Diferencia as ligações químicas. Diferenciar as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Pesquisar sobre o processo de formação de 
algumas substâncias comuns: água, gás carbônico, sal de cozinha, etc.

4D11

Reconhece as funções químicas por meio de suas propriedades e suas 
aplicações na-dia.

Realizar experimentos para identificar ácidos e bases por meio de indicadores; sais e óxidos por 
reaçõedia.

4D12
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Compreende os ciclos biogeoquímicos de elementos significativos. Pesquisar:ciclos do carbono, oxigênio, cálcio, hidrogênio e nitrogênio. Estabelecer relação entre os 
processos de fotossíntese, combustão e respiração.

4D13

Analisa situações-problema sobre impacto ambiental de exploração predatória 
de recursos naturais

Discutir sobre causas (desmatamento, caça, mineração, barragens) e conseqüências: alterações 
climáticas, efeito estufa, chuva ácida e destruição da camada de ozônio.

4D14

Identifica a origem e as transformações ocorridas para a obtenção de 
materiais. 

Considerar a seqüência de transformações sofridas pelos recursos naturais (minério de ferro, sal de 
cozinha, petróleo, etc), desde sua extração até a produção de diferentes bens.

4D15

Compreende energia como a capacidade de um corpo de realizar trabalho.4D16

Identifica os diferentes tipos de energia e reconhece suas transformações. Conduzir o aluno para perceber as formas de energia presentes nos equipamentos e 
máquinas.                                                Diferenciar fontes de energia renováveis de não renováveis.

4D17

Diferencia calor de temperatura estabelecendo relação entre eles.4D18

Identifica os materiais condutores e  isolantes de calodia, reconhecendo sua 
utilização adequada. 

Realizar atividades práticas.4D19

Associa a reflexão da luz com as cores dos objetos e formação de imagens em 
espelhos.

Enfatizar durante o estudo da luz, sua  decomposição.4D20

Reconhece o som como uma onda que se propaga no ambiente. Trabalhar os aspectos da poluição sonora e os efeitos do barulho no organismo.4D21

Identifica materiais condutores e isolantes elétricos e como utilizá-los com 
segurança.

4D22

Percebe o significado da potência de aparelhos em situações práticas. Trabalhar com os alunos para que aprendam a avaliar o consumo de energia  dos aparelhos mais 
potentes e compreendam a necessidade de economizá-la.

4D23

Reconhece os pólos e a região neutra de um ímã. Identificar a Terra como um grande ímã.4D24

Compreende o funcionamento dos pára-raios e fio-terra.4D25

Compreende inércia e relaciona-a à massa dos corpos. Identificar o estado de um corpo a partir de um referencial.4D26

Identifica situações simples utilizando o conceito de velocidade média. 4D27

Identifica força como ação externa capaz de modificar o estado de repouso ou 
movimento dos corpos.

4D28

Reconhece os dispositivos mecânicos que facilitam a realização de um 
trabalho em máquinas simples.

Conhecer o funcionamento de materiaidia, como: abridor de latas, alavanca, pinça, tesoura, carrinho de 
mão, etc.

4D29
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PROPOSTA CURRICULAR - EDUCAÇÃO EM VALORES HUMANOS 

 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos da Educação em Valores Humanos 

 

 

A sociedade atual  vem apresentando mudanças significativas nas formas de 

ser e portar-se dos seres humanos.  Na verdade,  é possível  perceber um processo de 

inversão de valores,  especialmente no campo da moral  e da ét ica,  que pode ser  

considerado resultante do avanço da ciência e da tecnologia e sua empregabil idade 

no meio social .  O domínio de ambas tem sido determinante na delimitação das 

fronteiras entre países r icos e pobres,  ao longo do tempo. Desse modo, as 

disparidades sociais têm se tornado cada vez mais intensas,  evidenciando-se,  

principalmente,  nas regiões subdesenvolvidas.   

Esse cenário é fruto do avanço do capital ismo que estabelece,  naturalmente,  

o princípio da competição.  Entretanto,  ut i l izando-se armas diferentes,  por assim 

dizer,  a  ciência e a técnica,  países r icos sobrepõem países pobres e os diferentes 

grupos sociais  discriminam-se e marginalizam-se,  em função da condição 

econômica que possuem. Em relação a isto,  Shinyashik (1997) afirma que  
 
A lu ta  pela  sobrevivência  está  brutal izando o ser  humano.  As 
pessoas  vivem extremamente  press ionadas.  A competição tem 
servido como just if icat iva para todos os  t ipos de absurdos.  Milhões 
de anos depois  do homem das cavernas,  a  v ida cont inua sendo um 
campo de bata lha.  As pessoas destroem a s i  mesmas e  aos outros 
para  a t ingir  suas  metas .  A maneira como constroem seu sucesso é 
agressiva,  e  a  v i tór ia  é  saboreada sol i tar iamente,  devido ao medo 
dos adversár ios .  (p .  21) .  

 

Nesse sentido,  Sampaio (2004) afirma que,  
 

A contemporaneidade nos revela  muito das  conseqüências  de 
nossos atos  anter iores .  Estamos vivendo uma cr ise  g lobal  profunda,  
onde o  vazio  exis tencial  e  afet ivo,  provocado pela  manipulação e  
desmandos,  favorece a  misér ia ,  a  violência,  a  corrupção,  o  medo,  a  
insegurança,  resul tado da fragi l idade das  re lações e  dos valores 
humanos.  (p .  35) .  
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Nosso país não foge a esta realidade. Apesar do recente crescimento 

econômico e da melhoria da condição social  de boa parte dos brasi leiros,  tendo em 

vista os programas sociais inst i tuídos pela atual  administração federal ,  a  

desigualdade social  e a marginalização,  tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais , 

ainda é perceptível .  Quase sempre,  desemprego e delinqüência caminham lado a 

lado.  A omissão do poder público na garantia dos direi tos humanos e sociais  acaba 

desencadeando, de forma generalizada,  a exclusão social .    

Essa complexa conjuntura vigente reflete diretamente em todos os setores da 

sociedade, inclusive na educação.  Conforme atesta Sampaio (2004),  essa si tuação 

gera a “alienação e fragmentação do conhecimento,  conduzindo à perda da 

dimensão valorativa do sentimento,  da emoção,  da espiri tualidade e da qualidade de 

vida.” (p.  35).  

Infelizmente esse é o cenário no qual  a escola está inserida.  Profissionais da 

educação,  alunos e suas respectivas famílias se encontram vulneráveis a esse 

modelo social  posto pela dinâmica capital ista do século XXI,  ou seja,  os efei tos da 

globalização.  

Desse modo, repensar a função social  da escola e as práticas desenvolvidas 

em seu interior é urgente e imprescindível.  A escola tradicional ,  que incorporava a 

concepção de que o ato de educar estava relacionado apenas com o processo ensino-

aprendizagem, já não atende mais a realidade que se apresenta atualmente.  Isto 

porque os “novos tempos” trouxeram também “novos alunos”,  cujas característ icas 

sócio-culturais foram reelaboradas,  assim como também se tornaram diferentes os 

desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação.   

Nesse sentido,  torna-se necessário incorporar novas abordagens à educação.  

Além dos processos cognit ivos,  é essencial  trabalhar com as crianças,  jovens e 

adultos aspectos relacionados à afetividade,  à moral ,  à  ét ica e à formação cidadã,  

contemplando todas as dimensões do ser  humano: f ísico, mental,  emocional,  

psíquico e espiri tual .  Ao assumir esse novo papel ,  a  escola coloca-se diante da 

sociedade como agente de mudança,  capaz de interferir  no processo histórico de 

forma posit iva.  

 
A educação em valores  humanos transforma a  educação em 
instrumento efet ivo para  a  real ização do homem na conquis ta  da 
paz,  das re lações ,  da  l iberdade cr ia t iva  e da busca da perfeição.  
Desse  modo,  permite  que a  s íntese  cultural  e  espir i tual  da  
humanidade seja  compart i lhada sem barre iras ,  formando um 
al icerce comum, sobre  o  qual  se  constroem as  re lações  em 
benef ício mútuo.  (SAMPAIO, 2004 ,  p .  101) .  
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Nesse sentido,  a matriz de Educação em Valores Humanos consti tui-se num 

referencial  significativo para que educadores,  educandos e demais envolvidos no 

processo,  busquem a superação dessa realidade através do resgate de valores 

essenciais à promoção do bem estar  humano. O objetivo é possibil i tar  o 

desenvolvimento harmonioso da sociedade,  em que haja respeito,  cooperação e 

solidariedade entre os seres humanos.  

 

Um mestre funciona como um catalisador, 

cuja simples presença estimula... 

É o que o sol faz com as flores, dando-lhes calor 

e encorajando-as delicadamente. 

O sol simplesmente cria o clima no qual elas podem 

desabrochar. 

Um desejo interior surge dentro delas, as flores se 

abrem e começam a exalar a sua fragrância. 

Exatamente como o trabalho do mestre... 

Ele não pode entregar a você aquilo que conhece, 

mas pode criar um certo campo de energia no qual 

suas pétalas podem se abrir, no qual as suas sementes 

são encorajadas, em que você pode criar coragem 

suficiente para dar o salto, no qual o milagre 

torna-se possível. 

Osho 
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Compreende a verdade diferenciando o que é imutável do que é transitório.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A verdade é a constante busca pelo autoconhecimento para responder a pergunta “quem sou eu?”
Devemos conhecer a nós mesmos para podermos nos tornar aquilo que somos em essência. A busca da verdade leva o homem a descobrir que é dentro dele mesmo que se abriga aquilo que não 
muda.
A verdade em seu sentido real é algo que tem a qualidade de ser imutável. Para compreendê-la é preciso aprender a diferenciar o que é imutável, permanente, do que é transitório. Toda matéria 
que vemos neste mundo está num fluxo contínuo de transformação portanto é transitório.
A primeira meta da educação é conduzir os educandos à compreensão de que tudo no mundo é relativo e ensinar-lhes que acima dos conhecimentos científicos sujeitos a mudanças, há uma 
realidade imutável que impera. E a única coisa imutável, eterna e absoluta neste mundo é Deus.

Valor Absoluto: Verdade.

Subvalores: Discernimento, Interesse pelo conhecimento, Auto-análise, Espírito de pesquisa, Perspicácia, Atenção, Reflexão, Sinceridade, Otimismo, Honestidade, Exatidão, Coerência, 
Imparcialidade, Sentido de Realidade, Lealdade, Justiça, Liderança, Humildade.

Nível de Ensino: EJA - 1º Ciclo

Conhece sua história pessoal e valoriza positivamente sua experiência de vida. Construir uma auto-imagem, autoconceito e auto-estima positivos - 
Identidade.                                                                                         

1D1

Reconhece seus dons e talentos e os do próximo. Aderir totalmente à verdade libertando-se das inseguranças.1D2

Faz opções e escolhas adequadas considerando o bem e o mal. Reconhecer e diferenciar o bem do mal, afastar-se emocionalmente da situação e escolher o que é 
melhor. 

1D3

Busca soluções para seus conflitos.1D4

Convive sem preconceito respeitando fatos e ou situações.1D5

Busca por meio de experiências, a aprimoração de atitudes e valores.1D6

Demonstra harmonia entre pensamento, palavra e ação.1D7

Reconhece a importância de agir corretamente demonstrando espírito de iniciativa, traquejo social e práticas éticas.2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A ação correta ou retidão é uma virtude que se revela no homem com o aprimoramento do caráter, em decorrência do processo de autoconhecimento. A retidão é a manifestação concreta da 
consciência humana por meio do corpo físico, pois é através dela que desenvolvemos a lei da ação e reação.
Começamos a agir corretamente quando o conhecimento da verdade é despertado em nós. O exercício da retidão não é mecânico: tem a ver com atos plenos de amor, e não com o cumprimento 
de uma obrigação. Só quando nos damos conta de que somos ligados aos nossos semelhantes  e ao universo é que passamos a agir com retidão.

Valor Absoluto: Ação Correta.

Subvalores; Dever, Responsabilidade, Ética, Vida salutar, Iniciativa, Perseverança, Respeito, Esforço, Simplicidade, Amabilidade, Bondade, Disciplina, Limpeza, Ordem, Coragem, Integridade, 
Dignidade, Servir o próximo, Prudência.

Nível de Ensino: EJA - 1º Ciclo
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Responsabiliza-se por seus atos. Responder pelas próprias palavras e pelo que lhe foi confiado.2D1

Cuida da sua higiene. Possuir hábitos saudáveis de higiene do corpo e da mente.2D2

Cuida do seu material com zelo.2D3

Cuida do material da escola.2D4

Demonstra iniciativa para superar dificuldades.2D5

Demonstra respeito por si mesmo, pelo outro e pela natureza.2D6

Trata o outro com bondade e amabilidade.2D7

Age com equilíbrio e planeja ações solidárias.2D8

Age com prudência, visando o bem comum. Ser cauteloso, atendo-se aos fatos para agir de acordo com a consciência e a verdade interior.2D9

Possui controle emocional e harmoniza suas energias buscando a paz em seu interior.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Alcançamos a paz quando conseguimos controlar as oscilações emocionais e harmonizar as energias treinando a mente a se aquietar.
Quando permanecemos em estado de meditação, nos conectamos com o nosso Deus interior e conseguimos ouvir a voz do coração, desprovidos de desejos, do eu e do ego. Nesse estágio de 
perfeita harmonia entre corpo e alma, sabemos diferenciar o que é transitório do que é eterno. São momentos de reflexão sobre nós mesmos, nossos hábitos, nossas crenças e atitudes perante a 
vida.
Não adianta buscar a paz no lado de fora, nas pessoas, nos lugares. Ela só pode ser encontrada dentro de nós.

Valor Absoluto: Paz.

Subvalores: Silêncio interior, Calma, Contentamento, Tranqüilidade, Paciência, Autocontrole, Tolerância, Concentração, Auto-aceitação, Auto-estima, Desprendimento, Autoconfiança.

Nível de Ensino: EJA - 1º Ciclo

Possui equilíbrio interior demonstrando capacidade de esperar com 
tranqüilidade.

3D1

Domina seus impulsos e atos inferiores.3D2

Demonstra tolerância, compreensão e respeito às diferenças individuais. Respeitar os diferentes modos de pensar, agir e sentir.3D3

Concentra nas atividades que está realizando.3D4

Demonstra desprendimento e desapego vivendo em harmonia com os 
aspectos materiais e espirituais. 

3D5

Demonstra ter consciência de seus dons e de que pode contribuir com o 
crescimento dos outros.

3D6
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Compreende o amor como uma energia que cria, rege e sustenta o universo.4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O amor é a verdadeira manifestação divina, e como energia criadora origina, nutre e transforma a vida, sendo capaz de influenciar aqueles a quem é dirigido. Está em toda forma de vida, até 
mesmo nas plantas, nos animais e nos minerais. A vida é uma realização amorosa através do livre fluxo dessa energia. Para amar a nós mesmos e aos outros é preciso transcender os desejos, 
controlar o ego e praticar o mais nobre dos exercícios: o serviço ao próximo.
Só seremos capazes de desenvolver o amor que existe em nós amando Deus em primeiro lugar e praticando a fé, pois somente ela produz a unidade.

Valor Absoluto: Amor.

Subvalores: Dedicação, Amizade, Generosidade, Devoção, Simpatia, Gratidão, Caridade, Perdão, Compaixão, Compreensão, Igualdade, Alegria, Doação.

Nível de Ensino: EJA - 1º Ciclo

Valoriza a amizade e relaciona-se bem com os outros.4D1

Demonstra gratidão em diferentes situações.4D2

Desculpa o próximo.4D3

Compadece-se pelo sentimento e sofrimento do outro.4D4

Percebe que todos são iguais em essência.4D5

Demonstra alegria.4D6

Expressa a consciência da não-violência através de um relacionamento compreensivo e harmonioso com tudo e com todos.5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A consciência da não-violência corresponde ao estágio máximo da evolução humana. A prática desse conceito se dá por meio da dedicação ao serviço social, que proporciona aos educandos o 
aprendizado capaz de valorizar e proteger as próprias qualidades e respeitar as do próximo.

Valor Absoluto: Não-Violência.

Subvalores: Cooperação, Fraternidade, Altruísmo, Respeito à cidadania, Concórdia, Força interior, Unidade, Patriotismo, Responsabilidade cívica, Solidariedade, Respeito à natureza, Respeito 
às religiões, Uso adequado do tempo, Uso adequado do dinheiro.

Nível de Ensino: EJA - 1º Ciclo

Participa ativamente de trabalhos em equipe5D1

Reconhece-se como parte de um todo cuja  essência é única. Reconhecer que todos têm a mesma origem divina e os anseios são basicamente os mesmos.5D2

Respeita todas as formas de vida e reconhece suas interdependências.5D3

Valoriza a terra em que vive e contribui para o seu crescimento e 
desenvolvimento.

5D4

Aproveita bem o tempo na execução das atividades propostas.5D5

Faz uso adequado do dinheiro, percebendo-o como fonte de possibilidades e 
não como instrumento de poder.

5D6
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PROPOSTA CURRICULAR – GEOGRAFIA 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de Geografia 

 

A Matriz de Referência Curricular  de Geografia propõe um trabalho 

pedagógico que tem por objet ivo a ampliação das capacidades dos alunos do Ensino 

Fundamental  para observar,  conhecer,  explicar,  comparar e representar as 

característ icas f ísicas e humanas de diferentes espaços.  Para tanto,  trata, 

inicialmente,  do conceito de Geografia segundo autores da área e em consonância 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais.  No segundo momento,  apresenta os 

fundamentos histórico-fi losóficos,  desde a criação da Geografia como disciplina,   

no século XIX,  até os momentos atuais.  O documento traz,  ainda,   sugestões para o  

ensino da disciplina passando pelos temas transversais ,  de maneira a efet ivar a 

aprendizagem do aluno que não mais será espectador,  mas agente do ensino-

aprendizagem. A organização proposta estabelece,  f inalmente,  as competências e as 

habil idades a serem desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental ,  oferecendo ao 

professor instrumentos essenciais  para identif icar  os aspectos relevantes do ensino 

da Geografia e,  assim, possibil i tar  ao  aluno analisar  as relações sociais ,  saber 

orientar-se no espaço em que vive e compreender-se como agente capaz de realizar 

intervenções importantes e necessárias no seu ambiente.  

A Geografia,  para José Will iam Vesentini  e Vânia Vlach (2007)  é  uma 

ciência humana que estuda o homem em consonância com a porção do espaço que 

ocupa com as dimensões que consegue alcançar:   casa,   rua,   bairro,   cidade,  até 

mesmo toda a superfície terrestre.  Deste modo, para estes autores,  a  Geografia,  

apesar de estudar os elementos da natureza ,  não é uma ciência natural ,  pois tem o 

homem como centro de interesse,  sendo que o que lhe  importa  são os aspectos  que 

dizem respeito aos seres humanos.  Francisco Coelho Sampaio (2005),   considera 

que  

 
[ . . . ]  a  Geograf ia  é  a  c iência  que fornece os  instrumentos básicos 
para a  compreensão de como o espaço foi  construído e  de como se 
dá sua reconstrução num processo cont ínuo,  devido à  ação humana.  
A par t ir  dessa compreensão,  aponta caminhos para  a  reconstrução 
de um espaço que t raduza uma dist r ibuição socialmente  mais  jus ta ,  
com um índice  cada vez menor  de  degradação e/ou de  forma  menos 
agressiva.  (p.  04) .  
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Para João Carlos Moreira e Eustáquio de Sene (2007),  a Geografia não se 

restr inge a descrever o espaço geográfico,  mas busca também interpretá-lo,  

desvendá-lo:  

 
Acredi tamos que,  como as  demais  disc ipl inas ,  a  Geograf ia  tem um 
importante  papel  na construção e consol idação das  noções  de 
c idadania .  A compreensão das  re lações  entre sociedade  e  espaço  
geográf ico é  um poderoso ins trumento para a formação de pessoas 
com condições  de formar  conscientemente ,  para  melhor ,  o  lugar  em 
que vivem.  (p.  04) .  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001),  a Geografia é 

uma área do conhecimento comprometida em tornar o mundo compreensível  para os 

alunos,  explicável  e passível  de transformação,  na busca de um ensino que lhes 

permita  a  conquista da cidadania brasi leira.   Deste modo, proporciona a 

possibilidade de compreenderem sua própria condição no conjunto de interações 

entre sociedade e natureza.  Assim, poderão relacionar e trabalhar com diferentes 

noções espaciais  e temporais,  bem como com os fenômenos sociais,  culturais  e 

naturais  característ icos de cada paisagem,  permitindo uma compreensão processual 

e dinâmica.  

Nesse sentido,  a proposta curricular do município trabalha com diferentes 

abordagens,   na intenção de oferecer ao professor um leque maior de idéias 

veiculadas,  hoje,  no ensino da Geografia.  No Ensino Fundamental,  é importante 

considerar as categorias e conceitos mais adequados para os alunos em relação à 

sua etapa de escolaridade e às capacidades que se espera que sejam desenvolvidas  

a f im de se obter êxito no ensino-aprendizagem. Considera-se,  portanto,  a  

Geografia como uma ciência que estuda o homem no espaço em que vive e as 

implicações decorrentes de sua localização.  Cada homem vale pelo lugar onde está,  

sendo que o seu valor como produtor,  consumidor cidadão depende de sua 

localização no terri tório.  Seu valor vai  mudando, incessantemente,  para melhor ou 

pior,  em função das diferenças de acessibil idade   ( tempo, freqüência,  preço),  

independentes de sua própria condição.  Enquanto um lugar vem a ser  condição de 

sua  pobreza,  um outro lugar poderia,   no mesmo momento histórico, faci l i tar  o 

acesso  àqueles bens e serviços que lhe são teoricamente devidos,  mas que,  lhe  

fal tam.  

No Brasil ,  a  inclusão da Geografia como disciplina teve início com a 

fundação do Colégio Pedro II,  em 1837,   no Rio de Janeiro.  Depois,  marcou o 
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ensino por meio da criação do curso superior paralelamente ao início  da Faculdade 

de Filosofia,  Ciências e Letras da Universidade de São Paulo e do Departamento de 

Geografia em 1934. Essa Geografia era marcada pelo posit ivismo que sustentava,  

metodologicamente,  quase todas as chamadas ciências humanas,  nessa época,   nas 

faculdades brasi leiras.  Os estudos geográficos buscavam explicações  objetivas e 

quanti tat ivas da realidade,  com tendências a estudos regionais.  Tinham como meta 

falar  das relações do homem com a natureza de forma objetiva e buscar leis  gerais  

que explicassem essas diferenças.  Para o professor francês Vidal  de La Blache,  

geógrafo do século XIX citado pelo PCN Geografia,  não era ciência dos homens,  

mas da natureza.  

A l igação dos homens com os lugares,  ao longo da História,  produziu um 

instrumento técnico e cultural  que dava identidade a esses lugares e criava padrões 

de comportamento herdados e transmitidos a outras gerações.  Para La Blache,  a 

região tem a dimensão de uma realidade concreta e representa um quadro de 

referência para a população que a habita.  Nesse sentido,  os conceitos de região e 

paisagem eram a chave para se compreender a diversidade do mundo. Essa 

tendência e as correntes que dela se desdobraram foram chamadas de Geografia 

Tradicional .  Ela valorizava o homem como sujei to histórico,  propunha análise da 

organização do espaço como lugar e terri tório e estudava as relações 

homem/natureza de forma objetiva,  nas quais a sociedade e o espaço emergiam das 

ações humanas desprovidas de quaisquer ideologias.  Os procedimentos didáticos no 

estudo da Geografia Tradicional  promoviam a descrição e a memorização dos 

elementos que compunham as paisagens  como dimensão observável  do terri tório e 

do lugar.  Os alunos eram orientados a descrever,  relacionar os fatos naturais e 

sociais,  fazer analogias entre eles e elaborar generalizações ou sínteses.  Evitava-se 

qualquer forma de compreensão ou subjet ividade que confundisse o observador com 

o objeto de análise.   

No pós-guerra,  o desenvolvimento do capital ismo monopolista,  a  urbanização 

crescente e a mecanização das at ividades agrícolas em várias partes do mundo, deu-

se início a estudos voltados para a análise das ideologias polí t icas,  econômicas e  

sociais.  Tomou-se consciência de que as diferenças entre classes sociais t inham 

raízes históricas,  de que as desigualdades originavam-se no interior das classes 

sociais e nas formas de acordos entre si .   Esse momento foi  chamado de “O Grande 

Despertar”.   
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A partir  dos anos 60,  sob influências das “teorias Marxistas” o centro de 

preocupação da Geografia passou a ser as  relações entre a sociedade,  o trabalho e a  

natureza na produção do espaço geográfico.  Propunha-se uma Geografia das 

denúncias e de luta de classes sociais  para transformar o mundo. Conteúdos 

polí t icos passaram a ser significativos na formação do cidadão.  Essa proposta 

trouxe grande influência na produção científ ica e nova forma de se interpretar  as 

categorias de espaço geográfico,  paisagem e terri tório.  É inegável  a contribuição do 

marxismo para o aluno compreender e explicar o processo de produção do espaço e,  

assim, compreender as desigualdades na distr ibuição da renda,  mas insuficiente 

como método quando se procurava compreender o mundo simbólico e das 

representações que orientam, também, as relações com o mundo. 

Nas últ imas décadas,  uma das característ icas fundamentais da produção 

acadêmica da Geografia é a definição de abordagens que consideram as dimensões 

subjetivas e singulares  que o homem em sociedade estabelece com a natureza,  

rompendo, assim, tanto com o posit ivismo quanto com o marxismo ortodoxo.   

Buscam-se explicações mais amplas para promover a interseção da Geografia com 

outros campos do saber,  como a Antropologia,  a Sociologia,  a Biologia e as 

Ciências Polí t icas,  por exemplo.  Nesse contexto,  espera-se que a disciplina não seja 

centrada na descrição empírica das paisagens,  nem na explicação polí t ica e 

econômica do mundo, mas que trabalhe tanto as relações socioculturais  da paisagem 

quanto os elementos f ís icos e biológicos,  investigando as múltiplas interações entre 

eles estabelecidas na consti tuição dos lugares e terri tórios.   Em síntese,  buscar para 

compreender.   

Na Geografia atual,  a  Terra passou a ser considerada a morada do homem  

que,  em sociedade, produz o espaço que ocupa e,  para isso,  tem a preocupação de 

questionar o presente e todas as contradições que ocorreram  no pensamento 

humano  ao longo do tempo. A nova postura diante da Geografia impõe que a escola 

seja um espaço importante nas relações,  em que os alunos e professores vão 

socializar o conhecimento formal associado à prática transformadora da realidade. 

Conhecer os acontecimentos mundiais  torna-se importante para o currículo da 

Geografia,  adequado ao objeto de estudo dessa ciência.  Sem perder de vista o 

conhecimento geográfico e as l inguagens que permitem sua elaboração,  a Geografia 

tem como finalidade analisar  a sociedade e as relações sociais,  polí t icas e 

econômicas que transformam o espaço,  produzindo-o,  mas sofrendo também 

influência do mesmo. As referências uti l izadas pela Geografia são,  portanto,  as 
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relações entre o homem, a natureza e o trabalho,  numa relação dialét ica em que o 

aluno deve part ir  das categorias mais importantes para a construção do 

conhecimento específico da  área.   

Desenvolvendo a capacidade de observar,   analisar e interpretar  de forma 

crí t ica a realidade aparente e concreta,  o aluno compreenderá a importância da 

atuação social  do homem, para transformá-la.  Assim, a Geografia atualmente 

apresenta-se  num processo crí t ico que produz e reproduz uma ciência viva,  

portanto não estát ica,  mas renovadora,  evoluindo em função das necessidades 

intelectuais e materiais  dos homens,  para consolidar o conhecimento geográfico 

como um instrumento de uma sociedade transformadora,  cidadã e ét ica.    

A aprendizagem acontece quando os conteúdos se aproximam da realidade do 

aluno  e tem nela o ponto inicial  do conhecimento,  podendo uti l izar as mais  

variadas fontes de informação orais ou escri tas.  A formação básica necessária para 

o exercício da cidadania deve levar em consideração que o mundo atual  exige das 

pessoas capacidades que se relacionem em diferentes dimensões da vida como o 

trabalho,  a família,  o lazer e a part icipação sócio-polí t ico-cultural .  As mudanças 

exigem que o cidadão compreenda melhor  sua realidade para nela atuar de maneira 

crí t ica,  responsável e transformadora.  

A prática pedagógica deve permitir  aos alunos diferentes si tuações de 

vivência com os lugares para que possam construir  compreensões novas e 

complexas a esse respeito.  Espera-se,  assim, um desenvolvimento da capacidade de 

identif icar e reflet ir  sobre diferentes aspectos da realidade,  compreendendo a 

relação homem/natureza.  Essas práticas devem envolver procedimentos de 

problematização,  observação,  registro,  descrição,  documentação,  representação e 

pesquisa dos fenômenos sociais,  culturais  e naturais  que compõem a paisagem e o 

espaço geográfico,  na busca de formulação de hipóteses e explicações das relações,  

permanências e transformações que aí  se encontram em interação.  Nesse sentido, 

procura-se partir  da experiência dos alunos. 

É fundamental  que o professor crie e planeje si tuações de aprendizagem a 

f im de que os alunos conheçam e uti l izem os procedimentos de estudos geográficos.  

Isso não significa usar os procedimentos com fim em si  mesmos.  Observar, 

descrever e comparar são ações que servem para construir  noções,  identif icar os 

espaços dos fenômenos,  levantar problemas e compreender suas soluções.   

Embora esta proposta tenha colocado os conteúdos de forma hierarquizada,  o 

professor deve trabalhar para  que os alunos compreendam a realidade local  
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relacionando-a ao contexto global  e vice-versa.  Os fatos não ocorrem  de maneira 

l inear e não devem ser estudados de modo estanque,  por isso,  é  importante que o 

professor de Geografia dialogue com as áreas afins quando for definir  o seu campo 

de interesse e tempo de permanência  nas diferentes escalas na abordagem do tema.  

Considerando as especificidades dessa nova concepção do estudo da 

Geografia,  o ensino e a aprendizagem  pautados no desenvolvimento de 

competências e habil idades consti tuem um indicador para guiar  a proposta 

pedagógica nesta área do conhecimento.  Segundo Maria Lúcia Espinar Bueno de 

Camargo (2004),  esse é o contexto em que se definem as competências a serem 

desenvolvidas na educação fundamental  de Geografia.  A autora estabelece as 

seguintes competências:  

 
Representação e comunicação  
Ler ,  anal isar  e  in terpretar-  os  mapas,  gráf icos  e  tabelas,entre 
outros,  são  instrumentos que a  Geograf ia  u t i l iza  para expressar  e 
representar  fa tos ,  fenômenos e  especif ic idades da área humana, 
econômica e  social  de  um determinado espaço.  A le i tura,  
re lacionada a  outros  conhecimentos complementares ,  permit i rá  a  
melhor  compreensão dessas  l inguagens da Geograf ia ,  o  que levará  à 
anál ise  e  à  in terpretação mais  real  dos dados apresentados,  cr iando 
possibi l idades ao aluno para elaborar  suas próprias  conclusões.   
Reconhecer  e  apl icar-  as  escalas  car tográf icas  e  geográf icas 
permitem ao aluno organizar  e  desenvolver  as  noções de or ientação 
e  local ização,  d is t r ibuição e  ocorrência  de fenômenos naturais  e 
humanos.  
Invest igação e compreensão  
Reconhecer  –  fa tos ,  concei tos,  fenômenos espaciais  e tc. ,  
selecionando,  comparando,  in terpretando e  ident if icando as  
caracter ís t icas  da par te  e  do todo que formam uma paisagem ou 
terr i tór io.  O reconhecimento  de determinada s i tuação – acrescido 
de conhecimentos complementares  –  permit i rá  o  desenvolvimento  
das noções  de semelhança e  diferença.  
Selecionar  e  e laborar  –  esquemas de invest igação que permitam o 
conhecimento de processos  de formação e t ransformação dos 
terr i tór ios .  
 Anal isar  e  elaborar  –  a  d inâmica dos fenômenos naturais  do 
planeta ,  associando-a aos fenômenos cul turais ,  econômicos e 
pol í t icos que in terferem na natureza,  como uma preocupação,  não 
apenas  local ,  mas mundial ,  que vem desencadeando a  preservação 
ou a  degradação ambiental .  
Contexto  sócio-econômico e  cul tural :  
Reconhecer  –  a  or igem da organização do espaço geográfico a tual ,  
de  acordo com o processo his tór ico construído pela  sociedade,  em 
diferentes  tempos a té  os  dias  a tuais ,  e  as  t ransformações  ocorr idas,  
de acordo com as prát icas  estabelecidas  pelos  d iferentes  grupos 
humanos que o modif icaram.  
Compreender  e  apl icar  –  os  concei tos  básicos da Geograf ia  que 
formam o corpo dessa  c iência ,  es tabelecendo a  inter-re lação entre  
esses  fenômenos e  o  cotid iano.   
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Identif icar ,  anal isar  e  aval iar  –  as  conseqüências das 
t ransformações naturais ,  sociais ,  econômicas,  cul turais  e  pol í t icas  
no espaço local ,  ampliando a  anál ise  e  a  comparação para  o  espaço 
mundial ,  levando em conta as  re lações e  transformações ocorr idas.  
(p .  04-05) .  

 

Portanto,  a organização do processo ensino-aprendizagem a part ir  de uma 

Matriz de Referência Curricular ,  que elenca competências-chave e habil idades a 

serem desenvolvidas,  pode orientar  o trabalho pedagógico,  em todos os seus níveis 

– planejamento,  metodologia,  avaliação – de forma a garantir  um ensino consciente 

e uma aprendizagem significativa.  O papel  do professor para at ingir  esse objetivo é 

fundamental ,  ao articular  o conhecimento de sua área com as habilidades que os 

alunos devem desenvolver em sua vida escolar e,  conseqüentemente,  contribuir  para 

a formação de indivíduos crí t icos,  capazes de colaborar,  posit ivamente,  para a 

transformação do espaço em que vivem. 
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Compreende os espaços de vivência como uma dimensão territorial da identidade usufruindo dos recursos físicos, sociais e 
culturais disponíveis, colaborando com a melhoria e preservação dos mesmos.

1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A complexidade da vida moderna e o exercício pleno da cidadania impõem o domínio de certos conhecimentos sobre o mundo a que jovens e adultos devem ter acesso desde a primeira etapa do 
ensino fundamental. Esses conhecimentos devem favorecer uma maior integração dos educandos em seu ambiente, possibilitando a melhoria de sua qualidade de vida.
Nesse sentido é importante que o educador auxilie seus alunos a conhecerem melhor o lugar de suas vivências, tomando como ponto de partida sua realidade, como a moradia e a escola, para 
abordagens mais gerais. Assim, localizar os serviços públicos e privados disponíveis no bairro onde se localizam esses espaços constituem referencial para, além de garantir o acesso a 
informações que podem ser utilizadas na vida cotidiana, ajudarão os educandos a ampliar sua atuação social.           

Conteúdo: Moradia; Escola; Bairro/Comunidade

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Diferencia os tipos de moradia, relacionadas às características do lugar. Ao diferenciar os tipos de moradia, o aluno deve perceber suas vantagens e desvantagens (apartamento, 
casa, iglu, cabana, palafita, outras). Deve ainda diferenciar a moradia própria ,de alugada ou cedida .

1D1

Compreende a importância de um endereço para a localização das moradias. Correspondências como contas de água, luz, telefone e/ou catálogo telefônico são textos que podem ser 
trabalhados tendo em vista o desenvolvimento dessa habilidade.

1D2

Compreende a moradia enquanto espaço de proteção, privacidade e 
patrimônio.

Analisar a problemática da criança e do adulto sem teto.1D3

Identifica o nome, o endereço e os pontos de referência próximos à escola.1D4

Identifica as dependências e equipamentos da escola observando seus 
aspectos físicos e colaborando para sua manutenção.

É importante conhecer as salas de aula, a biblioteca, a quadra, o refeitório e outras dependências.1D5

Compreende os motivos do uso do uniforme no ambiente escolar. O uso do uniforme deve ser reconhecido como meio de organização, segurança, identificação, inclusão, 
outros.

1D6

Identifica as principais características de seu bairro/comunidade. Analisar características do bairro como: infra-estrutura, da arquitetura antiga e recente, do fluxo de 
trânsito.

1D7

Diferencia paisagem natural de cultural.1D8

Identifica espaços públicos e privados. São exemplos desses espaços: praça, clube, cinema, rios, campos, residências, outros1D9

Relaciona as mudanças no modo de vida das pessoas às novas tecnologias. Perceber a influência das novas tecnologias, especialmente os meios de transporte e comunicação, no 
cotidiano das pessoas.

1D10

Identifica os principais órgãos de administração e serviços (públicos, privados 
e comunitários) do bairro, conhece suas funções, analisando sua qualidade e 
formulando sugestões para sua melhoria.

Conhecer os serviços de saneamento básico, coleta seletiva e reciclagem de lixo, mutirões de moradia, 
movimentos por melhoria dos serviços, campanhas de solidariedade.

1D11

Identifica os locais e meios de entretenimento individual, coletivo, público e 
privado.

-Conhecer as formas de lazer existentes no bairro: culturais, esportivos e sociais.1D12

Identifica profissões que proporcionam entretenimento Profissões relacionadas ao esporte e às manifestações artísticas podem ser consideradas formas de 
entretenimento . 

1D13
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Identifica as principais festividades e outras tradições culturais presentes na 
comunidade.

1D14

Compreende o município como unidade territorial única, formada pelo campo e cidade, resultados de processos históricos e 
sociais.

2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Para a compreensão da unidade político-administrativo denominada município, devem ser considerados seus aspectos econômico políticos, sociais e culturais, responsáveis pela formação de sua 
identidade. O município deve ser compreendido como resultado de suas particularidades; sua dinâmica social interna, seu espaço natural e construído e seu fluxo de relações externas. É 
necessário, também, o entendimento das relações de interdependência entre seus espaços urbano e rural que ocorrem, entre outros fatores, através da integração pelos diferentes meios de 
transporte e comunicação.

Conteúdo: O município de Patos de Minas.

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Localiza o estado de Minas Gerais no mapa do Brasil.2D1

Localiza o município de Patos de Minas no mapa de Minas Gerais. Identificar no mapa os limites naturais e artificiais que separam Patos de Minas dos municípios 
vizinhos.

2D2

Localiza no mapa a divisão política do município de Patos de Minas2D3

Localiza no mapa áreas urbanas e rurais do município.2D4

Identifica aspectos considerados responsáveis  pelos processos de migração, 
emigração e imigração.

2D5

Reconhece eventos e pontos turísticos de Patos de Minas.2D6

Identifica vantagens e desvantagens individuais e coletivas que podem ser 
geradas pelo turismo.

2D7

Classifica os setores econômicos. Primário: extrativismo, agricultura e pecuária. Secundário: indústria. Terciário: comércio, serviços.2D8

Relaciona profissões aos diferentes setores da economia.2D9

Identifica atividades econômicas típicas do meio rural e urbano.2D10

Compreende aspectos que exemplificam a interdependência entre os meios 
rural e urbano.

2D11

Identifica os principais produtos agropecuários e industriais produzidos no 
município.

2D12

Identifica profissões rurais e urbanas.2D13

Compreende a interdependência existente entre os elementos naturais. Relevo, hidrografia, clima,vegetação.2D14

Identifica ações humanas e naturais responsáveis pela modificação dos 
elementos da natureza.

2D15
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Compreende o estado de Minas Gerais como unidade territorial  única, resultado de processos históricos - geográficos.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estado de Minas Gerais como qualquer outra unidade territorial, possui suas especificidades em relação à localização, ao contorno e à forma de ocupar o espaço, e ainda aspectos em comum 
com outros estados, como a paisagem construída ao longo do tempo pelo trabalho das pessoas e sua relação com a natureza,já que os grupos humanos, de acordo com seus interesses, 
necessidades e possibilidades, organizam o espaço geográfico que, por sua vez, torna-se reflexo das suas maneiras de ser.  

Conteúdo: O estado de Minas Gerais

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Identifica os continentes e os oceanos  no mapa-múndi.3D1

Localiza o Brasil no mapa do continente americano.3D2

Identifica na divisão política do Brasil o contorno do estado de Minas Gerais.3D3

Compreende os motivos responsáveis pela divisão do estado em meso-regiões 
e microrregiões.

3D4

Identifica os principais meios de transporte de Minas Gerais.3D5

Compreende a importância das vias e meios de transporte para o 
desenvolvimento sócio-econômico.

3D6

Identifica a evolução dos meios de comunicação ao longo da história. Compreender como os meios de comunicação podem encurtaras distâncias.3D7

Caracteriza os diferentes setores da economia mineira.3D8

Caracteriza os fatores responsáveis pela desigualdade econômica entre as 
regiões de Minas Gerais.

3D9

Relaciona as mudanças no espaço mineiro à industrialização e o uso de novas 
tecnologias.

3D10

Compreende os aspectos que fazem do turismo um fator de desenvolvimento 
em Minas Gerais.

Devem ser observadas características das diferentes modalidades de  turismo: ecológico, histórico, 
religioso, folclórico e de esportes radicais.

3D11

Identifica no mapa o circuito das águas e o circuito histórico de Minas Gerais.3D12

Identifica ações humanas e naturais responsáveis pela modificação dos 
elementos da natureza.

3D13

Compreende a interdependência entre os elementos naturais. São exemplos de elementos naturais: o clima, a hidrografia, o relevo e a vegetação.3D14

Identifica no mapa os principais rios de Minas Gerais.3D15

Identifica no mapa as principais bacias hidrográficas de Minas Gerais.3D16
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Identifica pontos de referência de orientação espacial, utilizando a linguagem cartográfica para localizar a si,  outras pessoas 
e elementos diversos da paisagem em croquis, plantas e mapas.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Trabalhar com a percepção de que o espaço vivido é essencial para o entendimento e ampliação de conceitos básicos da geografia: espaço, paisagem, território e lugar. O estudo da cartografia 
proporciona a construção de representações, bem como a aquisição das habilidades de ler mapas e orientar-se no espaço, ampliando os conceitos de dimensão e perspectiva. Assim, é importante 
que o aluno interprete informações em linguagem cartográfica, observando a necessidade de indicação, localização, distância, orientação e proporção, permitindo a legibilidade da informação. 

Conteúdo: Alfabetização Cartográfica: representação, orientação e localização, orientação no espaço, coordenadas geográficas,  linguagem dos mapas, fusos horários, zonas climáticas.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Descreve posições de objetos e pessoas presentes no espaço empregando as 
terminologias referentes à dimensão, à posição, à direção e ao sentido.

Compreender conceitos de maior, menor, mais curto, mais comprido, mais alto, mais baixo, em cima, 
embaixo, entre, na frente de, atrás de, para frente, para trás, para cima, para a direita, para a esquerda, 
perto, longe, dentro, fora, depois de, antes de.

4D1

Descreve verbalmente espaços interiores e exteriores.4D2

Utiliza o corpo como referência de localização.4D3

Desenha objetos e pessoas observando a proporcionalidade dos mesmos.4D4

Faz desenho cartográfico do caminho de casa até a escola. Para o desenvolvimento dessa habilidade faz-se necessário que o aluno tenha noções de 
proporcionalidade e  capacidade de identificação de pontos de referência.

4D5

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Identifica objetos, paisagens e as diferentes formas de representá-los. Essa habilidade pode ser desenvolvida por meio de descrição oral, desenho, croqui, retrato, maquete, 
planta, mapa, entre outras possibilidades.

4D6

Distingue posições em diferentes pontos de vista. Diferenciar as visões: frontal, vertical e oblíqua.4D7

Compreende as representações cartográficas.  O aluno deve ser capaz de ler e interpretar  desenhos, croquis, plantas, maquetes, fotos, mapas.4D8

Representa as diferentes paisagens através de desenho, planta, maquete. Exemplos de paisagens: sala de aula, moradia, escola, bairro, município.4D9

Identifica a localização de objetos, pessoas e lugares no espaço de 
convivência usando os pontos de orientação.

Utilizar  os pontos cardeais: Leste, Oeste, Norte e Sul.4D10

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Utiliza os pontos cardeais para se orientar e localizar objetos no espaço 
geográfico.

4D11

Identifica diferentes paisagens na visão frontal, vertical e oblíqua.4D12

Reconhece a importância de endereços para localização de pessoas e lugares. Itens de endereço como o número da casa, CEP (Código de Endereçamento Postal) devem ser 
considerados.

4D13

Utiliza referências para localizar endereços.4D14
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Utiliza mapas para localizar ruas, bairros, cidades, países.4D15

Representa  mapas, maquetes e croquis com legenda não convencional. 4D16

Identifica a função da legenda para a interpretação de mapas. O reconhecimento de convenções cartográficas tais como cores e símbolos são essenciais para leitura de 
mapas.

4D17

Compreende o conceito de escala e realiza conversões. Realiza  conversões informais (palmo, barbante) e formais (centímetro, metro, quilômetro).4D18

Lê diferentes tipos de mapas.4D19
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Identifica pontos de referência de orientação espacial, utilizando a linguagem cartográfica para localizar a si,  outras pessoas 
e elementos diversos da paisagem em croquis, plantas e mapas.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Trabalhar com a percepção de que o espaço vivido é essencial para o entendimento e ampliação de conceitos básicos da geografia: espaço, paisagem, território e lugar. O estudo da cartografia 
proporciona a construção de representações, bem como a aquisição das habilidades de ler mapas e orientar-se no espaço, ampliando os conceitos de dimensão e perspectiva. Assim, é importante 
que o aluno interprete informações em linguagem cartográfica, observando a necessidade de indicação, localização, distância, orientação e proporção, permitindo a legibilidade da informação. 

Conteúdo: Alfabetização Cartográfica: representação, orientação e localização, orientação no espaço, coordenadas geográficas,  linguagem dos mapas, fusos horários, zonas climáticas.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Identifica os pontos colaterais a partir dos pontos cardeais  e os subcolaterais 
a partir dos colaterais.

4D20

Identifica no planisfério: paralelos, meridianos e hemisférios.4D21

Localiza diferentes pontos da Terra através da longitude e latitude.4D22

Identifica os elementos básicos de um mapa.4D23

Identifica diferentes tipos de mapas.4D24

Utiliza a legenda e convenções cartográficas para compreender informações 
contidas nos mapas.

4D25

Compreende as  funções  das escalas.4D26

Relaciona a forma, a posição da Terra e os movimentos de rotação e 
translação com a definição de horários e as diferenças climáticas.

4D27

Compreende o conceito de fuso horário e sua importância na atualidade.4D28

Compreende o conceito de Geografia e reconhece características que diferenciam os espaços geográficos e os processos que os 
modificam.

5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A concepção de ensino de Geografia, atualmente, busca a aproximação do lugar de vivência do aluno com o conhecimento geográfico sistematizado, para que ele compreenda as interações entre  
sociedade e natureza, ocorridas local e globalmente, visando a uma atuação voltada para a cidadania. 

Conteúdo: Geografia e Espaço: conceito de Geografia, espaço geográfico, paisagem, território, lugar, relação sociedade / natureza (rural e urbana) e elementos naturais.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Constrói o conceito de Geografia a partir de conhecimentos prévios.5D1

Compreende a importância da Geografia no seu cotidiano.5D2

Compreende a divisão da Geografia.5D3

Reconhece a existência de espaços geográficos diferenciados.5D4
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Estabelece inter-relações entre os elementos do espaço natural.5D5

Identifica as diferenças entre espaço rural e urbano, relacionando-os às 
atividades econômicas e características do campo e da cidade.

5D6

Compreende as conseqüências das transformações dos espaços causadas por 
ações humanas.

5D7

Compreende o espaço brasileiro contextualizado no continente americano e no mundo.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Na extensão territorial brasileira, diferentes lugares e paisagens se articulam. O estudo do Brasil deve possibilitar ao aluno estabelecimento de relações entre esses espaços e os aspectos 
econômicos, políticos e sócio-culturais. Vale ressaltar que tal estudo deve ser contextualizado em relação ao continente e ao mundo.  

Conteúdo: Brasil: localização geográfica, conceito de sociedade, povo, nação e país, os complexos regionais,  proposta do IBGE, elementos naturais, formas de ocupação, economia, política, 
comunicação, transporte, migrações internas, turismo, meio-ambiente e sociedade.

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Localiza o Brasil e  seus países limítrofes no mapa-múndi.6D1

Reconhece as características físicas do Brasil.6D2

Conhece os fundamentos da divisão do Brasil em três complexos regionais.6D3

Conhece a divisão oficial do Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), em cinco macrorregiões.

6D4

Reconhece a região Norte em seus aspectos: natural, econômico, social, 
político e cultural.

Relaciona esses aspectos ao ecossistema e aos impactos ambientais, assim como às condições de vida 
dos habitantes dessa região.

6D5

Identifica as condições de vida da população da Região Norte. No trabalho com essa habilidade, devem ser considerados o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a 
moradia, a segurança, o transporte e a comunicação.

6D6

Identifica a Amazônia  Legal e seu processo de devastação.6D7

Reconhece as conseqüências do processo de ocupação da região Norte para a 
população indígena.

6D8

Reconhece a região Nordeste em seus aspectos: natural, econômico, social, 
político e cultural.

Relaciona esses aspectos ao ecossistema e aos impactos ambientais, assim como às condições de vida 
dos habitantes dessa região.

6D9

Identifica as condições de vida da população da Região Nordeste. No trabalho com essa habilidade, devem ser considerados o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a 
moradia, a segurança, o transporte e a comunicação.

6D10

Distingue e caracteriza as sub-regiões nordestinas.6D11

Reconhece aspectos naturais, sócio-econômicos e populacionais decorrentes 
da seca.

6D12

Reconhece a região Sudeste em seus aspectos: natural, econômico, social, 
político e cultural.

Relaciona esses aspectos ao ecossistema e aos impactos ambientais, assim como às condições de vida 
dos habitantes dessa região.

6D13

Identifica as condições de vida da população da região Sudeste. No trabalho com essa habilidade, devem ser considerados o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a 
moradia, a segurança, o transporte e a comunicação.

6D14
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Compreende as razões da concentração econômica, financeira, educacional e 
populacional na região Sudeste.

6D15

Caracteriza urbanização, crescimento econômico e industrial e percebe que 
esses fatores não levaram à melhoria das condições de vida da maioria da 
população.

6D16

Reconhece a região Sul em seus aspectos: natural, econômico, social, político 
e cultural.

Relaciona esses aspectos ao ecossistema e aos impactos ambientais, assim como às condições de vida 
dos habitantes dessa região.

6D17

Identifica as condições de vida da população da região Sul. No trabalho com essa habilidade, devem ser considerados o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a 
moradia, a segurança, o transporte e a comunicação.

6D18

Compreende a expansão e ocupação da região Sul.6D19

Compreende a influência do imigrante europeu nas características físicas da 
população, nas tradições culturais e na economia da região Sul.

6D20

Reconhece a região Centro-Oeste em seus aspectos: natural, econômico, 
social, político e cultural.

Relaciona esses aspectos ao ecossistema e aos impactos ambientais, assim como às condições de vida 
dos habitantes dessa região.

6D21

Identifica as condições de vida da população da região Centro-Oeste. No trabalho com essa habilidade, devem ser considerados o trabalho, a educação, a cultura, a saúde, a 
moradia, a segurança, o transporte e a comunicação.

6D22

Identifica aspectos ambientais do Cerrado e do Pantanal.6D23

Identifica Brasília no processo de integração nacional.6D24

Identifica o espaço físico, econômico e social da América.7Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A América é marcada por suas características geográficas, por suas belezas e riquezas naturais, pelos aspectos econômicos, étnicos e culturais. Mas essa  riqueza não se traduz em harmonia e 
igualdade para todos os povos. Ao contrário, muitos têm sido vítimas de violência, desrespeito, racismo e discriminação ao longo da história. E continuam lutando pelo seu espaço no continente 
que sempre lhes pertenceu por direito. O estudo do continente americano deve possibilitar ao aluno uma compreensão contextualizada e crítica do papel de alguns países desse continente no 
mundo hoje. Devem-se considerar os vários aspectos das relações sócio- culturais, políticas e econômicas entre os países americanos e entre estes com o restante do mundo.   

Conteúdo: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL- América: Características e diversidades do mundo atual, Diferentes formas de regionalizar o  espaço mundial, a Nova Ordem Mundial e 
a globalização, os países do continente americano,  aspectos físicos, econômicos, sociais, políticos e culturais.

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Compreende a relação entre as características econômicas da sociedade e a 
construção do espaço mundial.

7D1

Compreende as diversas maneiras de regionalizar o espaço mundial.7D2

Compreende os critérios que estabelecem as diferenças entre  países ricos e 
pobres.

7D3

Interpreta a Nova Ordem Mundial como conjunto de relações internacionais, 
tanto no plano econômico, quanto político, observando suas unidades e 
diversidades.

7D4

Caracteriza os efeitos da globalização.7D5
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Caracteriza os principais conflitos atuais na América.7D6

Destaca as diferenças entre a América Latina e a Anglo-Saxônica  em seus 
aspectos econômicos históricos e culturais.

7D7

Descreve as desigualdades regionais dos países latino-americanos, do ponto 
de vista sócio-econômico.

7D8

Estabelece relação entre as economias canadense, mexicana e norte-
americana.

7D9

Explica os mecanismos de dominação dos Estados Unidos nos países latino-
americanos e no mundo.

7D10

Identifica os espaços físicos, econômicos e sociais da Europa,  Ásia,  África e Oceania.8Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estudo dos continentes acima possibilita compreender os países e os conflitos que têm sido travados em disputas por território, liberdade e poder. É importante perceber que em todos eles 
existem problemas semelhantes com os que são enfrentados no continente americano. Pretende-se que o aluno conheça o espaço de vida de toda a humanidade. Disso resulta a necessidade de 
uma visão de conjunto do espaço geográfico. Devem-se estudar elementos do quadro natural, dos aspectos humanos e econômicos mais relevantes, para que o aluno vá reconstruindo parte por 
parte, no plano de seu conhecimento, os espaços geográficos, cuja compreensão permitirá um olhar mais acurado sobre o mundo complexo onde vive e o lugar mais próximo também. Ao estudar 
os continentes devem-se considerar as desigualdades concretas entre as diferentes sociedades. Os países têm particularidades que os distingue uns dos outros, mas relacionam-se entre si de forma 
dinâmica.    

Conteúdo: Organização do Espaço Mundial - Europa, Ásia, África e Oceania: os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aspectos físicos, econômicos, sociais e culturais.

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Identifica as principais características físicas da Europa.8D1

Diferencia a Europa da Ásia do ponto de vista histórico-social.8D2

Identifica, na atualidade, características econômicas, políticas, sociais e 
geográficas da   Europa.

8D3

Compreende as conseqüências da baixa taxa de crescimento demográfico na 
Europa Ocidental.

8D4

Interpreta as transformações do Leste Europeu e compreende suas 
características.

8D5

Analisa os aspectos físicos e sócio-econômicos da Ásia.8D6

Conhece questões políticas, étnicas e religiosas da Ásia.8D7

Identifica o processo histórico, geográfico, econômico e social  de construção 
da Comunidade dos Estados Independentes.

8D8

Identifica o Oriente Médio como uma das principais áreas estratégicas do 
mundo, devido a sua importância geopolítica e econômica.

8D9

Identifica as dificuldades encontradas no espaço físico japonês e a busca de 
alternativas para superá-las e compreende os aspectos sociais e econômicos 
do Japão.

8D10
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Descreve as desigualdades regionais dos países africanos, do ponto de vista 
sócio-político, econômico e cultural.

8D11

Identifica os principais focos de tensão na África.8D12

Compreende os principais aspectos naturais, históricos, humanos e 
econômicos da Oceania.

8D13

Entende o processo de ocupação do território australiano, a estrutura e a 
formação de sua população com suas características econômicas.

8D14

Reconhece a Austrália como país de maior destaque na Oceania.8D15

Compreende-se como sujeito capaz de agir e interagir com o meio em que vive de forma responsável e consciente.9Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O estudo das questões ambientais proporciona a compreensão da relação do homem com a natureza. É importante conhecer os resultados da ação humana no decorrer do tempo como forma de 
minimizar os efeitos negativos dessa ação sobre o ecossistema mundial. É necessário aprender a preservar e a avaliar a importância dos recursos naturais para a sobrevivência humana no planeta, 
adotando uma atitude responsável e reivindicando o direito a uma vida plena num ambiente preservado e saudável. 

Conteúdo: Meio Ambiente: o caso da Antártida no mundo atual; impactos ambientais em ecossistemas naturais, agrícolas e urbanos;  movimentos sociais pela preservação do meio-ambiente.

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Identifica as características naturais e o processo de ocupação na Antártida.9D1

Compreende a  importância de reflorestamentos e conservação das áreas de 
matas ciliares.

9D2

Analisa as conseqüências provocadas pelos garimpos, dragas e cascalheiras.9D3

Avalia a importância de recursos hídricos para a vida dos seres humanos.9D4

Compreende que as formas de produção e padrões de consumo provocam 
impactos sociais e ambientais diferenciados.

9D5

Valoriza as formas de produção e de consumo que minimizam os impactos 
ambientais e sociais. 

9D6

Identifica as associações que se mobilizam para protestar e reivindicar 
melhores condições ambientais e de vida.

9D7
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PROPOSTA CURRICULAR – HISTÓRIA 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de História 

 

A compreensão dos fundamentos f i losóficos e pedagógicos da disciplina de 

História perpassa pela análise dos seus diferentes conceitos e dos papéis que ela  

exerceu,  e ainda exerce,  na sociedade.  Assim, além de caracterizar sua origem na 

escola brasi leira,  é  necessário identif icar as transformações pelas quais passou,  ao 

longo do tempo, tendo em vista os significados incorporados sob a ótica das 

principais correntes historiográficas,  quais sejam, a posit ivista,  a  marxista e a nova 

história.   

Desse modo, para discorrer  acerca das teorias,  part ir-se-á do conceito 

apresentado pelo dicionário Aurélio (2000),  que trata a História como sendo uma: 

“narração dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos,  em part icular ,  e  da 

humanidade,  em geral .” (p.  366).  Tal  conceito,  na verdade,  representa uma visão 

tradicional da História,  semelhante a que veremos a seguir .  

Nessa mesma perspectiva,  conforme Borges (1993),  

 
Para os  his tor iadores  posi t iv is tas ,  os fa tos  levantados se encadeiam 
como que mecânica  e  necessar iamente ,  numa relação determinis ta  
de causas e  conseqüências  (ou seja ,  efei tos) .  A his tor ia  por  eles  
escr i ta  é  uma sucessão de acontecimentos isolados,  re latando 
sobretudo os  fei tos  pol í t icos  de grandes heróis ,  os  problemas 
dinást icos ,  as  batalhas,  os tra tados diplomáticos ,  e tc .  (p .  34) .  

 

Entretanto,  há uma parcela significat iva de especialistas que apresentam 

outros conceitos,  indo além da “narração metódica”.  Para Marx e Engels,  “a história 

é um processo dinâmico,  dialét ico,  no qual cada realidade social  traz dentro de si  o 

princípio de sua própria contradição,  o que gera a transformação constante na 

história.” (Borges,  1983,  p.  36).  

 Já F.  Braudel afirma que 

 
A Histor ia  é ,  se  se  pode dizer ,  um dos of íc ios  menos estru turados 
da ciência  social ,  por tanto um dos mais  f lexíveis ,  dos mais 
aber tos . . .  A his tor ia continuou,  dentro  desta  mesma l inha,  a  
a l imentar-se  das  outras  c iências do homem.. .  Há uma his tór ia 
econômica. . . ,  uma maravi lhosa his tór ia geográf ica. . . ,  uma 
demograf ia  his tór ica. . . ;  há  mesmo uma his tor ia  socia l . . .  Mas se  a 
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histór ia  omnipresente põe em causa o  social  no seu todo,  é  sempre 
a  par t i r  deste  movimento do tempo. . .  a  histór ia  dia léct ica  da 
duração. . .  é  es tudo do social ,  de todo o  social ;  e  por tanto  do 
passado e  por tanto  também do presente.  (BRAUDEL apud BOURDÉ 
e MARTIN, s .d . ,  p .  131) .  

  

Sem a pretensão de definir  um conceito padrão,  a intenção nessas primeiras  

l inhas é problematizar as diversas possibil idades de explicação e compreensão do 

significado da História,  tendo em vista os diferentes objetivos incorporados por ela 

ao longo do tempo. Assim, passar-se-á agora à análise acerca dos papéis que ela 

tem exercido a part ir  do processo de independência polí t ica do Brasil .   

Durante praticamente todo o período colonial  brasi leiro a educação,  de modo 

geral ,  esteve sob responsabil idade da Igreja Católica.  Na prática,  de acordo com 

Oliveira (2004),  quem exercia a incumbência de educar na colônia eram os padres 

jesuítas que,  através de suas escolas de alfabetização,  colégios,  seminários e 

missões,  encarregam-se da catequização dos indígenas e pela educação da el i te  

colonizadora.  Somente em meados do século XVIII,  precisamente em 1759, devido 

às reformas empreendidas pelo Marquês de Pombal (primeiro ministro de Portugal 

entre os anos 1750 e 1777) que resultaram na expulsão dos jesuítas do Brasil ,  é  que 

o “velho” sistema educacional  pautado nos princípios do catolicismo foram,  

paulatinamente,  cedendo espaço à implantação de um novo modelo,  de caráter  laico, 

em que o Estado se configurava como o responsável  pela condução do processo 

educativo.   

Foi  no transcorrer  do século XVIII  para o século XIX que se evidenciou o 

início do processo de transição entre os gestores da educação brasi leira.  O Estado 

assumiu,  de forma lenta e gradual,  o lugar que antes pertencia à Igreja,  sem, 

contudo, al terar significativa a estrutura e a f i losofia do ensino.  Nesse sentido,  ao 

referir-se aos anos que se seguiram à expulsão dos jesuítas,  Oliveira (2004) fez a 

seguinte afirmação:  

 
O estado tentou assumir  pela  pr imeira  vez,  os  encargos da 
educação,  mas os  mestres  le igos  das  aulas  e  escolas  régias ,  recém-
cr iadas,  se  revelaram incapazes  de ass imilar  toda a  modernidade  
que norteava a  in ic ia t iva pombalina.  [ . . . ]  Somente  com a chegada 
da famíl ia  real  e  da corte  l isboeta ,  em 1808,  a  paisagem cul tural  do 
Brasi l  começar ia  a  mudar.  (p.  947) .  

 

 O autor se refere,  dentre outros fatores,  às mudanças no campo educacional  

que se fariam presentes no Brasil  durante e após o processo de independência que,  
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para muitos historiadores,  têm início no ano em que a corte portuguesa aportou em 

terras brasi leiras.   

O ensino de História no Brasil ,  por sua vez,  tornou-se preocupação efetiva 

entre os dir igentes polí t icos apenas na primeira metade do século XIX. Segundo o 

Parâmetro Curricular  Nacional  (PCN, 2001),  o Decreto das Escolas de Primeiras 

Letras,  de 1827,  rat ificava tal  intenção ao estabelecer uma preocupação quanto ao 

ensino da Consti tuição do Império e da História do Brasi l .  No entanto,  ainda 

conforme o PCN, “a consti tuição da História como disciplina escolar autônoma 

ocorreu apenas em 1837, com a criação do Colégio Pedro II .” (p.  20).  

No referido período, a disciplina era optativa e de caráter  facultat ivo nas 

escolas elementares e primava por uma abordagem “a-crí t ica” da História,  

fundamentada no mist icismo religioso.  Tal  si tuação era,  em grande parte,  

favorecida pelo fato de vigorar no Brasil  o regime do padroado. Como atesta o PCN 

(2001),  “a escola elementar destinava-se a fornecer conhecimentos polí t icos 

rudimentares e uma formação moral  cristã à população”.  (p.  19).  

No final  do século XIX, em função das transformações que ocorriam no 

Brasi l ,  principalmente no âmbito polí t ico,  mas,  por conseguinte,  também no 

econômico,  social  e cultural ,  a  educação ganhou uma função nova na sociedade, 

qual  seja,  just if icar  o ideário republicano que,  no referido período,  era sinônimo de 

modernidade.  Desse modo, 

 
[ . . . ]  os  manuais  escolares ,  muito  expl ic i tamente,  veneram o regime 
republicano,  a l imentam a propaganda nacional is ta  e  aprovam a 
conquis ta  colonial .  Portanto,  es ta  corrente  de pensamento,  funda 
s imultaneamente  uma discipl ina  cient íf ica  e  segrega um discurso 
ideológico.  (BOURDÉ e MARTIN s .d. ,  p .  97) .  

 

Nesse sentido,  como afirma o PCN (2001),    

 
A His tór ia passou a ocupar  no curr ículo um duplo papel :  o 
civ i l izatór io e  o  patr iót ico,  formando ao lado da Geograf ia  e  da 
Língua Pátr ia  o  t r ipé da nacionalidade,  cuja  missão na escola 
e lementar  ser ia  o  de  modelar  um novo t ipo de  t rabalhador :  o  
cidadão patr ió t ico.  (p .  22) .  
 

No período em questão,  tendo em vista a aquisição do caráter  de 

cientif icidade da História,  a  preocupação com as questões cívicas sobrepuseram a 

moral  rel igiosa,  estabelecendo, nesta perspectiva,  os parâmetros que norteariam seu 

projeto de trabalho.   No dizer de Burke (1992),  a História estava essencialmente 
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preocupada com as questões polí t icas,  privilegiando a narração dos acontecimentos.  

Ela apresentava uma visão de cima e concentrava-se nos grandes fei tos dos grandes 

homens:  estadistas,  generais  ou,  ocasionalmente,  eclesiást icos.  Ainda segundo o 

autor,  esta História baseava-se em documentos,  ou melhor,  em registros oficiais 

emanados do governo e preservados em arquivos.  Por f im, tratava-se de uma 

História objetiva em que a tarefa do historiador,  como disse o próprio Burke,  era 

apresentar aos lei tores os fatos.     

Sabe-se que,  transcorrida a passagem do século XIX para o século XX, em 

que a educação serviu,  paulatinamente,  ao papel  de legit imadora da República 

brasi leira,  é  possível  perceber novamente sua uti l ização pelo aparelho estatal .  A 

década de 30 do século XX foi  inaugurada com uma reestruturação da educação em 

âmbito nacional ,  haja vista a criação do Ministério da Educação,  em 1930, pelo 

governo de Getúlio Vargas.  Influenciado por uma visão eurocêntrica e se 

apropriando de modelos educacionais norte-americanos,  o ensino de História 

consti tuiu-se como um instrumento do Estado para manutenção de seus interesses,  

ou seja,  referendar o processo de industrial ização e urbanização projetados para o 

Brasi l  e ,  ainda,  buscar consti tuir  uma “nova” identidade,  através da valorização da 

cultura nacional .  

Posteriormente,  ao f indar-se o governo Vargas e,  por conseguinte,  a Segunda 

Guerra Mundial,  da qual  o Brasi l  participou diretamente,  a  disciplina de História 

ganhou um novo sentido. Segundo o PCN (2001) “[ . . . ]  a  História passou a ser 

considerada pela polí t ica internacional  como uma disciplina significativa na 

formação de uma cidadania para a paz,  merecendo cuidados especiais  tanto na 

organização curricular  quanto na produção dos materiais  didáticos.” (p.  24-25).  

Pelo fato de estar  ainda latentes as trágicas conseqüências da Segunda 

Guerra Mundial ,  a  Unesco objetivava com este propósito a promoção de uma 

educação humanizadora.  Desse modo, ela esperava usar a disciplina de História 

como importante instrumento para alcançar tais  objetivos.   

De acordo com o PCN (2001),  nos anos que se seguiram, influenciados pelo 

crescente predomínio dos Estados Unidos no cenário internacional e buscando 

atender ao projeto nacional-desenvolvimentista dos anos de 1950 e 1960, os 

dir igentes nacionais da educação brasi leira reelaboraram uma nova organização 

curricular  para o ensino de História no nível secundário.  Em primeiro lugar,  a  

História da América ganhou uma importância maior no currículo,  com prioridade 

para o estudo dos Estados Unidos.  Em segundo lugar,  a  temática econômica ganhou 
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espaço na disciplina com o estudo dos principais  ciclos econômicos da História do 

Brasil .  Assim, “[. . . ]  foram propostos estudos econômicos baseados nos ‘modos de 

produção’,  sob a influência da historiografia marxista [ . . . ]” ,  como atesta o PCN 

(2001, p.  25-26).  Entretanto,  tais  alterações se restr ingiram apenas aos currículos 

dos estudantes secundaristas,  pois no referido contexto histórico,  as escolas 

primárias não trabalhavam mais que simples resumos da História Colonial ,  Imperial  

e  Republicana do país.       

Durante o período correspondente à Ditadura Mili tar ,  a  educação e,  por sua 

vez,  o ensino de História,  foram duramente controlados e vigiados,  uma vez que 

eram considerados pelos gestores polí t icos,  perniciosos à execução do seu projeto 

de governo.  Para exemplificar tal  afirmação basta analisar  a lei  5.692/71 que,  

segundo o PCN (2001),  consolidou os Estudos Sociais  em substituição à História e 

à Geografia.  Diante disso,  os mili tares promoveram mudanças significativas no 

currículo e nos métodos de ensino,  visando a legit imar sua ação polí t ica no Brasil .  

A referida lei  5.692/71 trouxe importantes mudanças para a História do 

Brasi l ,  pois  ao elevar o ensino obrigatório de quatro para oito anos nas escolas de 

primeiro grau,  aumentou o tempo de escolaridade e as vagas oferecidas,  no entanto,  

a  qualidade do ensino ficou comprometida.  Conforme sal ienta Germano (1994,  p.  

168),  “A propalada democratização assumia,  assim, uma dimensão meramente 

quanti tat iva e excluía a l iberdade de part icipação polí t ica de estudantes e 

professores”.  Ainda segundo este autor,  

 
Em que pese a  expansão das matr ículas ,  os  problemas crônicos da 
educação fundamental  permaneceram,  alguns até  se  agravaram,  ao 
longo do per íodo em estudo.  A ampliação de ofer ta  de vagas nas  
escolas,  por tanto,  se  revest iu  de  um caráter  meramente 
quant i ta t ivo,  a través da diminuição da jornada escolar  e  do 
aumento de turnos  que comprometeram a  qual idade do ensino.  
(1994,  p .  169) .  

 

Durante o processo de redemocratização do país,  no decurso dos anos de 

1980, como relata o PCN (2001),  houve uma mudança significat iva na cl ientela da 

escola pública brasileira,  o que pode ser atr ibuído basicamente a dois fatores.  

Primeiro foi  o êxodo rural  e as migrações que,  além de superlotar  as cidades,  

confrontavam, também, classes sociais e culturas diferenciadas.  O segundo fator foi  

a  introdução,  ainda que de forma lenta e gradual,  das novas tecnologias na 

educação.  Tais si tuações acabaram forçando naturalmente uma reorientação do 
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papel do professor,  da escola e do próprio currículo no processo ensino-

aprendizagem.  

Nesse sentido,  após calorosos debates acerca do retorno das disciplinas de 

História e de Geografia no currículo escolar,  somados aos diálogos entre 

pesquisadores e docentes sobre o papel  da disciplina de História,  inaugurou-se no 

Brasi l  uma nova metodologia no trabalho com a História,  relacionada tanto ao 

ensino quanto à pesquisa.  Assim,  

 
A his tór ia  chamada ‘ tradic ional’  sofreu diferentes  contes tações.  
Suas ver tentes  h is tor iográf icas  de apoio,  quer  sejam o posi t iv ismo,  
e  es tru tural ismo,  o  marxismo or todoxo ou o  h is tor ic ismo,  
produtoras  de grandes s ín teses ,  const i tu idoras  de macrobjetos ,  
es tru turas  ou modos de produção,  foram colocadas em suspeição.  
(PCN, 2001,  p .  28) .  

 

Desse modo, os historiadores voltaram-se para a abordagem de novas 

problemáticas,  diferentes daquelas até então vigentes no país .  Emergia,  assim, de 

forma sistemática e efetiva no cenário educacional  brasi leiro,  a Nova História.  

Conforme salienta Burke (1992),  a nova história começou a se interessar por toda a 

at ividade humana,  demonstrando uma preocupação maior com a análise das 

estruturas.  Para ele,  vários historiadores dessa l inha estão preocupados com a 

“história vista de baixo”,  ou seja,  com as opiniões das pessoas comuns e com as 

suas experiências da mudança social .  Segundo este autor,  os historiadores estão 

preocupados com uma variedade maior de at ividades humanas e de evidências,  tais 

como visuais,  orais ,  estat íst icas,  entre outras.   

Esta nova tendência é resultado,  em parte,  da “Revolução Historiográfica” 

conhecida como movimento dos Annales.  Tendo sua origem na França em 1929, 

através da fundação da Revista dos Annales,  a nova história caracterizou-se por 

uma reorientação da pesquisa e do estudo de História,  uma vez que adotou novos 

objetos de análise e propôs novos problemas,  até então ignorados pelos 

historiadores tradicionais.   

Nesta perspectiva,  o “cidadão comum” foi  promovido sistematicamente à 

condição de sujeito histórico, tornando-se objeto singular desse novo modelo de 

análise e compreensão da História.  Em meio à esta nova dinâmica,  foi  atr ibuído a 

ele autonomia,  cri t icidade e dinamismo, até então ignorados pela historiografia 

tradicional .  Tais atr ibutos passaram a ser  valorizados,  pois fazem-se necessários à 

vivência em sociedade e ao exercício da cidadania.  Nesse sentido,  de acordo com o 

PCN (2001),  os l ivros didáticos passaram a ser questionados por uma sociedade em 
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processo de “mutação”,  tanto na forma de analisar  como também de compreender o 

movimento histórico.  

A disciplina de História no primeiro ciclo do Ensino Fundamental ,  conforme 

previsto na Proposta Curricular Municipal  (2003) e organizada na Matriz de 

Referência Curricular ,  enquadra-se nesta nova perspectiva de análise,  fundamentada 

nos princípios da nova história cultural .  As competências elencadas como 

necessárias a serem desenvolvidas nesta etapa da vida escolar do aluno atestam tal  

afirmação,  uma vez que priorizam as análises e os estudos a part ir  da realidade 

próxima do aluno,  ou seja,  família,  escola,  bairro/comunidade rural ,  município, 

estado e,  conseqüentemente,  o próprio país.  Tal  abordagem perpassa pela 

compreensão das noções de tempo e espaço e pelas relações polí t icas,  econômicas,  

sociais e culturais  que permeiam o referido contexto a ser trabalhado no processo 

ensino-aprendizagem. O objetivo é a formação das identidades individual e coletiva 

do aluno.  Nesse sentido,  intr insecamente a essas relações,  a dialét ica entre o  

presente e o passado,  o part icular  e o geral ,  deverá f igurar como prioridade no 

trabalho com a disciplina de História.   

Desse modo, o primeiro ciclo terá como foco central  a análise da “História 

local  e do cotidiano”,  identif icando semelhanças e diferenças,  mudanças e 

permanências nas relações sociais  estabelecidas nos seus espaços de vivência,  assim 

como está definido enquanto eixo temático pelo PCN (2001).   

Para o segundo ciclo,  os conteúdos foram selecionados e organizados na 

Matriz de Referência Curricular conforme a divisão historiográfica tradicional,  ou 

seja,  Pré-História,  História Antiga,  Medieval,  Moderna e Contemporânea. 

Entretanto,  a Matriz de Referência Curricular  não pode obstruir  ou mesmo l imitar  o 

trabalho dos educadores.  Pelo contrário,  os profissionais da área de História devem 

usar de seus conhecimentos,  experiências e autonomia para inverter  papéis,  ações e 

a própria dinâmica de análise,  na perspectiva de se criarem outras possibil idades de 

compreensão dos diferentes processos históricos.   

Apesar de tratar-se de tempos e espaços diferenciados daqueles propostos 

para o primeiro ciclo,  a metodologia de trabalho para o segundo ciclo deve possuir  

o mesmo princípio.  É necessário problematizar não só o passado mas também o 

presente,  e reconhecer que as análises e os estudos históricos deverão part ir  do 

mundo concreto e real  do aluno,  por assim dizer,  das suas experiências nos locais 

primeiros de sua existência mantendo,  entretanto,  um diálogo constante com as 

estruturas mais gerais.  Neves (1994) referenda tal  proposição ao confirmar a 
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[ . . . ]  re lação dialé t ica e  absolutamente  inevi tável  entre  o  
geral /universal  e  o  par t icular / local ,  que faz  com que uma dimensão 
seja  indispensável  para se  compreender  a  outra  –  que pode ser 
s in tet izado no conselho dado ao poeta  ‘canta  a  sua aldeia  que assim 
cantarás  o universo’ .  (p .  22) .   

 
A disciplina de História não pode se l imitar  apenas a buscar o passado por 

ele mesmo, acreditando ser possível  apreendê-lo da forma como aconteceu; ao 

contrário,  ela deve trabalhar o presente a part ir  dos vestígios encontrados do 

passado tornando-se,  assim, um produto social  de determinada época.  Nesta 

perspectiva,  é  necessário que todos os sujeitos sociais  sejam valorizados com o 

objetivo de elucidar versões diferentes da História.  Estas,  por sua vez,  devem ser  

problematizadas a part ir  de olhares democráticos e atenciosos sobre as mais 

variadas fontes tradutoras dos processos históricos.   

Nesse sentido,  tanto no primeiro quanto no segundo ciclo,  o ensino de 

História deve propiciar  a formação de cidadãos crí t icos e conscientes para o 

convívio em sociedade;  que conheçam o significado da palavra democracia e saibam 

reivindicá-la em todas as circunstâncias;  que respeitem as diferenças;  tenham 

consciência de sua responsabil idade social  e  do poder de transformação dos espaços 

que habita.  Assim, o ensino de História deve possibili tar  ao aluno a compreensão 

do processo de formação de sua identidade individual  e coletiva,  e auxil iar  na 

consolidação da cidadania.    

Para construir  uma educação de qualidade,  que se preocupe não só com a 

formação intelectual ,  mas,  também, humana,  é necessário que haja reexames e 

reorientações constantes nas ações empreendidas no cotidiano escolar.  Levar os 

alunos à interpretação dos fatos históricos e,  por conseguinte,  à  construção de seu 

próprio conhecimento,  requer um trabalho árduo dos professores e o uso de uma 

metodologia diversificada.  

A interdisciplinaridade deve ser uma constante,  pois amplia a capacidade do 

aluno em compreender as relações polí t icas,  econômicas,  sociais  e culturais  que são 

estabelecidas nos diferentes contextos históricos.  Desse modo, o aluno passa a 

perceber a história,  propriamente dita,  em uma dimensão generalizante, 

emancipando-se das visões fragmentadas e setorizadas do conhecimento para a 

compreensão dos processos nas suas mais variadas nuances.  

O trabalho com projetos pode ser  uma ferramenta importante a ser  uti l izada 

pelo professor,  pois,  além de viabil izar a interdisciplinaridade,  promove a 
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social ização e est imula o espíri to de solidariedade,  resultando no crescimento 

intelectual e  humano, tanto entre os alunos como também entre os professores.   

A Literatura consti tui-se num instrumento r ico para a referida prática 

pedagógica,  pois possibil i ta  a compreensão de diferentes processos históricos 

através da análise de enredos.  Apesar de não ter  compromisso com a verdade,  a 

l i teratura pode incitar e sinalizar para a percepção de “tramas” que se dão em todos 

os âmbitos da sociedade,  perpassando pelas diversas áreas do conhecimento.  

A pesquisa é uma arma poderosa para a construção do saber.  Entretanto,  é 

necessário que os diversos t ipos de fontes sejam analisadas e valorizadas,  na 

perspectiva de dar vez e voz aos diferentes sujei tos sociais,  conforme referendado 

pela nova história.  

Nesse sentido,  podem ser considerados meios importantes para a 

compreensão da História recursos como fotografias,  cartas,  diários,  gravuras,  

desenhos,  caricaturas,  charges,  mapas,  at las históricos,  pinturas,  esculturas,  

instrumentos de trabalho,  utensíl ios domésticos,  outros.  A história oral ,  por assim 

dizer,  as memórias,  também fi lmes e documentários,  são fontes importantes,  apesar 

do cuidado que se deve ter  com a origem de seus discursos e com suas 

intencionalidades.  Espaços sociais  como museus,  centros históricos,  comunidades 

(rurais  ou urbanas),  bairros e cidades,  também podem ser ut i l izados na execução de 

diferentes práticas pedagógicas.  A mídia,  de uma forma geral ,  também representa 

um significat ivo aparato de pesquisa a ser  ut i l izado tanto pelo aluno quanto pelo 

professor.  Contudo, é necessário estar  alerta ao excesso de informações processadas 

pelos meios de comunicação,  com o intuito de relat ivizá-las,  usando-as,  apenas, 

como mais um recurso possível  para a compreensão dos processos históricos.   

Entretanto,  é necessário reconhecer que as fontes são apenas representações 

da realidade,  traduzem fragmentos do passado,  versões de determinados grupos 

sociais.  Portanto,  quaisquer que sejam suas origens,  elas não podem ser tomadas 

como verdades absolutas ou mesmo representar a total idade da história.   

Espera-se,  portanto,  possibil i tar  ao aluno,  inserido no mundo globalizado do 

século XXI,  a construção de seu próprio conhecimento,  a part ir  dos diferentes 

recursos pedagógicos e metodológicos disponibil izados no cotidiano escolar,  seja 

pelo poder público,  pela escola ou ainda pelo professor.  Desse modo, a aquisição de 

cri t icidade irá promover a autonomia necessária ao exercício da cidadania e à 

criação de espaços verdadeiramente democráticos.  
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Identifica suas características físicas, psicológicas e culturais e interage no meio social, demonstrando respeito às diferenças.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Nesta fase é necessário que o aluno reconheça suas características físicas, psicológicas e culturais, percebendo transformações ao longo do tempo. Nesse sentido, o auto conhecimento, tanto 
físico quanto cultural, é importante para o estabelecimento de relações harmônicas no meio que o circunscreve, na perspectiva de se definir sua identidade social.   

Conteúdos: Identidade e interação social.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Identifica suas características físicas, psicológicas e culturais. Devem ser propostas atividades que levem à observação das características como: sexo, altura, peso, 
cor da pele, dos olhos, preferências, modo ser, sonhos, hábitos e costumes. 

1D1

Identifica mudanças físicas e históricas em sua vida. É necessário analisar as mudanças físicas ocorridas durante o seu crescimento e, ainda, acontecimentos 
marcantes de sua vida.

1D2

Reconhece sua identidade pessoal. É necessário que o aluno reconheça seu nome, sobrenome, data de aniversário, idade e filiação por 
meio de documentos como: certidão de nascimento, cartão de vacina, identidade.

1D3

Reconhece e respeita diferenças individuais. Práticas pedagógicas que valorizem a diversidade étnica, de gênero, social, econômica, geográfica, 
lingüística e cultural devem ser trabalhadas.

1D4

Estabelece vínculos afetivos com adultos e colegas da escola.1D5

Participa da elaboração de regras de convivência social.1D6

Cumpre normas estabelecidas.1D7

Reconhece-se enquanto sujeito histórico transformador da realidade. É importante incentivar o aluno a agir com autonomia e responsabilidade nas tomadas de decisões. 1D8

Reconhece a escola como espaço privilegiado de interação social para o desenvolvimento de conhecimentos científicos  e 
espontâneos.

2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A escola é um espaço social de importância singular, onde os conhecimentos são desenvolvidos por meio de trocas que se estabelecem entre professores, alunos e outros profissionais. O convívio 
escolar possibilita, ainda, que os alunos se reconheçam integrantes de grupos étnicos e sociais além da sua família, favorecendo-lhes, perante as diferenças, refletir sobre sua identidade.

Conteúdos: Escola: História e Memória, Comunidade Escolar e Função Social.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Caracteriza a origem da escola. É importante que o aluno conheça os principais aspectos históricos de sua escola: o nome, a data de 
criação, a entidade mantenedora e a história da escola.

2D1

Identifica os profissionais que trabalham na escola e respectivas funções. As diferentes profissões existentes no âmbito escolar devem ser ressaltadas e valorizadas.2D2

Diferencia escola pública de escola privada.2D3

Caracteriza a comunidade escolar. É necessário identificar os segmentos que a integram e as respectivas funções e responsabilidades dos 
mesmos.

2D4
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Compreende a função social da escola.                                                      O acesso à educação deve ser reconhecido como um direito dos cidadãos e um dever o Estado.2D5

Relaciona tempos históricos ao calendário gregoriano, situando fatos gerais e pessoais.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O desenvolvimento da noção de tempo é fundamental para a compreensão da disciplina de História. Assim, a análise acerca dos conceitos de sucessão e datação são importantes para a 
compreensão dos processos históricos. Desse modo, é necessário compreender a organização dos dias, das semanas, dos meses e do ano do calendário gregoriano e, também, discutir as 
atividades humanas, relacionando-as às permanências e transformações no ciclo da história. 

Conteúdo: Tempo: Marcação do Tempo, Calendário e Evolução da Vida Cotidiana.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Identifica acontecimentos cotidianos no tempo histórico e 
cronológico.               

Podem ser abordados fatos particulares e gerais.3D1

Compreende a organização do calendário 
gregoriano.                                          

O aluno deve compreender a organização dos dias, semanas, meses e ano, relacionaos aos movimentos 
cíclicos dos fenômenos da natureza.

3D2

Identifica mudanças e transformações que ocorrem na vida particular e social 
ao longo do 
tempo.                                                                                                          

As novas tecnologias e sua empregabilidade no lar, nos modos de se vestir, na alimentação, nos meios 
de transporte e de comunicação podem ser abordadas.

3D3

Compreende o processo de criação/formação do Bairro/Comunidade Rural onde estuda e/ou reside, identificando as 
principais mudanças ocorridas ao longo do tempo.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A existência dos Bairros e das Comunidades Rurais do Município é fruto da ação humana que, cotidianamente, transforma a sociedade. Sua origem pode ter se dado de forma natural ou 
intencional, dependendo do contexto histórico e do cenário em que emergiu. Nesse sentido, é necessário identificar as principais características políticas, econômicas, sociais e culturais do 
Bairro/Comunidade Rural, com o intuito de compreender a dinâmica das relações que são estabelecidas no seu interior, conseqüências direta ou indireta de influências externas. 

Conteúdos: Bairro/Comunidade Rural: História e Memória, Organizações Sociais e Instituições.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Caracteriza a origem do Bairro/Comunidade Rural.                                      Deve ser analisado seu processo de criação e/ou formação e as principais mudanças ocorridas ao longo 
da história.

4D1

Identifica as funções de Associações e Conselhos Comunitários de 
Bairros/Comunidades Rurais.

É necessário identificar as principais atribuições e responsabilidades desses órgãos junto ao poder 
público e sua representatividade perante o Bairro/Comunidade Rural.

4D2

Identifica instituições públicas, privadas e filantrópicas.                               Caso existam em seu Bairro/Comunidade Rural, é necessário analisar suas principais características e 
atribuições, diferenciaas. 

4D3

Compreende a função social das instituições.       A atuação dessas instituições em seu Bairro/Comunidade Rural pode ser abordada4D4
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Identifica as principais atividades sócio-culturais existentes em seu 
Bairro/Comunidade 
Rural.                                                                                         

Podem ser citadas as festas populares, religiosas e atividades relacionadas à música, teatro, artes 
plásticas, folclore, outras.

4D5

Identifica as principais características políticas, econômicas, sociais e culturais do município de Patos de Minas.5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A compreensão dos aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do município de Patos de Minas passa pela análise de sua própria história, ou seja, de suas particularidades, sua dinâmica 
social e seu fluxo de relações internas e externas. Nesse sentido, torna-se necessário resgatar a gênese da formação/criação do município e o processo de desenvolvimento que se evidenciou em 
todos os âmbitos acima descritos, avaliando o papel do índio, do negro e do europeu na constituição das identidades individuais e coletivas ao longo da história. 

Conteúdos: Município: História e Memória, Emancipação Política, Evolução Histórica, Pluralidade Cultural e Étnica.

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Caracteriza a origem do município de Patos de 
Minas.                                              

É necessário identificar o papel dos bandeirantes e das sesmarias para o início do povoamento.5D1

Compreende o papel dos povos indígenas, negros e bandeirantes no processo 
de formação do município.

É importante que o aluno identifique as contribuições culturais de cada etnia. 5D2

Compreende a trajetória do processo de emancipação política de Patos de 
Minas.

Analisar a passagem do Distrito de Santo Antônio dos Patos à condição de Vila e, por conseguinte, de 
Município, relacionando a emancipação com o desenvolvimento político, econômico, social e cultural.  

5D3

Identifica períodos/momentos relevantes para a história de Patos de 
Minas.              

Identificá-los nos âmbitos político, econômico, social e cultural.5D4

Compreende a importância histórica de outros municípios para a emancipação 
política de Patos de Minas.

A influência que os municípios de Paracatu, Araxá e Patrocínio exerceram no desenvolvimento de 
Patos de Minas, ao longo da história, deve ser ressaltada. 

5D5

Identifica a importância das migrações e imigrações na formação e 
desenvolvimento do Município. 

Considerar as imigrações japonesas, italianas, sírio-libanesas e, a partir da segunda  metade do século 
XX, a migração dos gaúchos, analisando sua importância nos âmbitos político, econômico, social e 
cultural de Patos de Minas.

5D6

Identifica a organização administrativa do município. É importante que os alunos conheçam a composição e a função dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

5D7

Compreende a importância dos eventos sócio-culturais do município para a 
formação de identidades individuais e coletivas.

As festas populares, religiosas e, ainda, o roteiro turístico "Tropeiros de Minas", podem ser usados 
como exemplos no desenvolvimento dessa habilidade. 

5D8

Identifica as principais características políticas, econômicas, sociais e culturais do Estado de Minas Gerais.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A análise das especificidades políticas, econômicas, sociais e culturais que se evidenciaram ao longo da formação do estado de Minas Gerais, possibilita-nos compreender sua atual configuração. 
A diversidade étnico-cultural da população de Minas, somada às relações diferenciadas de poder estabelecidas através do tempo são responsáveis pela formação da identidade mineira.  Os grupos 
humanos, de acordo com seus interesses, necessidades e possibilidades, organizaram os espaços culturais que, por sua vez, tornaram-se reflexos das suas maneiras de ser e portar-se em tempos 
diversos, ao longo da história.

Conteúdos: Estado: História e Memória, Evolução Histórica, Pluralidade Cultural e Étnica, Sistema Político, Movimentos Sócio-Culturais.
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Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Identifica os fatores responsáveis pelo processo de ocupação territorial de 
Minas Gerais durante o período colonial.

É necessário analisar o papel dos bandeirantes, dos jesuítas e a descoberta e extração de minerais, 
relacionaos ao desenvolvimento e ao crescimento populacional do estado.

6D1

Compreende o processo de formação dos primeiros povoados de Minas 
Gerais.

6D2

Caracteriza o potencial histórico-cultural das principais cidades históricas 
mineiras.

Podem ser trabalhados o valor cultural e a importância das cidades históricas mineiras no passado (em 
especial, em relação à economia durante o período aurífero) e no presente (em relação, principalmente, 
ao turismo).

6D4

Identifica a organização administrativa do estado de Minas Gerais. É importante que os alunos conheçam a composição e a função dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário nos âmbitos estadual e federal.

6D5

Compreende o funcionamento do processo 
eleitoral.                                                 

Podem ser trabalhados a formação dos partidos políticos e a organização das eleições nos  âmbitos 
municipal, estadual e federal.

6D6

Identifica fatores responsáveis pela construção da capital de Minas Gerais, 
Belo Horizonte.

Analisar os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais que desencadearam o planejamento e a 
construção da cidade.

6D7

Caracteriza os principais movimentos sociais da história de Minas 
Gerais.               

É importante que o aluno conheça os ideais da Inconfidência Mineira, dos MSTs (Movimentos Sem 
Terra e Sem Teto) das Ongs e minorias em geral, analisando suas formas de organização e militância no 
Brasil.

6D8

Reconhece-se como cidadão mineiro e 
brasileiro.                                                      

É importante identificar as características culturais, individuais e coletivas, que compõem sua 
identidade.

6D9
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Identifica as principais características políticas, econômicas, sociais e culturais do Estado de Minas Gerais.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A análise das especificidades políticas, econômicas, sociais e culturais que se evidenciaram ao longo da formação do estado de Minas Gerais, possibilita-nos compreender sua atual configuração. 
A diversidade étnico-cultural da população de Minas, somada às relações diferenciadas de poder estabelecidas através do tempo são responsáveis pela formação da identidade mineira.  Os 
grupos humanos, de acordo com seus interesses, necessidades e possibilidades, organizaram os espaços culturais que, por sua vez, tornaram-se reflexos das suas maneiras de ser e portar-se em 
tempos diversos, ao longo da história.

Conteúdos: Estado: História e Memória, Evolução Histórica, Pluralidade Cultural e Étnica, Sistema Político, Movimentos Sócio-Culturais.

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Compreende o papel dos povos indígenas, negros e bandeirantes no processo 
de formação do estado.

É importante que o aluno identifique as contribuições culturais de cada etnia. 6D3

Compreende o significado da História e sua relação com os tempos e os espaços presentes e passados, particulares e gerais.7Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Ao iniciar o estudo de História é necessário promover um contato do aluno com os conceitos historiográficos e com as fontes históricas, levando-o a compreender a inter-relação entre presente e 
passado, particular e geral, na perspectiva de se reconhecer como sujeito transformador dos espaços que habita. 

Conteúdos: Conceitos, Fontes, Tempo e História.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Compreende a finalidade do estudo de História.7D1

Identifica diferentes versões na narrativa histórica. É importante analisar as variações das versões que podem ocorrer em função das diferentes fontes 
históricas utilizadas para a construção da narrativa.

7D2

Identifica diferentes fontes usadas na produção do conhecimento histórico. Podem ser relacionadas fontes materiais, escritas, orais, iconográficas, outras.7D3

Utiliza diferentes fontes para a construção da sua história de vida.                  7D4

Constrói linhas de tempo, relacionando a história de sua vida à história local. Podem ser identificados aspectos significativos da história de sua comunidade.7D5

Compreende a organização do calendário gregoriano. Além de reconhecer sua importância na organização do tempo cronológico, é interessante, também, 
identificar as características mais importantes dos calendários muçulmano, judeu, chinês, outros.

7D6

Reconhece a periodização da História Ocidental.                                              7D7
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Identifica as diferentes teorias que explicam a origem e a evolução do ser humano.8Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O conceito Pré-História deve ser problematizado, relacionando-o à idéia de que o homem é um ser histórico desde sua origem, independente de sua capacidade de registrar por escrito suas 
experiências. Para tanto, deve-se apresentar ao aluno as diferentes fontes de pesquisa que, aliadas a recursos tecnológicos, permitem a reconstrução de “fragmentos” do passado. Todavia, essa 
explicação científica da espécie humana deve estar acompanhada também da explicação mitológica, a fim de analisar suas diferenças e compreendê-las a partir de sua própria natureza. 
A passagem do nomadismo à sedentarização da espécie humana implicou, simultaneamente, na constituição de uma estrutura de poder denominada Estado e na hierarquização dos indivíduos, 
gerando as classes sociais e a propriedade privada. Nesta perspectiva, torna-se necessário uma análise acerca do processo de evolução do ser humano e dos fatores responsáveis pelo surgimento 
das primeiras civilizações.

Conteúdo: Origem e Evolução do Homem.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Caracteriza as Teorias Criacionistas e 
Evolucionistas.                                              

8D1

Identifica as características das principais fases da evolução do ser humano. Podem ser citados o Australopithecus, o Homo Habilis, o Homo Erectus e o Homo Sapiens.8D2

Identifica as principais características do período 
Paleolítico.                                   

   8D3

Identifica as principais características do período 
Neolítico.                                     

8D4

Identifica as principais características do período da Idade dos 
Metais.                    

    8D5

Caracteriza as teorias científicas que explicam o surgimento da espécie 
humana no continente americano.     

Podem ser citadas a Malaio Polinésia, Autóctone, Estreito de Bering, Homem de Lagoa Santa, São 
Raimundo Nonato, outros.

8D6
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Compreende os fatores responsáveis pelo expansionismo marítimo europeu e as relações políticas, econômicas, sociais e 
culturais estabelecidas com os nativos à época do “descobrimento”, analisando as principais características das civilizações 
pré-colombianas e sua herança cultural para o Brasil.

9Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

As viagens de “descobrimento” devem possibilitar a discussão acerca das “fronteiras” na história e também dos domínios de potências ou impérios sobre outras partes do mundo. O imaginário 
das viagens marítimas também deve ser explorado. Uma alternativa é compará-lo com o imaginário contemporâneo, no qual as novas fronteiras retratam o espaço sideral como um desafio a ser 
explorado. Outro fator a ser destacado é a importância do desenvolvimento das tecnologias para o progresso da humanidade, pois as inovações da época representaram um fator importante para 
que as viagens marítimas se tornassem possíveis. Tal processo foi fruto da mudança de comportamento dos homens, principalmente nos séculos XIV, XV e XVI, perante o mundo, em função das 
novas descobertas na área da ciência. 
O estudo dos povos americanos pré-colombianos merece atenção especial; primeiro pela diversidade cultural das populações nativas e depois pelo altíssimo grau de organização política e 
econômica de algumas dessas civilizações. Conhecer as especificidades dos grupos nativos americanos é importante, pois torna possível analisar suas diferentes formas de organização social e, 
ainda, comparar as civilizações nativas e européias, ressaltando as principais semelhanças e diferenças entre ambas as culturas. Tal análise possibilitará uma maior compreensão acerca da gênese 
da formação cultural da sociedade latino-americana, especialmente a do Brasil, e também das conseqüências dessa relação entre nativos e europeus ao longo da história. 

Conteúdos: Expansionismo Marítimo Europeu, Conquista da América e Civilizações Pré-Colombianas.

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica os fatores responsáveis pelo pioneirismo marítimo português9D1

Caracteriza a chegada de Cristóvão Colombo na América. É importante que o aluno conheça os fatos que antecederam, permearam e sucederam a viagem de 
Cristóvão Colombo e, ainda, as novas teorias (hipóteses) acerca da chegada de outros povos na 
América antes dos espanhóis. 

9D2

Identifica as principais características dos povos americanos pré- 
colombianos.          

   9D3

Caracteriza a civilização Maia, analisando sua contribuição cultural para a 
Humanidade.

9D4

Caracteriza a civilização Inca, analisando sua contribuição cultural para a 
humanidade.

9D5

Caracteriza a civilização Asteca, analisando sua contribuição cultural para a 
humanidade.

9D6

Caracteriza a chegada de Pedro Álvares Cabral ao 
Brasil.                                             

É importante que o aluno conheça os fatos que antecederam, permearam e sucederam a viagem de 
Cabral.

9D7

Caracteriza os principais grupos nativos existentes no Brasil na época da 
colonização, analisando suas diferentes formas de organização social.

 Para ampliar o assunto, pse fazer referência aos problemas enfrentados pelos nativos brasileiros 
atualmente, e as regiões de maior intensidade dos conflitos. 

9D8

Compara os nativos brasileiros aos europeus, identificando semelhanças e 
diferenças.

Analisar os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais e as principais alterações no modo de 
vida dos nativos ao longo da história, fruto da influência cultural européia. 

9D9

Caracteriza as relações estabelecidas entre nativos e europeus durante o 
processo de colonização.

Além da relação de exploração, os impactos da colonização para os nativos e os europeus nos âmbitos 
político, econômico, social e cultural, devem ser identificados.    

9D10

Problematiza os conceitos “descoberta” e/ou “conquista” da América. 9D11
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Compreende a importância das culturas nativas para a formação da identidade 
nacional.       

É interessante observar os aspectos do cotidiano que são herança da cultura nativa, analisando a 
miscigenação cultural do Brasil.

9D12

Caracteriza o processo de colonização do Brasil, analisando as relações sociais estabelecidas durante os ciclos econômicos da 
colônia e, ainda, as diferentes formas e focos de resistência à exploração.

10Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Para compreender a atual situação política, econômica, social e cultural do Brasil é necessário remeter-se ao processo de colonização pelo qual o país foi submetido. Conhecer a dinâmica dos 
ciclos econômicos do período colonial é importante para identificação das relações que foram estabelecidas naquele cenário e as conseqüências para a sociedade, inclusive no âmbito do meio 
ambiente. Dentro do período colonial do Brasil, pautado pelas explorações individuais e coletivas, deve-se considerar o papel do negro e do índio na construção da história do país e também suas 
formas de resistência como exemplo de luta dos setores marginalizados da sociedade.

Conteúdos: Colonização, Ciclos Econômicos, Escravidão e Revoltas Coloniais.

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica os fatores responsáveis pela colonização do Brasil a partir de 1530.10D1

Caracteriza o sistema de capitanias 
hereditárias.                                                         

É necessário compreender o processo de organização e formação das capitanias, analisando suas 
características e os fatores responsáveis pelo eu fracasso.

10D2

Identifica os fatores responsáveis pela instauração do Governo Geral no 
Brasil.       

Pode ser estabelecida uma comparação entre a política administrativa municipal no Brasil Colônia e a 
dos Municípios atuais, para se compreender a evolução da estrutura de funcionamento do sistema 
político brasileiro.

10D3

Conceitua o Mercantilismo, analisando suas principais 
características.                        

É necessário analisar as conseqüências da política mercantilista para a metrópole e para a colônia.10D4

Identifica os fatores responsáveis pela implantação da lavoura canavieira no 
Brasil.   

 10D5

Identifica as relações de poder estabelecidas na sociedade canavieira. É interessante observar a estruturação física das fazendas de engenho, analisando a organização social 
nelas constituída.  

10D6

Identifica os fatores responsáveis pela crise da lavoura canavieira no 
Brasil.               

É importante ressaltar as conseqüências da lavoura canavieira para o meio ambiente. 10D7

Caracteriza a mãoobra escrava utilizada no Brasil Colônia e sua 
empregabilidade

Problematizar a existência da escravidão no interior da África, analisando o tráfico negreiro, o 
cotidiano das viagens e a diversidade étnica e cultural entre os povos 
africanos.                                                                             

10D8

Caracteriza um 
Quilombo.                                                                                             

Podem ser observadas a organização social e as múltiplas estratégias de resistência à escravidão no 
Brasil.

10D9

Compreende a importância da cultura africana para a formação da identidade 
nacional.

É interessante observar os aspectos do cotidiano que são herança da cultura africana, analisando a 
miscigenação cultural do Brasil.  

10D10

Caracteriza a União Ibérica.                                                                   10D11

Identifica os fatores responsáveis pela invasão holandesa no 
Brasil.                    

10D12
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Caracteriza a Guerra dos Mascastes. 10D13

Identifica os fatores responsáveis pela expulsão dos holandeses do Brasil. 10D14

Identifica os fatores responsáveis pela ampliação do território brasileiro 
durante o período colonial.        

10D15

Caracteriza a Revolta de Beckman.10D16

Caracteriza a atividade mineradora no Brasil Colônia. Identificar o contexto histórico da descoberta do ouro e dos diamantes, as regiões mineradoras, as 
técnicas utilizadas, as classes sociais envolvidas e a política fiscal, relacionando o crescimento urbano e 
a efervescência cultural em Minas Gerais à ativi

10D17

Caracteriza a Guerra dos Emboabas. 10D18

Caracteriza a Revolta de Vila Rica.10D19

Identifica os fatores responsáveis pela crise aurífera no 
Brasil.                                  

É importante ressaltar as conseqüências da atividade mineradora para o meio ambiente.10D20

Identifica as contribuições do período aurífero para a sociedade brasileira. Analisá-las nos âmbitos político, econômico, social e cultural.10D21

Caracteriza a Conjuração 
Mineira.                                                                           

10D22

Caracteriza a Conjuração Baiana.10D23

Caracteriza a Revolta Pernambucana.10D24

Identifica as contribuições dos movimentos separatistas do Brasil Colônia 
para a construção do ideário de liberdade.

10D25

Identifica as limitações das independências das colônias ibéricas na América e analisa os conflitos e contradições do Estado 
Monárquico Brasileiro.

11Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A atual condição sócio-econômica dos países americanos de colonização ibérica é fruto, dentre outros fatores, da exploração a que foram submetidos desde o início do processo de colonização. 
A Independência destes países não possibilitou mudanças significativas nas estruturas dos recém-formados Estados Nacionais, pois a liberdade ficou restrita ao âmbito político. 
A independência do Brasil destoa dos processos desenrolados nos países americanos de colonização espanhola, uma vez que o Brasil deu continuidade ao Regime Monárquico de Governo. Após 
um período de animosidades nas primeiras décadas, marcado principalmente pelas rebeliões provinciais, o país conseguiu adquirir uma relativa estabilidade. Na segunda metade do século XIX, 
iniciou-se no Brasil uma série de acontecimentos que iriam desencadear mudanças significativas para a história do país, como a intensificação da chegada dos imigrantes, a guerra do Paraguai e 
o crescimento dos movimentos abolicionistas, acarretando o fim da escravidão no país. Desse modo, é necessário analisar o significado da independência para o Brasil e para os demais países de 
colonização espanhola, como também para os diferentes grupos sociais neles constituídos, avaliando os conceitos de liberdade no passado e no presente. 
O fim da escravidão deve ser problematizado, pois a marginalização e a discriminação do negro não se findaram com a Lei Áurea, pelo contrário, esta condição tem perdurado até os dias atuais. 
Assim, além da luta contra o racismo e a discriminação, podem ser elaboradas propostas e ações que possibilitem a inclusão social dos negros. 

Conteúdos: América Colonial Espanhola, América Colonial Portuguesa, Independência do Brasil e Período Imperial.

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo
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Identifica as principais características do processo de colonização da América 
Espanhola.

11D1

Identifica os fatores responsáveis pela crise do sistema colonial 
espanhol.                   

É importante conhecer os grupos políticos e/ou classes sociais envolvidos no processo e respectivos 
interesses e, ainda, relacionar a independência dos países hispano-americanos às revoluções e 
movimentos liberais dos séculos XVIII e XIX.                 

11D2

Caracteriza os fatores responsáveis pela fragmentação política da América 
Espanhola após o processo de independência.

Devem ser analisados os conceitos de independência e liberdade para índios, negros, mulheres e 
minorias marginalizadas na sociedade após a independência.

11D3

Identifica as principais características do processo de colonização da América 
Portuguesa.

11D4

Identifica os fatores responsáveis pela transferência da família real portuguesa 
para o Brasil. 

11D5

Identifica as principais transformações ocorridas no Brasil a partir da chegada 
da família real. 

Analisá-las nos âmbitos, político, econômico, social e cultural.11D6

Identifica os fatores responsáveis pela crise do sistema colonial 
português.                 

É importante conhecer os grupos políticos e/ou classes sociais envolvidos no processo e respectivos 
interesses e também relacionar a independência da América Portuguesa aos movimentos liberais dos 
séculos XVIII e XIX. Podem ser ressaltadas, ainda, a animo

11D7

Compara o processo de independência do Brasil ao dos países da América 
Espanhola.                                                                                                          
             

Relacionar as atuais condições sócio-econômicas dos países da América Latina ao processo de 
colonização e constituição de seus Estados Nacionais.

11D8

Caracteriza a Confederação do Equador. 11D9

Identifica os fatores responsáveis pela abdicação de D. Pedro I ao trono do 
Brasil. 

11D10

Caracteriza as fases político-administrativas do Período 
Regencial.                      

11D11

Caracteriza as principais revoltas provinciais ocorridas durante o Período 
Regencial

É necessário analisar a Cabanagem, a Balaiada, a Revolução Farroupilha, a Sabinada e a Revolta dos 
Malês.                       

11D12

Caracteriza o processo de implantação do Segundo Reinado no 
Brasil.                      

Podem ser identificados os grupos políticos que se alternavam no poder.  11D13

Caracteriza a Revolta da Praieira.11D14

Caracteriza as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil 
durante o Segundo Reinado.

É necessário analisar os setores da economia a que pertencem e o papel da imigração na Formação do 
país.

11D15

Identifica os fatores responsáveis pela Guerra do Paraguai. As diferentes versões acerca das causas do conflito devem ser analisadas.11D16

Identifica as principais conseqüências da Guerra do 
Paraguai.                                    

Analisá-las para o Paraguai e para o Brasil.11D17

Caracteriza o movimento abolicionista 
brasileiro.                                                       

É importante conhecer as principais leis abolicionistas editadas durante o Segundo Reinado, analisando 
suas implicações no meio social. 

11D18
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Identifica os fatores responsáveis pela crise e decadência do Regime 
Monárquico Brasileiro.

11D19

Compreende o processo de formação e consolidação da República no Brasil e o significado da cidadania e da democracia em 
meio à alternância de governos ditatoriais e democráticos, analisando as implicações das crises econômicas, das guerras 
mundiais, da guerra fria e da nova ordem mundial para o país.

13Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A história de uma nação não se restringe apenas à sua trajetória política, portanto, devem ser considerados, também, a dinâmica econômica interna e externa, as relações sociais e os aspectos 
culturais de seu povo. Ao longo do período republicano brasileiro, a democracia e a cidadania foram interpretadas de formas diferentes pelos representantes dos poderes públicos, alternando 
momentos de maior ou menor liberdade, igualdade e justiça. Nesse sentido, devem ser analisados os conflitos e contradições do regime democrático brasileiro, buscando encontrar alternativas 
para o estabelecimento de uma democracia não só política, mas também econômica, social e cultural. Para tanto, é necessário analisar os diferentes papéis exercidos pelos grupos sociais na luta 
pela democracia que melhor lhes convém. 
A ditadura do capital, a busca pelo poder e o “projeto” socialista inauguraram o século XX provocando crises, guerras e ditaduras que ofuscaram a democracia e levaram milhares de pessoas a 
perderem suas vidas de forma prematura. É necessário conhecer o funcionamento do sistema capitalista no referido contexto e também os processos de implementação do sistema socialista para 
se compreender a dinâmica do século XX e estabelecer uma relação com a nova configuração das relações políticas, econômicas, sociais e culturais que se apresentam no século XXI. Esse 
cenário também torna possível uma problematização acerca das conseqüências das guerras para a humanidade. Ao comparar as guerras do passado às atuais é possível identificar o avanço da 
ciência e da tecnologia e sua aplicabilidade na sociedade, como também identificar uma nova modalidade de guerra que se faz presente na sociedade contemporânea, o terrorismo.

Conteúdos: República Velha, Primeira Guerra Mundial, Crise de 1929, Era Vargas, Segunda Guerra Mundial, Populismo, Guerra Fria, Ditadura Militar, Nova República, Movimentos Sociais e 
Multiculturalismo e Nova Ordem Mundial.

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Compreende os fatores responsáveis pela instauração do Regime Republicano 
no Brasil.

13D1

Caracteriza a República da Espada.  13D2

Caracteriza a estrutura política da República Velha ou Primeira 
República.                

É necessário analisar a Política do Café com Leite, a Política dos Governadores e o Coronelismo.  13D3

Caracteriza os movimentos e grupos políticos de esquerda surgidos no 
período da República Velha.

É importante analisar as especificidades dos movimentos operário, anarquista e socialista.13D4

Caracteriza as principais revoltas ocorridos no Brasil durante a República 
Velha.      

As Guerras de Canudos e do Contestado, as Revoltas da Vacina e da Chibata e os Movimentos 
Tenentista e do Cangaço devem ser analisados.

13D5

Identifica os fatores responsáveis pela crise e decadência da República 
Velha.           

13D6

Identifica as principais causas da Primeira Guerra 
Mundial.                                      

  13D7

Caracteriza a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. 13D8

Caracteriza a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial.13D9

Caracteriza o Tratado de Versalhes.13D10
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Caracteriza a Liga das Nações.13D11

Caracteriza Socialismo É necessário contextualizar a origem do pensamento, com Marx e Engels, sua implementação como 
regime de governo, na Rússia, e os desdobramentos resultantes da disseminação das idéias e da ação 
política em todo o mundo no decorrer do séc. XX, analisando, e

13D12

Caracteriza a crise de 1929.13D13

Identifica as principais conseqüências da crise de 1929 para a 
humanidade.             

Analisá-las nos âmbitos político, econômico, social e cultural, em especial para o Brasil.13D14

Caracteriza a Revolução de 1930. Problematizar o conceito de revolução, analisando suas implicações no âmbito político, econômico, 
social e cultural.

13D15

Identifica as principais características dos Governos Provisório e 
Constitucional de  Getúlio Vargas.    

13D16

Identifica as principais características do Estado Novo de Getúlio 
Vargas.                 

13D17

Identifica os fatores responsáveis pela deposição de Getúlio 
Vargas.                      

É necessário identificar os grupos políticos nacionais e internacionais envolvidos no processo e 
respectivos interesses.

13D18

Identifica as principais causas da Segunda Guerra 
Mundial.                                    

  13D19

Caracteriza a participação dos EUA e URSS na Segunda Guerra 
Mundial.             

    13D20

Caracteriza a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.13D21

Identifica as conseqüências da Segunda Guerra Mundial para a 
humanidade.         

Analisá-las nos âmbitos político, econômico, social e cultural, em especial para o Brasil.13D22

Identifica as principais características do Governo 
Dutra.                                        

 13D23

Identifica as principais características do Segundo Governo 
Vargas.                       

     13D24

Identifica as principais características do Governo Juscelino Kubitschek.13D25

Identifica as principais características do Governo Jânio 
Quadros.                          

   13D26

Identifica as principais características do Governo João 
Goulart.                             

   13D27

Caracteriza a Guerra 
Fria.                                                                                          

Os principais conflitos militares do período, como as Revoluções Chinesa e Cubana e as Guerras da 
Coréia, do Vietnã e a do Afeganistão devem ser analisados.        

13D28

Caracteriza as principais alianças políticas, econômicas e militares, 
estabelecidas entre os países dos blocos capitalista e socialista durante a 
Guerra Fria.  

13D29
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Identifica os fatores responsáveis pelo fim da Guerra 
Fria.                                      

   13D30

Identifica os fatores responsáveis pela instauração do Regime Militar no 
Brasil.

É necessário identificar os grupos políticos nacionais e internacionais envolvidos no processo e 
respectivos interesses.

13D31

Identifica as principais características do Governo Castelo 
Branco.                         

    13D32

Identifica as principais características do Governo Costa e 
Silva.                            

  13D33

Identifica as principais características do Governo 
Médice.                                     

    13D34

Identifica as principais características do Governo 
Geisel.                                       

  13D35

Identifica as principais características do Governo 
Figueiredo.                                

   13D36

Identifica os fatores responsáveis pelo fim do Regime Militar no 
Brasil.                 

  13D37

Compreende as principais conseqüências do Regime Militar para o 
Brasil.             

Analisá-las nos âmbitos político, econômico, social e cultural.13D38

Identifica as principais características do Governo 
Sarney.                                      

  13D39

Identifica as principais características do Governo 
Collor.                                       

 13D40

Identifica as principais características do Governo Itamar 
Franco.                           

  13D41

Identifica as principais características do Governo de Fernando Henrique 
Cardoso

  13D42

Identifica as principais características do Governo 
Lula.                                          

Analisá-las nos âmbitos, político, econômico, social e cultural.13D43

Caracteriza os principais movimentos sociais 
contemporâneos.                               

É importante que o aluno conheça as especificidades dos MSTs ( Movimento Sem-Terra e Sem-Teto), 
das Ongs e minorias em geral, analisando suas formas de organização e militância no Brasil. 

13D44

Caracteriza Cultura Popular, Cultura Erudita e Cultura de 
Massa.                           

É importante compreender o papel dos meios de comunicação na publicização das culturas e  
respectivas implicações no meio social.

13D45

Caracteriza Globalização. É necessário problematizar sua origem histórica, analisando suas conseqüências nos âmbitos político, 
econômico, social e cultural, tendo em vista o avanço da ciência e da tecnologia. 

13D46
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PROPOSTA CURRICULAR – LÍNGUA INGLESA 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de Língua Inglesa 

 

 

A l íngua é considerada uma das mais importantes chaves para se iniciar  o 

conhecimento sobre um povo. É através dela que se conhece a cultura,  a  religião,  os 

costumes e muito da identidade de uma nação.  

A aprendizagem de uma Língua Estrangeira,  num mundo globalizado e de 

al to nível  tecnológico,  tem se mostrado essencial  para o desenvolvimento integral  

do aluno.  A aquisição de habil idades comunicativas,  em outro idioma, representa 

um desenvolvimento individual  que favorece as relações pessoais e profissionais,  o 

acesso à ciência,  às tecnologias e ao conhecimento cultural .  Essa compreensão 

intercultural  promove,  ainda,  a aceitação das diferenças nas maneiras de expressão 

e de comportamento. A Língua Estrangeira tem um valioso papel  construtivo na 

educação formal e na construção da cidadania.  

De acordo com a Lei de Diretr izes e Bases da Educação Nacional (1996),  a 

aprendizagem de uma l íngua estrangeira,  juntamente com a l íngua materna,  é um 

direi to de todo cidadão.  Portanto,  é  dever da escola oferecê-la,  no currículo,  como 

disciplina obrigatória no ensino fundamental  a part ir  do 1º ano do 2º ciclo.  A 

inclusão de um idioma no currículo deve ser  determinada,  dentre outros fatores,  

pela função que este desempenha na sociedade.  No caso t ípico do inglês,  esta 

relevância é decorrente do poder e da influência que a economia norte-americana 

exerce sobre o mundo. Essa influência cresceu ao longo dos séculos,  principalmente 

a part ir  da Segunda Guerra Mundial ,  e atingiu seu apogeu na era da globalização.   

Na constante busca pela informação e interação com o mundo globalizado,  a 

Língua Inglesa destaca-se como o principal  veículo de comunicação.  E neste 

contexto,  a aprendizagem de l ínguas está muito associada ao avanço das 

tecnologias.  A presença da Internet  nas relações comerciais ,  acadêmicas e pessoais 

favorece o ensino de l ínguas,  uma vez que proporciona si tuações reais  de 

comunicação de fácil  acesso.  

Atualmente,  o inglês é falado por cerca de 400 milhões de pessoas.  Há 

est imativas de que 75% de toda comunicação internacional  por escri to,  80% da 
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informação armazenada em todos os computadores do mundo e 90% do conteúdo da 

Internet  são em inglês.  

Ao assumir este papel  de l íngua global ,  o inglês torna-se uma das mais 

importantes ferramentas,  tanto acadêmicas quanto profissionais,  sendo reconhecido 

como a l íngua mais importante a ser  adquirida na atual  comunidade internacional.  

Objetiva-se com o ensino da Língua Inglesa levar o aluno a reflet ir  sobre os 

aspectos culturais  de diferentes sociedades e a ut i l izar  este idioma como mais uma 

forma de comunicação,  part icipação social  e  aquisição de conhecimento.   

A proposta curricular  da Rede Municipal  para o 2º  ciclo do Ensino 

Fundamental  visa ao desenvolvimento das quatro habil idades ( ler ,  ouvir ,  falar  e 

escrever)  al iado a práticas significativas para que o aluno possa l idar com si tuações 

de uso da l íngua,  levando-o a reflet ir ,  a  agir e  a interagir  no seu próprio meio.  Vale 

ressaltar  a importância da lei tura,  uma habil idade que o aluno pode usar no 

contexto social  imediato e que na prática,  é  a habil idade que o aluno mais vai  

precisar  no futuro,  em exames diversos ou para uso acadêmico,  pessoal  ou 

profissional .  O trabalho com a lei tura e interpretação de textos de diversos gêneros,  

representa um apoio importante para a compreensão dos significados,  

funcionamento e uso da l íngua estrangeira.   

As habilidades pretendidas não se referem apenas a si tuações didáticas 

isoladas ou a conteúdos específicos e sim a aspectos formativos para os quais se 

deve atentar ,  como a consciência crí t ica,  a  cidadania e a formação da autonomia.  Os 

conteúdos se baseiam no uso da l inguagem na comunicação envolvendo o 

conhecimento sistêmico,  de mundo e textual  e na capacidade de usá-los para a 

construção dos significados na compreensão e na produção oral  e escri ta.  O ponto 

de part ida para a seleção dos conteúdos deve ser  o pré-conhecimento que o aluno 

tem de sua l íngua materna.  

O est ímulo à capacidade de ouvir ,  discutir ,  descobrir,  falar ,  interpretar  

si tuações,  pensar de forma criat iva,  fazer inferências em relação aos conteúdos é 

um caminho que permite ampliar  a capacidade de reconhecer elementos comuns às  

várias si tuações e aprimorar as possibil idades de comunicação,  criando significados 

por meio da uti l ização da l íngua.   

As atividades de compreensão e produção oral  podem ser propostas como 

forma de ampliar  o conhecimento dos alunos em relação aos sons da Língua 

Inglesa,  por meio do uso de expressões do cotidiano que podem ser uti l izadas no 

contexto da sala de aula e no trabalho com letras de música,  diálogos,  f i lmes e etc.  
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A inclusão de at ividades significativas amplia os vínculos afet ivos e,  

principalmente,  confere a possibil idade de realizar tarefas de maneira mais 

prazerosa.  O desenvolvimento de práticas didáticas envolvendo atividades lúdicas,  

projetos e trabalhos interdisciplinares,  possibil i ta a part icipação efetiva do aluno 

no processo de construção do seu próprio conhecimento,  criando, deste modo, 

possibil idades de si tuações concretas de interações discursivas por meio da lei tura,  

da escri ta,  da fala e da compreensão oral .  

O professor assume o papel de facil i tador e mediador das si tuações de todo o 

processo de aprendizagem, contribuindo para a formação de aprendizes mais  

autônomos,  incentivando-os a se responsabil izarem por sua aprendizagem e 

conscientizando-os sobre os processos cognit ivos.   

É importante entender a aprendizagem de uma l íngua estrangeira como um 

processo dinâmico e significativo do qual o aluno part icipa at ivamente,  

questionando, relacionando e comparando os conhecimentos l ingüísticos com os da 

própria l íngua materna e,  principalmente,  fazendo uso do seu conhecimento de 

mundo para desenvolver estratégias de aprendizagem e assumir uma postura crí t ica 

em relação ao que está sendo aprendido.  Nesta perspectiva,  a motivação consti tui-se 

fator primordial  para envolver o aluno e engajá-lo no processo de aprender a 

aprender.  
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Lê e compreende textos autênticos de diferentes gêneros.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A leitura é um processo dinâmico através do qual o leitor se envolve ativamente no trabalho de construção e reconstrução de sentido do texto, fundamentado em seu conhecimento prévio e nas 
condições de produção textual (o que foi escrito, por/para quem, com que propósito, quando, onde, de que forma). Nesse processo, o leitor mobiliza seu conhecimento prévio (o de mundo, o 
textual e o léxico-sistêmico) e as estratégias de leitura de modo a atribuir sentido ao que está lendo. Desta forma, o texto torna-se um elemento-chave em torno do qual diversas atividades de 
aprendizagem são organizadas. Prioriza-se a utilização de textos autênticos, de gêneros textuais variados e, principalmente, que despertem o interesse do aluno e o motive cada vez mais a ler e a 
compreender textos em inglês. O aluno precisa, ainda, estar preparado para avaliar as mensagens/informações a que tem acesso, posicionando-se, criticamente, esclarecendo e confrontando 
pontos de vista e reformulando suas idéias.

Conteúdo:Reading

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Identifica o tema geral de textos de diversos gêneros textuais 
(skimming).                   

Utilização do contexto e das palavras cognatas na identificação do tema.1D1

Identifica o propósito do autor e as características básicas de um 
texto.               

Gênero textual, assunto, finalidade, público-alvo, função comunicativa, etc.1D2

Compreende e relaciona informações expressas em linguagem verbal e não-
verbal.

Informações presentes em imagens, gráficos, tabelas, esquemas, mapas, linguagem matemática, etc.1D3

Identifica as partes principais do texto e localiza as informações específicas 
de acordo com os objetivos de leitura (scanning).

1D4

Estabelece relação entre conhecimentos prévios e informações do texto, 
posicionase criticamente.

1D5

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica o tema geral de textos de diversos gêneros textuais 
(skimming).                   

Utilização do contexto e das palavras cognatas na identificação do tema.1D1

Identifica o propósito do autor e as características básicas de um 
texto.               

Gênero textual, assunto, finalidade, público-alvo, função comunicativa, etc.1D2

Compreende e relaciona informações expressas em linguagem verbal e não-
verbal.

Informações presentes em imagens, gráficos, tabelas, esquemas, mapas, linguagem matemática, etc.1D3

Identifica as partes principais do texto e localiza as informações específicas 
de acordo com os objetivos de leitura (scanning).

1D4

Estabelece relação entre conhecimentos prévios e informações do texto, 
posicionase criticamente.

1D5

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo
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Identifica o tema geral de textos de diversos gêneros textuais 
(skimming).                   

Utilização do contexto e das palavras cognatas na identificação do tema.1D1

Identifica o propósito do autor e as características básicas de um 
texto.               

Gênero textual, assunto, finalidade, público-alvo, função comunicativa, etc.1D2

Compreende e relaciona informações expressas em linguagem verbal e não-
verbal.

Informações presentes em imagens, gráficos, tabelas, esquemas, mapas, linguagem matemática, etc.1D3

Identifica as partes principais do texto e localiza as informações específicas 
de acordo com os objetivos de leitura (scanning).

1D4

Estabelece relação entre conhecimentos prévios e informações do texto, 
posicionase criticamente.

1D5

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Identifica o tema geral de textos de diversos gêneros textuais 
(skimming).                   

Utilização do contexto e das palavras cognatas na identificação do tema.1D1

Identifica o propósito do autor e as características básicas de um 
texto.               

Gênero textual, assunto, finalidade, público-alvo, função comunicativa, etc.1D2

Compreende e relaciona informações expressas em linguagem verbal e não-
verbal.

Informações presentes em imagens, gráficos, tabelas, esquemas, mapas, linguagem matemática, etc.1D3

Identifica as partes principais do texto e localiza as informações específicas 
de acordo com os objetivos de leitura (scanning).

1D4

Estabelece relação entre conhecimentos prévios e informações do texto, 
posicionase criticamente.

1D5

Produz diferentes tipos de texto com adequação ao gênero pretendido e à situação de comunicação.2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O trabalho com a produção de textos em Língua Inglesa requer uma atenção especial quanto ao direcionamento das tarefas, pois ele não pode ficar apenas restrito a produções controladas, frases 
soltas e reescritas de textos. A produção textual dever ser entendida como um processo e não apenas como produto. Deve-se priorizar o ensino de gêneros que fazem parte do cotidiano do aluno, 
criando situações comunicativas significativas de forma a ampliar sua competência lingüística e discursiva. No processo de construção/reconstrução do sentido do texto, o conhecimento de 
mundo, o conhecimento léxico-sistêmico e o textual são de grande importância tanto para o leitor quanto para quem produz o texto. É preciso incentivar o aluno a, gradativamente, desenvolver 
suas habilidades comunicativas para que possa produzir textos de diferentes gêneros, tendo em vista o propósito comunicativo e o público-alvo pretendido. É essencial também que ele perceba a 
produção textual como uma prática de interlocução comum do dia-a dia e como forma de participação social.

Conteúdo: Writing.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Conhece a estrutura do dicionário e o utiliza para resolver questões referentes 
à ortografia e ao vocabulário.  

O uso do dicionário auxilia o aluno na ampliação do seu vocabulário.2D1



129Matriz de Referência Curricular - EJA - Língua Inglesa - Segundo Ciclo

Utiliza-se do vocabulário adquirido enriquecendo suas produções. Especificar os ítens de vocabulário trabalhados: days of the week, months of the year, seasons, colors, 
numbers, fruit, vegetables, animals, members of family, school subjects, occupations, countries and 
nationalities.

2D2

Escreve corretamente o vocabulário estudado.2D3

Produz sentenças simples utilizando as estruturas estudadas.2D4

Produz e reproduz pequenos textos, utilizando as estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa, tendo em vista as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo.

Diálogos, bilhetes, cartas, convites, mensagens, anúncios, receitas, cartões postais, etc.2D5

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Conhece a estrutura do dicionário e o utiliza para resolver questões referentes 
à ortografia e ao vocabulário.  

O uso do dicionário auxilia o aluno na ampliação do seu vocabulário.2D1

Utiliza-se do vocabulário adquirido enriquecendo suas produções. Especificar os ítens de vocabulário trabalhados: days of the week, months of the year, seasons, colors, 
numbers, fruit, vegetables, animals, members of family, school subjects, occupations, countries and 
nationalities.

2D2

Escreve corretamente o vocabulário estudado.2D3

Produz sentenças simples utilizando as estruturas estudadas.2D4

Produz e reproduz pequenos textos, utilizando as estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa, tendo em vista as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo.

Diálogos, bilhetes, cartas, convites, mensagens, anúncios, receitas, cartões postais, etc.2D5

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Conhece a estrutura do dicionário e o utiliza para resolver questões referentes 
à ortografia e ao vocabulário.  

O uso do dicionário auxilia o aluno na ampliação do seu vocabulário.2D1

Utiliza-se do vocabulário adquirido enriquecendo suas produções. Especificar os ítens de vocabulário trabalhados: days of the week, months of the year, seasons, colors, 
numbers, fruit, vegetables, animals, members of family, school subjects, occupations, countries and 
nationalities.

2D2

Escreve corretamente o vocabulário estudado.2D3

Produz sentenças simples utilizando as estruturas estudadas.2D4

Produz e reproduz pequenos textos, utilizando as estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa, tendo em vista as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo.

Diálogos, bilhetes, cartas, convites, mensagens, anúncios, receitas, cartões postais, etc.2D5

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Conhece a estrutura do dicionário e o utiliza para resolver questões referentes 
à ortografia e ao vocabulário.  

O uso do dicionário auxilia o aluno na ampliação do seu vocabulário.2D1
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Utiliza-se do vocabulário adquirido enriquecendo suas produções. Especificar os ítens de vocabulário trabalhados: days of the week, months of the year, seasons, colors, 
numbers, fruit, vegetables, animals, members of family, school subjects, occupations, countries and 
nationalities.

2D2

Escreve corretamente o vocabulário estudado.2D3

Produz sentenças simples utilizando as estruturas estudadas.2D4

Produz e reproduz pequenos textos, utilizando as estruturas gramaticais da 
Língua Inglesa, tendo em vista as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo.

Diálogos, bilhetes, cartas, convites, mensagens, anúncios, receitas, cartões postais, etc.2D5

Utiliza a linguagem oral, adequando seu uso à situação comunicativa.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Eleger a competência comunicativa como conteúdo escolar exige planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistêmicas de fala, escuta e reflexão sobre a 
língua, como atividades de produção e interpretação de uma ampla variedade de textos orais, de observação de diferentes usos, e de reflexão sobre os recursos que a língua oferece para alcançar 
diferentes finalidades comunicativas.
O trabalho com a linguagem oral deve ser desenvolvido através de atividades significativas como: criação de diálogos, dramatizações, simulações, apresentações artísticas e musicais. O 
desenvolvimento destas atividades deve combinar propósitos comunicativos significativos, estruturas gramaticais e formas lexicais apropriadas à modalidade oral. É possível também trabalhar 
aspectos como entonação, dicção, gesto e postura, que no caso da linguagem oral tem papel complementar para conferir sentido aos textos.

Conteúdo: Speaking.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Interage, por meio da Língua Inglesa, utilizando gradativamente as funções 
básicas da conversação diária para a comunicação oral em sala de aula.

Funções e expressões usadas para saudações, apresentações, pedidos de desculpas e agradecimentos, 
despedidas, pedidos de esclarecimento, pedidos de licença  para entrar e sair  da sala e empréstimo de 
materiais,bem como pedir e fornecer informações sobre 

3D1

Interage, por meio da Língua Inglesa, para caracterizar pessoas, objetos, 
lugares, observando diversos atributos.

3D2

Faz uso da linguagem oral para dramatizar diálogos e situaçõesdia utilizando 
o vocabulário estudado.

3D3

Tem boa dicção e entonação.3D4

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Interage, por meio da Língua Inglesa, utilizando gradativamente as funções 
básicas da conversação diária para a comunicação oral em sala de aula.

Funções e expressões usadas para saudações, apresentações, pedidos de desculpas e agradecimentos, 
despedidas, pedidos de esclarecimento, pedidos de licença  para entrar e sair  da sala e empréstimo de 
materiais,bem como pedir e fornecer informações sobre 

3D1

Interage, por meio da Língua Inglesa, para caracterizar pessoas, objetos, 
lugares, observando diversos atributos.

3D2

Faz uso da linguagem oral para dramatizar diálogos e situaçõesdia utilizando 
o vocabulário estudado.

3D3
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Tem boa dicção e entonação.3D4

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Interage, por meio da Língua Inglesa, utilizando gradativamente as funções 
básicas da conversação diária para a comunicação oral em sala de aula.

Funções e expressões usadas para saudações, apresentações, pedidos de desculpas e agradecimentos, 
despedidas, pedidos de esclarecimento, pedidos de licença  para entrar e sair  da sala e empréstimo de 
materiais,bem como pedir e fornecer informações sobre 

3D1

Interage, por meio da Língua Inglesa, para caracterizar pessoas, objetos, 
lugares, observando diversos atributos.

3D2

Faz uso da linguagem oral para dramatizar diálogos e situaçõesdia utilizando 
o vocabulário estudado.

3D3

Tem boa dicção e entonação.3D4

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Interage, por meio da Língua Inglesa, utilizando gradativamente as funções 
básicas da conversação diária para a comunicação oral em sala de aula.

Funções e expressões usadas para saudações, apresentações, pedidos de desculpas e agradecimentos, 
despedidas, pedidos de esclarecimento, pedidos de licença  para entrar e sair  da sala e empréstimo de 
materiais,bem como pedir e fornecer informações sobre 

3D1

Interage, por meio da Língua Inglesa, para caracterizar pessoas, objetos, 
lugares, observando diversos atributos.

3D2

Faz uso da linguagem oral para dramatizar diálogos e situaçõesdia utilizando 
o vocabulário estudado.

3D3

Tem boa dicção e entonação.3D4

Compreende textos orais de diferentes gêneros.4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O processo de compreensão oral assemelha-se muito ao da compreensão escrita (leitura), uma vez que também demanda a participação ativa do ouvinte no processo de construção de sentido 
daquilo que ouve em suas interações sociais do dia-a-dia.
Na compreensão oral, o conhecimento sistêmico no nível fonético-fonológico assume uma importância fundamental no processo de compreender o sentido do texto. O aluno precisa estar atento e 
dispor de estratégias para construir significados com base no que ouve. A ativação do conhecimento prévio, o conhecimento de mundo e o textual são de grande importância para o êxito das 
atividades orais desenvolvidas em sala de aula.
Vale ressaltar a importância do trabalho com músicas e filmes, pois além de despertar o interesse do aluno, é um ótimo recurso para o desenvolvimento do conhecimento fonético-fonológico.

Conteúdo: Listening.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Identifica a função comunicativa, o local onde se passa o evento 
comunicativo e os falantes envolvidos.  

4D1

Compreende o sentido das mensagens (comandos) que ouve.4D2
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Identifica informações específicas tais como nomes dos falantes envolvidos,  
idade, endereço, número de telefone, nacionalidade, profissão, etc.

4D3

Infere significados com base em marcas sonoras como ritmo, entonação, etc. Identificando a troca de turno, expressões de ironia, raiva, humor, sarcasmo, etc.4D4

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica a função comunicativa, o local onde se passa o evento 
comunicativo e os falantes envolvidos.  

4D1

Compreende o sentido das mensagens (comandos) que ouve.4D2

Identifica informações específicas tais como nomes dos falantes envolvidos,  
idade, endereço, número de telefone, nacionalidade, profissão, etc.

4D3

Infere significados com base em marcas sonoras como ritmo, entonação, etc. Identificando a troca de turno, expressões de ironia, raiva, humor, sarcasmo, etc.4D4

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Identifica a função comunicativa, o local onde se passa o evento 
comunicativo e os falantes envolvidos.  

4D1

Compreende o sentido das mensagens (comandos) que ouve.4D2

Identifica informações específicas tais como nomes dos falantes envolvidos,  
idade, endereço, número de telefone, nacionalidade, profissão, etc.

4D3

Infere significados com base em marcas sonoras como ritmo, entonação, etc. Identificando a troca de turno, expressões de ironia, raiva, humor, sarcasmo, etc.4D4

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Identifica a função comunicativa, o local onde se passa o evento 
comunicativo e os falantes envolvidos.  

4D1

Compreende o sentido das mensagens (comandos) que ouve.4D2

Identifica informações específicas tais como nomes dos falantes envolvidos,  
idade, endereço, número de telefone, nacionalidade, profissão, etc.

4D3

Infere significados com base em marcas sonoras como ritmo, entonação, etc. Identificando a troca de turno, expressões de ironia, raiva, humor, sarcasmo, etc.4D4
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Faz uso dos  aspectos léxico-sistêmicos para compreender e produzir textos orais e escritos.5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O domínio do conhecimento sistêmico permite que as pessoas, ao produzirem enunciados, façam escolhas gramaticalmente adequadas ou que compreendam enunciados, apoiando-se ao nível 
sistêmico da língua. No entanto, as habilidades relativas a este conhecimento devem ser assimiladas de forma natural através de atividades contextualizadas e de situações reais de comunicação, 
cabendo ao professor administrar a inclusão dos tópicos a serem aprendidos. A ênfase no tratamento dos conteúdos deve ser pautada na aprendizagem de estratégias de construção de 
significados. A gradação e a adequação dos conteúdos propostos devem levar em conta os conhecimentos prévios que o aluno tem de sua língua materna para que este possa estabelecer relações 
de sentido entre os vários elementos gramaticais e lexicais presentes na superfície textual nos processos de recepção e produção de textos.

Vocabulário básico a ser desenvolvido no 2º ciclo 

1º ano- Cognates, greetings and basic functions, alphabet, days of the week, months, seasons, colors, cardinal numbers, fruit, animals, members of the family, school objects,  countries and 
nationalities and occupations.

2º ano- Cognates, verbs, adjectives(describing people), ordinal numbers, school subjects, holidays, sports, human body, clothes and accessories, currency,  food, drinks and vegetables, means of 
transportation, daily activities, leisure activities, frequency adverbs, etc.

3º ano- Cognates and false cognates, regular and irregular verbs, adjectives, adverbs, parts of the house and furniture, places, prepositions of place, weather conditions, feelings, kind of movies, 
Internet language, etc.

4º ano- Cognates and false cognates, Verbs, Adjectives, Adverbs, Conjunctions, etc

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Identifica e faz uso adequado dos pronomes pessoais. Subject  Pronouns ( I, you, He, She, It, We, You, They) 5D1

Faz uso adequado de pronomes interrogativos. Interrogative Pronouns: What, Who, When, Why, Which, Where, How...5D2

Faz uso adequado dos pronomes demonstrativos. This, That, These, Those5D3

Faz uso adequado dos adjetivos possessivos My, your,his, her, ...5D4

Faz uso adequado do presente do verbo to be e there to be. Affirmative, Negative and Interrogative forms.5D5

Faz uso adequado do plural dos substantivos. Basic Rules5D6

Faz uso adequado dos artigos definidos e indefinidos  A, an , the5D7

Reconhece e/ ou produz a forma escrita dos números cardinais. Expressar valores, datas e horas.5D8

Emprega adequadamente as preposições relativas a tempo. In, On, At5D9

Utiliza as estruturas para respostas curtas. Short and long answers.5D10

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Emprega adequadamente os tempos verbais: presente contínuo, imperativo .5D11

Distingue os substantivos contáveis dos incontáveis, usando adequadamente 
os “quantifiers”.

How many e How much5D12
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Faz uso do verbo CAN em seus diversos sentidos. Expressando habilidade, permissão e possibilidade.5D13

Usa o modo Imperativo para dar ordens ou comandos.5D14

Reconhece bem como utiliza o Genitive Case (´s) para expressar posse. Interrogative Pronoun: Whose5D15

Posiciona corretamente os adjetivos na frase e utiliza-os para caracterizar 
coisas e pessoas.

Posição, gênero e número.5D16

Emprega adequadamente os adjetivos possessivos. My, your, his, her, its, our, your, their.5D17

Reconhece e/ou produz a forma escrita dos numerais ordinais. Expressar datas e a ordem dos numerais.5D18

Utiliza adequadamente os pronomes do objeto. Me, You, Him, Her, It, Us, You, Them5D19

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Utiliza corretamente o passado do verbo to be.5D20

Utiliza corretamente o passado do verbo there to be.5D21

Compreende e faz uso do passado simples de verbos regulares.5D22

Compreende e faz uso do passado simples de verbos irregulares.5D23

Distingue os advérbios de tempo, modo e lugar.5D24

Faz uso adequado de preposições para fornecer a localização e/ou a direção 
de lugares, objetos e pessoas.

Between, behind, in front of, next to, near, far, etc..5D25

Emprega adequadamente o Passado Contínuo. When, While5D26

Utiliza as estruturas para respostas curtas e longas Short and long answers.5D27

Forma pares de sinônimos, antônimos e de palavras relacionadas.              5D28

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Expressa planos e intenções no futuro usando Going to.5D29

Expressa planos e intenções no futuro (Will).5D30

Usa adequadamente proposições básicas. Under, in front of, behind.5D31

Faz uso adequado dos adjetivos possessivos. 5D32

Forma novas palavras pelo acréscimo de prefixos e sufixos5D33

Usa adequadamente o verbo to have. Short and long answers.5D34

Faz uso das tag questions para certificar-se de alguma coisa. Tag Questions5D35
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PROPOSTA CURRICULAR – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de Língua Portuguesa 

 

Ao longo das três últ imas décadas,  os estudos l ingüíst icos têm favorecido 

discussões que contribuem para o ensino da Língua Portuguesa,  modificando, 

diversif icando e ampliando o ponto de vista sobre seu objeto,  a  l íngua.  Desse modo, 

não fal tam demonstrações de pesquisas bem sucedidas,  em perspectivas diversas,  

como a da semântica,  a do texto e a do discurso.  Percebe-se a part ir  desses estudos,  

a  existência de várias concepções de l íngua e l inguagem, sendo que o ensino 

adquire contornos diversos conforme os paradigmas adotados.  Ao se conceber a 

l íngua, por exemplo, como um conjunto de regras,  o ensino de Língua Portuguesa 

significa ensiná-las aos alunos,  e as práticas de l inguagem possíveis  aos sujeitos 

“aprendentes” dizem respeito apenas à sua capacidade de apreender e uti l izar  as  

regras ensinadas.  Nesse sentido,  as escolhas realizadas resultam em diferentes 

abordagens e na uti l ização de diferentes metodologias.  

Muitas das concepções que ainda circulam têm em comum o fato de tomarem 

a l íngua como objeto autônomo, independente e quase “com vida própria”.  A 

conseqüência disso é que os sujei tos “aprendentes” da l íngua têm que se conformar 

a esse objeto,  adaptando-se a ele.  No entanto,  a l íngua é um fenômeno cultural ,  

sócio-histórico,  heterogêneo e sensível  aos contextos de uso,  que só faz sentido 

quando pensada como consti tut iva da comunicação,  já que é por meio da l inguagem 

que o ser humano cria e recria um mundo que não é só fruto de projeções e 

representações individualizadas,  mas resultado de práticas sócio-interativas.  Daí,  

afirmar-se que a l íngua é uma atividade consti tut iva e criat iva,  que implica a ação 

conjunta dos sujeitos.   

No ensino, a  l íngua não pode ser  considerada um objeto autônomo, pronto, 

pré-determinado, mas uma realidade que se consti tui  e se forma na e pela 

comunicação.  Assim, não há l íngua se não há um conjunto de relações construídas 

social  e historicamente,  se não há sujei tos que se consti tuam e se comuniquem por 

meio dela.  O impacto disso é que só se pode ensinar a l íngua,  nessa concepção,  por 

meio de práticas comunicativas,  o que implica considerar a dimensão social  e 

interacional  da l inguagem, de modo que o objeto a ser  ensinado seja tomado como 
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produto social .  Para isso,  é necessário considerar a contribuição vygotskyana,  

segundo a qual  o aluno só se torna sujei to "aprendente" quando interage com outros 

indivíduos e com o meio,  em contextos socialmente estabelecidos.   É importante,  

ainda,  conforme a concepção piagetiana,  que se inicie a compreensão de um novo 

conhecimento a part ir  da at ivação de conhecimentos previamente adquiridos.  Essa 

proposta curricular,  resultado do trabalho conjunto dos professores da rede 

municipal ,  adota,  portanto,  a  concepção de língua como instrumento de 

comunicação,  ação e interação social ,  enfatizando a importância de um trabalho 

integrado  de lei tura,  produção de textos e reflexão sobre a l íngua,  desenvolvido 

sob uma perspectiva textual  e comunicativa.  Desse modo, Travaglia (2002) 

considera que:  

  
[ . . . ]  o  ensino de Língua Materna se  just if ica  pr ior i tar iamente pelo 
objet ivo de desenvolver  a  competência  comunicat iva  dos  usuár ios 
da l íngua (falante ,  escr i tor /ouvinte,  le i tor) ,  is to  é ,  a  capacidade do 
usuár io  de empregar  adequadamente a  l íngua nas d iversas s i tuações 
de comunicação.  (p.  17) .  

 

Nesse sentido,  o ensino de Língua Portuguesa deve ser visto, 

fundamentalmente,  como uma proposta para o letramento,  isto é,  uma proposta de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas sociais  de interação discursiva,  

orais e escri tas.  Desde o início do processo de alfabetização,  é necessário 

estabelecer condições para que o aluno,  ao apropriar-se do sistema alfabético-

ortográfico,  reconheça também o seu funcionamento nas práticas sociais  de lei tura e 

escri ta.  Portanto,  não é possível  dissociar alfabetização de letramento,  já que  

 
[ . . . ]  não basta  a  a l fabet ização,  é  preciso at ingir  o  le tramento,  que 
pode ser  def in ido como o estado ou condição de quem não só  sabe 
ler  e  escrever ,  mas exerce as  prát icas  sociais  de  le i tura  e escr i ta  
que circulam na sociedade em que vive,  conjugando-as com as 
prát icas  sociais  de in teração social .   (SOARES, 2002,  p .  5) .  

 

No mundo atual,  caracterizado pela circulação de um grande e diversif icado 

volume de informações,  a  capacidade de ler  e de interpretar  textos em diversas 

fontes e suportes textuais,  em múltiplas l inguagens,  é  imprescindível ,  pois capacita 

o indivíduo a assumir o controle sobre sua própria aprendizagem. É necessário,  

portanto,  desenvolver autonomia suficiente para apropriação da mensagem, do 

significado na multiplicidade de relações estabelecidas entre texto e leitor ,  entre 

texto e textos,  entre texto e mundo. Assim, o trabalho com a lei tura pressupõe, 
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nessa proposta,  o contato com os mais diversos gêneros textuais,  vasto material  

l ingüíst ico, que deve ser  reconhecido como produto de uma determinada prática de 

comunicação que só faz sentido quando sustentada por sujei tos:  o lei tor e o autor 

do texto a ser  l ido.  O ato de ler  implica,  ainda,  na lei tura de implíci tos e 

pressupostos,  na análise e reflexão sobre a l íngua,  no reconhecimento de recursos 

l ingüíst icos presentes no texto que acarretam efeitos de sentido.  Assim, uma 

atenção especial  precisa ser reservada,  em sala de aula,  ao estudo da significação,  

que,  em geral ,  não tem sido priorizada.  

É conveniente l is tar ,  a  t í tulo de sugestão,  alguns gêneros textuais  que a 

escola deve incorporar às suas práticas cotidianas,  ampliando o repertório do aluno, 

sua competência l ingüíst ica e discursiva,  apontando-lhes formas pelas quais,  como 

cidadãos,  poderão fazer uso da l inguagem: conto fantástico,  mito,  lenda,  fábula,  

poema, adivinha,  anedota,  quadrinhos,  charge,  provérbio,  horóscopo, carta,  bi lhete, 

cartões,  convite,  diário,  agenda,  embalagem, calendário,  cartaz,  folheto,  texto 

publicitário,  placa,  manual  de instrução, receita,  bula,  notícia,  reportagem, texto de 

opinião,  editorial ,  entrevista,  relatório,  verbete,  ofício,  ata,  requerimento,  

declaração,  crônica,  biografia,  texto dramático,  art igo,  estatuto,  decreto,  resenha,  

palestra,  debate.   

Em suas considerações acerca do ensino de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental ,  Cereja e Magalhães (2006) orientam o trabalho com os diversos 

gêneros,  afirmando que  

 
a  aprendizagem deve se  dar  em espiral ,  is to  é ,  os  gêneros devem 
ser  per iodicamente retomados,  aprofundados e  ampliados,  de 
acordo com o nível  escolar ,  com o grau de matur idade e  faixa 
etár ia  dos alunos,  com suas habi l idades l ingüís t icas ,  com a área 
temát ica  de seu in teresse,  e  com as  capacidades  que se  pretende 
desenvolver .  (p .  11) .  

 

Conseqüentemente,  a  escri ta também deve part ir  do trabalho com gêneros 

textuais,  pressupondo uma contextualização e tendo em vista um destinatário.  Só se 

escreve,  deste modo, o que serve para comunicar.  De acordo com o Parâmetro 

Curricular Nacional (PCN) de Língua Portuguesa (1997),  “ensinar a escrever textos 

torna-se uma tarefa muito difíci l  fora do convívio com textos verdadeiros,  com 

leitores e escri tores verdadeiros e sem si tuações de comunicação que os tornem 

necessários.” (p.  34).   A produção de textos em ambiente escolar com caráter  

apenas avaliat ivo,  voltada para o professor e não para interlocutores reais,  torna-se 

uma atividade art if icial  e  desmotivadora,  sem função social  que just if ique,  por 
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exemplo,  a prática da reescri ta.  Nessa perspectiva,  o texto não é apenas um 

produto,  mas sobretudo um processo em que há a necessidade de o professor,  

inicialmente,  reflet ir  sobre a necessidade de se providenciar si tuações que 

favoreçam o desenvolvimento das potencialidades cognit ivas do aprendiz,  por meio 

da ampliação do seu conhecimento de mundo e dos diversos modelos de texto,  

objet ivando formar alunos-escri tores,  capazes de produzir  textos coerentes,  coesos 

e eficazes.  

É necessário,  ainda,  considerar a oralidade como atividade interdependente 

da escri ta,  já  que ambas são processos que se revelam em práticas sócio-interativas. 

Embora os alunos,  ao iniciarem sua vida escolar,  geralmente já tenham 

desenvolvido competência para falar  e ouvir ,  cabe à escola e,  nela,  sobretudo ao 

ensino de Língua Portuguesa,  promover at ividades sistemáticas para o 

desenvolvimento de habil idades de produção e recepção de textos orais em 

contextos mais estruturados e formais,  dos quais o aluno necessariamente deverá 

part icipar,  no futuro,  à medida que se inserir  em práticas sociais  para além do 

convívio familiar  e com os pares.  Ao se trabalhar com a oralidade,  poderão ser 

abordadas questões referentes à variação e ao preconceito l ingüíst ico,  de forma a 

conscientizar  o aluno de que a l íngua não é homogênea e que o seu emprego deve se 

adequar à si tuação comunicativa.   

De acordo com a concepção adotada nessa proposta,  outro aspecto importante 

a se considerar são as at ividades de reflexão sobre a l íngua em uso,  que se voltam 

para a observação e análise de textos orais  e escri tos,  visando à construção de 

conhecimentos sobre o funcionamento da l inguagem. Propõe-se,  nessa perspectiva,  

um trabalho com a l íngua que  inclua,  além da estrutura gramatical ,  a  si tuação 

comunicativa e o caráter  pragmático.  Desse modo, o aluno deverá reconhecer,  

comparar,  analisar  e categorizar fenômenos l ingüíst icos de natureza morfológica e 

sintát ica,  mas deverá também identif icar sua ocorrência em função da modalidade 

(oral  ou escri ta),  do gênero textual ,  do registro e da variedade l ingüíst ica.  

Dentre a diversidade textual ,  necessária em ambiente escolar ,  um tratamento 

especial deve ser dado ao texto l i terário.  Uma seqüência de atividades organizada a 

partir  de um texto l i terário,  que aproxima o cotidiano mais imediato com a aventura 

de f icção,  pode,  além de proporcionar acesso a diferentes conhecimentos,  

emocionar e inquietar para ação e descoberta,  garantindo um diálogo crí t ico e 

enriquecedor por meio de at ividades prazerosas.  Devem ser oferecidos aos alunos 

textos diversos e de qualidade,  que favoreçam a observação da dimensão estét ica 
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presente.  O professor é o mediador no processo de formação de lei tores,  sendo que 

sua experiência como lei tor é referência para o aluno,  ou seja,  somente consegue 

formar hábito de lei tura quem possui  essa prática.  O trabalho com o texto l i terário 

deve permitir  o estabelecimento de relações com diferentes manifestações 

art íst icas,  como, por exemplo,  o  teatro,  o cinema, a música e as artes plást icas,  

entrelaçando l inguagens e,  conseqüentemente,  ampliando a competência l ingüíst ica 

e comunicativa do aluno.   

Para facil i tar  a organização didática e a avaliação,  a proposta curricular de 

Língua Portuguesa está organizada em duas matrizes,  uma para o primeiro e outra 

para o segundo ciclo do Ensino Fundamental ,  distr ibuídas em sete competências-

chave que se relacionam aos princípios já apresentados.  Para cada competência são 

elencadas as habil idades que os alunos devem desenvolver.  Essas habil idades não se 

referem a si tuações didáticas isoladas,  já  que um mesmo item pode ser 

desenvolvido em diferentes si tuações didáticas,  assim como um planejamento pode 

envolver o trabalho com diferentes i tens,  de diferentes competências.  Ou seja,  é  

necessário ter  uma visão geral  de como se inter-relacionam para a efetivação de 

uma prática consciente em sala de aula,  em que o processo pedagógico não esteja 

fragmentado,  mas sim, voltado para o uso da l íngua em situações comunicativas,  

tendo o texto como eixo central  de trabalho.  

Há,  ainda, um ponto de referência para o início do trabalho com cada 

habilidade; no entanto,  em sua maioria,  devem ser retomadas em níveis 

subseqüentes,  ainda que com estratégias didáticas diferenciadas e um grau de 

complexidade maior em cada estágio.  Assim, espera-se não perder a f lexibil idade 

no planejamento e na execução de at ividades em sala de aula,  ou seja,  habil idades 

previstas para uma determinada etapa,  em determinadas circunstâncias,  podem ser 

trabalhadas em outra,  anterior ou posterior.  Intenciona-se,  dessa forma, evitar  a 

ruptura do processo de aprendizagem, possibil i tando um tempo mais amplo para o 

desenvolvimento daquelas consideradas essenciais.  

É importante ressaltar  que,  apesar de estabelecer uma gradação de 

dificuldades nas habil idades apresentadas,  a  construção do conhecimento não 

acontece l inearmente,  dentro de uma concepção “etapa por etapa” de organização 

dos conteúdos,  dos supostamente “mais fáceis” para os “mais dif íceis”,  mas sim, de 

modo não-l inear,  individual,  complexo e,  até certo ponto,  imprevisível.  Em cada 

etapa de seu desenvolvimento,  a part ir  da ação mediada por textos e discursos,  o 

sujeito constrói múlt iplos saberes e desenvolve habilidades que constituem sua 
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competência discursiva.  Em vista disso,  a Matriz de Referência Curricular revela-

se,  ainda,  inevitavelmente reduzida em relação à mult iplicidade de competências e 

habilidades que serão desenvolvidas pelo aluno durante sua vida escolar.  O 

documento estabelece,  pois,  um conjunto de saberes e de habil idades,  considerados 

mais relevantes,  cujo domínio é esperado dos alunos,  e  privilegia o uso social  da 

l íngua,  nos seus mais diferentes modos de efetivar-se.  Desse modo, o professor,  em 

sua prát ica pedagógica,  tem a autonomia para definir habil idades que não estejam 

presentes,  ou ainda definir  outras mais específicas a part ir  de uma já existente.  

Quando necessário,  foram feitas considerações para as habil idades,  nas quais 

procurou-se esclarecer o seu conteúdo, ou ainda sugerir  at ividades,  estabelecendo 

cri térios para averiguar se o i tem foi  desenvolvido e meios de retomá-lo e 

aprofundá-lo.  

Em suma, propõe-se uma abordagem da l íngua voltada para o texto e para o 

discurso.  Todas as competências convergem para uma mesma perspectiva de l íngua:  

instrumento de comunicação,  ação e interação social .  Assim, sugere-se o 

desenvolvimento de projetos que incluam o planejamento de seqüências didáticas,  

ou seja,  conjuntos de at ividades escolares organizadas em torno de gêneros 

textuais,  orais  e escri tos.  

As aulas de Língua Portuguesa devem, portanto,  favorecer reflexões que 

permitam ao aluno reconhecer a l inguagem como parte integrante de sua vida, 

dentro e,  sobretudo,  fora da escola,  e  como instrumento indispensável ,  tanto para 

aquisição do conhecimento,  em quaisquer áreas do saber,  como para sua 

part icipação nas mais diversas si tuações sociais  de interlocução.  
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Apresenta domínio do sistema de escrita, lendo e escrevendo com autonomia em situações de interação.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

As habilidades presentes nesta seção tratam dos conhecimentos que os alunos precisam adquirir para compreender as regras que orientam a leitura e a escrita no sistema alfabético, bem como a 
ortografia da Língua Portuguesa e que, portanto, devem ser trabalhadas de forma sistemática. Para isso, deve-se levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar com suportes 
textuais que circulam socialmente, garantindo não só o domínio da tecnologia da escrita, mas também uma consciência lingüística  para o seu uso competente nas práticas sociais. 
Os conteúdos gramaticais não devem ser trabalhados com um enfoque puramente normativo, mas, também com vistas à dimensão semântica e pragmática da língua, discutindo os efeitos de 
sentido provenientes de recursos presentes nos textos, apoiando-se nos recentes avanços dos estudos lingüísticos que, rompendo definitivamente com a divisão entre o “momento de aprender” e o 
“momento de fazer uso da aprendizagem”, propõem a articulação dinâmica entre “descobrir a escrita” (conhecimento de suas funções e formas de manifestação), “aprender a escrita” 
(compreensão das regras e modos de funcionamento) e “usar a escrita” (cultivo de suas práticas a partir de um referencial culturalmente significativo para o sujeito). Principalmente nos primeiros 
anos de escolaridade, um tratamento lúdico deve ser dado aos conteúdos e atividades, viabilizando reflexão sobre o uso da língua.
A leitura é um processo interativo entre o leitor e o texto, em que o primeiro reconstrói  o significado do segundo. Nessa interação, o primeiro passo é decodificar a cadeia grafemática, para dela 
extrair informações  e construir conhecimentos, lendo com autonomia  e fluência. Nesse sentido, é preciso ter em vista que ler envolve compreender o que se lê e não, apenas, decodificar.

Conteúdos: Pseudo-Leitura, Leitura Incidental, Compreensão de Textos, Sistema de Escrita, Análise Fonológica, Convenção Ortográfica, Separação de Sílabas, Pontuação, Organização Textual, 
Tipos de Frase, Coesão Textual, Acentuação Gráfica, Tipos de Discurso, Classes de Palavras, Noções de Colocação Pronominal, Estrutura das Palavras, Origem e Formação da Língua 
Portuguesa, Processos de Formação de Palavras, Vozes Verbais, Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, Crase, Origem das Palavras, Relações Semânticas, Termos da 
Oração, Relações de Coordenação e Subordinação.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Distingue letras de numerais e outros sinais gráficos.1D1

Faz pseudo-leitura. A pseudo-leitura consiste numa simulação de leitura, sem preocupação com a escrita real.1D2

Faz leitura incidental. A leitura incidental consiste numa leitura de textos por memorização.1D3

Percebe que sentenças são formadas por uma seqüência organizada de 
palavras.

1D4

Identifica a primeira letra de seu nome.1D5

Identifica seu primeiro nome dentro do conjunto de nomes do grupo.1D6

Lê e escreve, observando espaçamento, direções e alinhamento da escrita.1D7

Transcreve o primeiro nome.1D8

Escreve o primeiro nome.1D9

Transcreve o nome completo.1D10

Escreve o nome completo.1D11

Traça corretamente as letras do alfabeto.1D12

Identifica todas as letras maiúsculas e minúsculas do alfabeto.1D13

Faz transferência de letra.1D14

Percebe a letra como unidade da sílaba e a sílaba como unidade da palavra.1D15

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível pré-silábico.1D16

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível silábico.1D17
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Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível silábico-alfabético.1D18

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível alfabético.1D19

Relaciona letras a sons, na leitura e na escrita. O grau de dificuldade dessa habilidade vai aumentar de acordo com o nível de escolaridade e  
familiaridade do aluno com as palavras. Ele deverá estabelecer diferença entre letra e fonema, 
percebendo que uma letra pode representar diferentes sons, assim como um som pode ser representado 
por diferentes letras.

1D20

Reconhece e escreve corretamente palavras significativas. Palavras significativas são aquelas que fazem parte do cotidiano do aluno.1D21

Lê frases e/ou pequenos textos.1D22

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Lê e escreve, observando espaçamento, direções e alinhamento da escrita.1D7

Traça corretamente as letras do alfabeto.1D12

Faz transferência de letra.1D14

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível silábico.1D17

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível silábico-alfabético.1D18

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível alfabético.1D19

Relaciona letras a sons, na leitura e na escrita. O grau de dificuldade dessa habilidade vai aumentar de acordo com o nível de escolaridade e  
familiaridade do aluno com as palavras. Ele deverá estabelecer diferença entre letra e fonema, 
percebendo que uma letra pode representar diferentes sons, assim como um som pode ser representado 
por diferentes letras.

1D20

Reconhece e escreve corretamente palavras significativas. Palavras significativas são aquelas que fazem parte do cotidiano do aluno.1D21

Lê frases e/ou pequenos textos.1D22

Lê com fluência. O aluno lê textos diversos, de acordo ao seu nível de desenvolvimento.1D23

Identifica um texto e suas unidades menores, como o parágrafo e a frase.1D24

Separa palavras em sílabas. Identifica sílabas de uma palavra escrita ou ouvida.1D25

Ordena alfabeticamente as palavras.1D26

Usa letras maiúsculas corretamente.1D27

Emprega e compreende a pontuação lógica e expressiva. Nesse nível, para empregar adequadamente a pontuação lógica e expressiva, é necessário intervenção 
do professor.

1D28

Analisa regularidades e irregularidades na escrita de palavras,  
compreendendo as regras ortográficas da variedade padrão da língua.

Nesse trabalho é importante que sejam observadas as dificuldades apresentadas nos textos produzidos 
pelos alunos.

1D29

Diferencia tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e 
nos padrões de entonação.

1D30

Identifica diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as  
com a tonicidade e depreendendo regras.

Verificação da ocorrência de sílabas átonas e tônicas em uma palavra, assim como a classificação em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

1D31
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Analisa situações de flexão de substantivos e adjetivos, elaborando 
conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua. Flexão de gênero (substantivos e adjetivos): masculino e feminino; 
flexão de número (substantivos e adjetivos): singular e plural; flexão de grau (substantivos): 
aumentantivo, diminutivo.

1D33

Analisa situações de flexão de verbos quanto à pessoa, número e tempo, 
elaborando conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D35

Aplica normas de concordância nominal e verbal segundo a variedade padrão.1D41

Aplica normas de regência nominal e verbal segundo a variedade padrão. Inclui-se, nessa habilidade, o uso adequado do sinal indicativo de crase.1D42

Analisa e relaciona palavras quanto à sua formação, utilizando esse 
conhecimento para inferir seu significado e sua forma ortográfica.

Classificação de palavras: primitivas ou derivadas, simples ou compostas. Nesse nível o trabalho 
privilegia a flexão de grau: diminutivo e  aumentativo.

1D44

Reconhece que as palavras de uma língua estão divididas em classes, a partir 
de suas características e funções.

As classes de palavras são: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposisão, conjunção e interjeição. Ressalta-se que no 1º ciclo tais conhecimentos não necessitam ser 
sistematizados com classificações exaustivas e sem funcionalidade. É importante que o aluno tenha 
noções de que as palavras estão agrupadas por possuírem características e funções semelhantes.

1D45

Reconhece relações de significação de palavras, empregando-as em situações 
discursivas.

A sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia podem ser consideradas relações de significação 
de palavras.

1D47

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível silábico-alfabético.1D18

Escreve espontaneamente, empregando hipóteses do nível alfabético.1D19

Relaciona letras a sons, na leitura e na escrita. O grau de dificuldade dessa habilidade vai aumentar de acordo com o nível de escolaridade e  
familiaridade do aluno com as palavras. Ele deverá estabelecer diferença entre letra e fonema, 
percebendo que uma letra pode representar diferentes sons, assim como um som pode ser representado 
por diferentes letras.

1D20

Lê com fluência. O aluno lê textos diversos, de acordo ao seu nível de desenvolvimento.1D23

Identifica um texto e suas unidades menores, como o parágrafo e a frase.1D24

Separa palavras em sílabas. Classifica palavras quanto ao número de sílabas.1D25

Ordena alfabeticamente as palavras.1D26

Usa letras maiúsculas corretamente.1D27

Emprega e compreende a pontuação lógica e expressiva. Nesse nível, para empregar adequadamente a pontuação lógica e expressiva, é necessário intervenção 
do professor.

1D28

Analisa regularidades e irregularidades na escrita de palavras,  
compreendendo as regras ortográficas da variedade padrão da língua.

Nesse trabalho é importante que sejam observadas as dificuldades apresentadas nos textos produzidos 
pelos alunos.

1D29

Diferencia tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e 
nos padrões de entonação.

1D30

Identifica diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as  
com a tonicidade e depreendendo regras.

Verificação da ocorrência de sílabas átonas e tônicas em uma palavra, assim como a classificação em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

1D31

Identifica e emprega corretamente os discursos direto e indireto.1D32
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Analisa situações de flexão de substantivos e adjetivos, elaborando 
conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua. Flexão de gênero (substantivos e adjetivos): masculino e feminino; 
flexão de número (substantivos e adjetivos): singular e plural; flexão de grau (substantivos): 
aumentantivo, diminutivo.

1D33

Analisa a estrutura morfológica de uma palavra (radical, afixos, flexões) e sua 
implicação na  construção de sentidos.

Nesse nível, o professor poderá abordar apenas afixos.1D34

Analisa situações de flexão de verbos quanto à pessoa, número e tempo, 
elaborando conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D35

Reconhece as três pessoas do discurso. Inicialmente, o aluno reconhecerá as pessoas do discurso apenas nos pronomes pessoais do caso reto, 
passando gradualmente a reconhecê-las em outros contextos.

1D37

Aplica normas de concordância nominal e verbal segundo a variedade padrão.1D41

Aplica normas de regência nominal e verbal segundo a variedade padrão. Inclui-se, nessa habilidade, o uso adequado do sinal indicativo de crase.1D42

Analisa e relaciona palavras quanto à sua formação, utilizando esse 
conhecimento para inferir seu significado e sua forma ortográfica.

Classificação de palavras: primitivas ou derivadas, simples ou compostas.1D44

Reconhece que as palavras de uma língua estão divididas em classes, a partir 
de suas características e funções.

As classes de palavras são: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, 
preposisão, conjunção e interjeição. Ressalta-se que no 1º ciclo tais conhecimentos não necessitam ser 
sistematizados com classificações exaustivas e sem funcionalidade. É importante que o aluno tenha 
noções de que as palavras estão agrupadas por possuírem características e funções semelhantes.

1D45

Reconhece relações de significação de palavras, empregando-as em situações 
discursivas.

A sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia podem ser consideradas relações de significação 
de palavras.

1D47

Utiliza recursos informacionais de maneira independente, incorporando as informações selecionadas ao seu conhecimento.2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Vivemos na era do conhecimento em que se geram quantidades enormes de informação e, por isso, seu acesso e uso nas dimensões de tempo, espaço e velocidade é um diferencial. O saber 
localizar com precisão dados desejados, diferenciar o útil do inútil, encontrar a informação correta em diversos contextos para transformá-la em conhecimento, possibilita a aprendizagem 
permanente e garante a sobrevivência numa sociedade em constantes e profundas mudanças. O letramento no uso da informação é a base para o aprendizado ao longo de toda a vida, pois, 
capacita o indivíduo para aprender e estender investigações, assumindo o controle sobre sua própria aprendizagem.
O desenvolvimento das habilidades de conhecer quando há necessidade de informação, identificá-la, avaliá-la, organizá-la e usá-la efetivamente, é sensível ao contexto e ocorre num contínuo de 
cada indivíduo. Várias etapas do processo podem ser desenvolvidas na biblioteca e é de suma importância que bibliotecários conheçam como atuar significativamente no contexto educacional, 
para abordar questões de como e por que transformar os espaços de acesso e uso de fontes de informação para proporcionar inúmeras leituras a serem realizadas entre os mundos das imagens e 
das palavras.
As habilidades para a utilização da biblioteca e dos recursos informacionais não são apenas de responsabilidade da área de Língua Portuguesa e bibliotécarios. Assim como a leitura e a escrita, 
constituem um conjunto de habilidades usadas para alcançar outros objetivos de aprendizagem e são, portanto, responsabilidade de todos os educadores.

Conteúdos: Estratégias e Objetivos de Leitura, Compreensão de Textos, Utilização do Dicionário, Gêneros e Suportes Textuais, Avaliação Crítica de Informações e Fontes, Noções de 
Normatização de Trabalhos Técnico-Científicos.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1
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Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

Nesse nível, é necessário intervenção do professor no uso do dicionário.2D3

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1

Resolve questões referentes a ortografia e vocabulário, usando o  dicionário.2D2

Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

Nesse nível, é necessário intervenção do professor no uso do dicionário.2D3

Encontra informações a partir de índices, categorias ou de uma ordem 
específica.

Exemplos de materiais que poderão ser utilizados: catálogos, enciclopédias e dicionários.2D4

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1

Resolve questões referentes a ortografia e vocabulário, usando o  dicionário.2D2

Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

Nesse nível, é necessário intervenção do professor no uso do dicionário.2D3

Encontra informações a partir de índices, categorias ou de uma ordem 
específica.

Exemplos de materiais que poderão ser utilizados: catálogos, enciclopédias e dicionários.2D4

Localiza e reconhece a relação entre diversas partes de informação do texto. Lida com informações concorrentes ou com outros obstáculos, tais como idéia oposta às expectativas.2D5

Cria índices, sumários, de forma a organizar e facilitar a busca de 
informações específicas.

Poderão ser produzidos, por exemplo, sumários e índices para jornal escolar e para coletânea de textos 
dos alunos.

2D6

Pesquisa e utiliza informações de diversos suportes e fontes para a 
compreensão e a interpretação de um tema.

Dicionários, internet, enciclopédia, jornais, revistas, livros, TV e rádio são exemplos de fontes e 
suportes textuais. As pesquisas, nesse nível, devem ser orientadas pelo professor.

2D7

Avalia, criticamente, as informações e suas fontes. Deve perceber na avaliação das informações de um texto conteúdos discriminatórios e persuasivos e 
posiciona-se, criticamente, diante deles.

2D8

Estrutura os trabalhos sugeridos de acordo com noções de forma, 
diagramação, legibilidade e linguagem.

O aluno deve desenvolver a consciência de que um trabalho técnico-científico obedece a determinadas 
normas e técnicas, como utilização de linguagem objetiva e apresentação de referências bibliográficas.

2D9
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Compreende textos em diferentes linguagens, refletindo e se posicionando criticamente frente as mensagens.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Por vários motivos, muitos alunos não têm contato sistemático com leitura e com adultos leitores. Nesse contexto, a escola torna-se o único veículo de interação desses alunos com textos, 
cabendo a ela oferecer leituras de qualidade, diversidade de textos bem realizados do ponto de vista discursivo, semântico e formal, com níveis cada vez mais complexos de organização, modelos 
de leitores e práticas de leituras eficazes. Desse modo, a prática constante de leitura deve ser organizada em ambiente escolar em torno de uma diversidade de textos  de autores representativos e 
de gêneros textuais orais e escritos de circulação social, viabilizando  a formação de  leitores competentes que compreendam o que lêem, que possam aprender a ler também o que não está 
escrito, identificando elementos implícitos, reconhecendo que vários sentidos podem ser atribuídos a um mesmo texto e estabelecendo relações intertextuais.
É importante que, no desenvolvimento desse trabalho, o professor se atente para o estudo da significação, para a  importância de refletir sobre efeitos de sentido provenientes do uso de recursos 
lingüísticos.
O aluno precisa, ainda, estar preparado para avaliar as mensagens/informações a que tem acesso, posicionando-se criticamente, esclarecendo e confrontando pontos de vistas e reformulando suas 
idéias. Atividades como debates, seminários, júris e produção de textos opinativos, podem desenvolver esse posicionamento.

Conteúdos: Compreensão de Textos, Estratégias e Objetivos de Leitura, Intencionalidade Lingüística, Gêneros e Suportes Textuais, Aspectos Formais e Construção de Sentido, Articulação e 
Leitura em Diferentes Linguagens, Tópico Frasal, Efeitos de Sentido, Ambigüidade, Polissemia, Conotação e Denotação, Figuras de Linguagem, Fato e Opinião, Foco Narrativo e Pontos de 
Vista, Seqüências Textuais, Estratégia Discursiva e Estilo do Autor, Adequação da Linguagem.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Reconhece o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo  
relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual.

O grau de dificuldade dessa habilidade vai variar de acordo com a familiaridade dos alunos com os 
gêneros, os suportes e os usos.

3D5

Compreende palavras e frases de sentido conotativo. Analisa o efeito de sentido conseqüente do uso da linguagem figurada. Nesse nível, mediante 
intervenção.

3D6

Relaciona, em um texto, os aspectos formais e a construção de sentido. Aspectos formais dizem respeito à estruturação do texto (em versos ou em prosa, por exemplo), bem 
como à utilização de recursos gráficos em sua diagramação.

3D7
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Identifica a idéia principal de parágrafos.3D8

Reconhece efeitos de sentido decorrentes de recursos lingüísticos. A utilização de determinados recursos lingüísticos, tais como estrutura gráfica, seleção lexical, 
repetição, pontuação, processos de formação de palavras, transgressão intencional aos padrões da 
modalidade escrita e polissemia,  podem acarretar diferentes efeitos de sentido, como por exemplo, 
humor.

3D9

Compreende o conceito de ambigüidade, reconhecendo-a em textos como 
recurso  expressivo ou como problema de construção.

Polissemia, pronomes e elipses são exemplos de mecanismos lingüísticos que podem acarretar 
ambigüidade em frases ou textos.Mediante intervenção, o aluno deve identificar o duplo sentido de uma 
palavra.

3D10

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Reconhece o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo  
relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual.

O grau de dificuldade dessa habilidade vai variar de acordo com a familiaridade dos alunos com os 
gêneros, os suportes e os usos.

3D5

Compreende palavras e frases de sentido conotativo. Analisa o efeito de sentido conseqüente do uso da linguagem figurada.3D6

Relaciona, em um texto, os aspectos formais e a construção de sentido. Aspectos formais dizem respeito à estruturação do texto (em versos ou em prosa, por exemplo), bem 
como à utilização de recursos gráficos em sua diagramação.

3D7

Identifica a idéia principal de parágrafos.3D8

Reconhece efeitos de sentido decorrentes de recursos lingüísticos. A utilização de determinados recursos lingüísticos, tais como estrutura gráfica, seleção lexical, 
repetição, pontuação, processos de formação de palavras, transgressão intencional aos padrões da 
modalidade escrita e polissemia,  podem acarretar diferentes efeitos de sentido, como por exemplo, 
humor.

3D9

Compreende o conceito de ambigüidade, reconhecendo-a em textos como 
recurso  expressivo ou como problema de construção.

Polissemia, pronomes e elipses são exemplos de mecanismos lingüísticos que podem acarretar 
ambigüidade em frases ou textos.Mediante intervenção, o aluno deve identificar o duplo sentido de uma 
palavra.

3D10

Identifica diferentes seqüências textuais. Identifica seqüências narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas e injuntivas.3D14
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Reconhece usos e funções sociais da língua, demonstrando capacidade para o exercício pleno  da cidadania.4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A perspectiva do “alfabetizar letrando” requer, desde o início do processo de alfabetização, possibilitar ao aprendiz não só a apropriação do sistema de escrita alfabético mas, também, a 
aprendizagem dos usos e funções da língua, isto é, descobrir e aprender a fazer uso dos diversos gêneros textuais de circulação social.
De acordo com esta perspectiva,  o enfoque da pesquisa em língua materna deixa de preocupar-se apenas com as questões sobre ensino-aprendizagem no contexto escolar e vai para além dos 
muros da escola, para a sociedade, onde as pessoas precisam desenvolver os conhecimentos adquiridos na instituição escolar em seus relacionamentos pessoais.
O letramento pode ser entendido como fundamento e finalidade do ensino da Língua Portuguesa e é decisivo no desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento 
social, no sucesso escolar e profissional e no exercício da cidadania.

Contéudos: Processo de Comunicação, Gêneros e Suportes Textuais, Linguagem Verbal e Não-Verbal, Compreensão de Textos.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Identifica os meios de que o  homem dispõe para se comunicar. Linguagem verbal (falada e escrita) e não-verbal.4D2

Identifica diversos suportes da escrita. São exemplos de suportes da escrita: livros, revistas, jornais e folhetos.4D3

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Manuseia diferentes textos de circulação social, demonstrando interesse pela 
leitura.

Ao manusear diferentes textos, o aluno deve demonstrar interesse pelo contato com diferentes suportes, 
tais como revistas, folders, jornais, livros.

4D1

Identifica os meios de que o  homem dispõe para se comunicar. Linguagem verbal (falada e escrita) e não-verbal.4D2

Identifica diversos suportes da escrita. São exemplos de suportes da escrita: livros, revistas, jornais e folhetos.4D3

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5

Reconhece a importância do estudo da Língua Portuguesa para o 
desenvolvimento da competência comunicativa.

4D6

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5

Reconhece a importância do estudo da Língua Portuguesa para o 
desenvolvimento da competência comunicativa.

4D6
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Produz diferentes tipos de textos com adequação ao gênero pretendido e à situação de comunicação.5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O trabalho com a produção de textos centrado no professor, a partir de tipos tradicionais de textos, provoca uma artificialização do ensino e acaba desmotivando o aluno para a produção escrita. 
Por outro lado, se esse trabalho for orientado para o ensino de diversos gêneros textuais que circulam socialmente, procurando criar uma situação comunicativa significativa, além de ampliar  a 
competência lingüística e discursiva do aluno e dar sentido a atividades como a reescrita, aponta-lhe inúmeras formas de participação social que ele, como cidadão, pode exercer ao fazer uso da 
linguagem. 
A aprendizagem deve se dar em espiral, isto é, os gêneros devem ser periodicamente retomados, aprofundados e ampliados, de acordo com o nível escolar, com o grau de maturidade e faixa 
etária dos alunos, com suas habilidades lingüísticas, com a área temática de seu interesse e com as habilidades que se pretende desenvolver. O espaço da sala de aula pode ser transformado numa 
verdadeira oficina de textos de ação social, viabilizada e concretizada pela realização de projetos e pela adoção de  estratégias visando a alcançar um objetivo explícito, como enviar uma carta 
para um aluno de outra classe, enviar uma carta de solicitação a um secretário da prefeitura, realizar uma entrevista, fazer um jornal na escola, etc. Essas atividades, além de diversificar e 
concretizar leitores das produções (que deixam de ser apenas “leitores virtuais”), permitem também a participação direta de todos os alunos e, eventualmente, de pessoas que fazem parte de suas 
relações familiares e sociais, criando uma situação comunicativa. A avaliação dessas produções abandona os critérios quase exclusivamente literários ou gramaticais e desloca seu foco para outro 
ponto: o bom texto não é aquele que apresenta, ou só apresenta, características literárias, mas aquele que é adequado à situação comunicacional para a qual foi produzido. A avaliação deve levar 
em conta, portanto, aspectos como o cumprimento da finalidade que motivou a produção e a adequação do conteúdo, da estrutura e da linguagem ao gênero textual, ao interlocutor e à situação.
É importante ainda que se promova o interesse em explorar, tanto na condição de receptor como na de produtor, outras linguagens além da verbal, como a pintura, o cartum, a charge e o anúncio 
publicitário.

Conteúdos: Fatores de Textualidade (coerência, coesão, informatividade, intencionalidade e aceitabilidade), Gêneros e Suportes Textuais, Seqüências Textuais, Elementos da Narrativa, Revisão 
e Reescrita de Textos, Paráfrase, Recursos Expressivos, Resumo, Correção Gramatical.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Produz textos coletivamente. É importante que sejam criadas situações significativas em que a escrita se faça necessária, por 
exemplo, correspondências, registro de regras de jogo, relatórios, roteiro das atividades diárias.

5D1

Escreve frases de estrutura simples, relacionadas a um tema proposto. A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D2

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo. Nesse nível, com orientação 
do professor.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados. 
Nesse nível, com orientação do professor.

5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista. Nesse nível, com orientação do professor.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente. Nesse 
nível, com orientação do professor.

5D8
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Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos. Nesse nível, com orientação do professor.

5D9

Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Revisa os textos produzidos mediante intervenção.5D16

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Produz textos coletivamente. É importante que sejam criadas situações significativas em que a escrita se faça necessária, por 
exemplo, correspondências, registro de regras de jogo, relatórios, roteiro das atividades diárias.

5D1

Escreve frases de estrutura simples, relacionadas a um tema proposto. A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D2

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo. Nesse nível, com orientação 
do professor.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados. 
Nesse nível, com orientação do professor.

5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista. Nesse nível, com orientação do professor.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente. Nesse 
nível, com orientação do professor.

5D8

Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos. Nesse nível, com orientação do professor.

5D9

Produz textos coerentes, claros e representativos do gênero ao qual se filiam. Um texto coerente deve ter unidade temática, seqüência lógica e observar o princípio de não-
contradição. Já um texto claro, deve apresentar as informações suficientes para que seja compreendido.

5D11

Produz textos, mantendo aproximação ao conteúdo e forma originais. Paráfrases e paródias são exemplos de textos que podem ser produzidos tendo em vista o 
desenvolvimento dessa habilidade.

5D12

Usa recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Alguns dos recursos expressivos possíveis de serem empregados, de acordo com as possibilidades são: 
pontuação, linguagem figurada, repetição, esquemas temporais e recursos gráficos. Nesse nível, com 
orientação do professor.

5D13

Emprega elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe 
continuidade e progressão.

O professor deve direcionar o olhar do aluno para que perceba o texto como um conjunto de partes 
vinculadas entre si, com laços morfossintáticos que garantem sua tessitura linear, dando-lhe um 
encadeamento lógico. São exemplos de elementos de coesão: mecanismos de retomada pronominal, 
substituição e elipse lexical, recursos gramaticais que estabelecem relações entre períodos e parágrafos 
de um texto.

5D14
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Emprega recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da 
unidade dos textos.

 Deve-se considerar o emprego adequado de aspectos gramaticais como por exemplo concordância e 
ortografia.

5D15

Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Revisa os textos produzidos mediante intervenção.5D16

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados.5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente.5D8

Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos.

5D9

Organiza frases, observando que diferentes estruturas podem acarretar 
diferentes sentidos.

A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D10

Produz textos coerentes, claros e representativos do gênero ao qual se filiam. Um texto coerente deve ter unidade temática, seqüência lógica e observar o princípio de não-
contradição. Já um texto claro, deve apresentar as informações suficientes para que seja compreendido.

5D11

Produz textos, mantendo aproximação ao conteúdo e forma originais. Paráfrases e paródias são exemplos de textos que podem ser produzidos tendo em vista o 
desenvolvimento dessa habilidade.

5D12

Usa recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Alguns dos recursos expressivos possíveis de serem empregados, de acordo com as possibilidades são: 
pontuação, linguagem figurada, repetição, esquemas temporais e recursos gráficos.

5D13

Emprega elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe 
continuidade e progressão.

O professor deve direcionar o olhar do aluno para que perceba o texto como um conjunto de partes 
vinculadas entre si, com laços morfossintáticos que garantem sua tessitura linear, dando-lhe um 
encadeamento lógico. São exemplos de elementos de coesão: mecanismos de retomada pronominal, 
substituição e elipse lexical, recursos gramaticais que estabelecem relações entre períodos e parágrafos 
de um texto.

5D14

Emprega recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da 
unidade dos textos.

 Deve-se considerar o emprego adequado de aspectos gramaticais como por exemplo concordância e 
ortografia.

5D15

Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Revisa os textos produzidos mediante intervenção.5D16

Sintetiza idéias. Elabora esquemas e resume textos garantindo a relação entre as partes.5D17
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Utiliza competentemente a linguagem oral, adequando seu uso à situação comunicativa.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistêmicas de fala, escuta e reflexão sobre a língua, de 
produção e interpretação de uma variedade de textos orais, de observação de diferentes usos, de reflexão sobre os recursos que a língua oferece para o alcance de diferentes finalidades 
comunicativas.  
O trabalho com a linguagem oral deve acontecer a partir de atividades significativas: rodinhas, atividades lúdicas, seminários, dramatizações, simulações de programas de rádio e televisão, de 
discursos políticos e de outros usos públicos da língua oral. Assim, é possível dar sentido e função a aspectos como entonação, dicção, gesto e postura, que, no caso da linguagem oral, tem papel 
complementar para conferir sentido aos textos. Além disso, os alunos poderão verificar que situações de comunicação diferenciam-se conforme o grau de formalidade que exigem e isso é algo 
que depende do assunto tratado, da relação entre os interlocutores e da intenção comunicativa.
Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo, o que pode ser conquistado em ambientes favoráveis à manifestação do que se pensa, do que se sente, do que se é. Assim, o 
desenvolvimento da capacidade de expressão oral do aluno depende consideravelmente de a escola constituir-se num ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença, a diversidade. 
Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes situações comunicativas, pois não adianta aceitar o aluno como ele é e não lhe oferecer instrumentos 
para enfrentar situações em que não será aceito se reproduzir as formas de expressão próprias de sua comunidade. É preciso, portanto, ensinar-lhe a utilizar adequadamente a linguagem em 
instâncias públicas, a fazer uso da língua oral de forma cada vez mais competente. 
Um trabalho com a oralidade precisa levar em conta que toda língua é viva, dinâmica e está em constante movimento. Assim, usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar 
o ponto de equilíbrio entre dois eixos: o da adequabilidade e o da aceitabilidade. Ressalta-se, ainda, que a insistência na utilização de termos como "certo" ou "errado" na língua se ligam, muitas 
vezes, ao preconceito lingüístico e à exclusão social.
Deve-se considerar também a inclusão social de educandos com algum tipo de deficiência física, procurando alternativas para que possam desenvolver todas as suas potencialidades.

Conteúdos: Leitura Expessiva, Oralidade e Escrita, Níveis de Linguagem, Noções de Variação Lingüística, Gêneros Textuais Orais.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Realiza tarefas a partir de instruções ouvidas. Transmitir recados, informações e pedidos, são exemplos de tarefas a serem realizadas.6D1

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6

Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9

Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13
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Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Realiza tarefas a partir de instruções ouvidas. Transmitir recados, informações e pedidos, são exemplos de tarefas a serem realizadas.6D1

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Lê com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Na leitura oral, devem-se explorar pausas, altura de voz e entonação, de acordo com o contexto, 
procurando ressaltar e sugerir, por meio da utilização desses recursos, características ou estados dos 
personagens tais como medo, insegurança ou surpresa. Atividades como a dramatização e a declamação 
poderão ajudar no desenvolvimento dessa habilidade. É necessário respeitar o nível de 
desenvolvimento dos alunos.

6D5

Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6

Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9

Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Realiza tarefas a partir de instruções ouvidas. Transmitir recados, informações e pedidos, são exemplos de tarefas a serem realizadas.6D1

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Lê com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Na leitura oral, devem-se explorar pausas, altura de voz e entonação, de acordo com o contexto, 
procurando ressaltar e sugerir, por meio da utilização desses recursos, características ou estados dos 
personagens tais como medo, insegurança ou surpresa. Atividades como a dramatização e a declamação 
poderão ajudar no desenvolvimento dessa habilidade. É necessário respeitar o nível de 
desenvolvimento dos alunos.

6D5

Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6
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Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9

Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Conhece fatores responsáveis pela variação lingüística. Percebe que fatores como sexo, região de origem, idade, nível de escolaridade e classe social são 
responsáveis pelas variedades da língua.

6D12

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13

Reconhece em diferentes realizações do texto literário oportunidades de ampliação de conhecimento e de lazer.7Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Um trabalho com a Literatura na escola é de grande importância, já que, para muitos alunos, representa a única oportunidade de contato com obras literárias. Deste modo, atividades mecânicas, 
como o simples preenchimento de uma ficha de leitura para “mostrar que leu” não tem sentido nessa proposta. A compreensão do objetivo da Literatura na escola passa pelo entendimento de que 
sua razão de ser, no currículo, deve-se, fundamentalmente, à formação de leitores, o que se faz promovendo o convívio dos alunos com livros de diferentes gêneros e sugerindo atividades que 
possam levá-lo a descobrir o prazer de ler. Entre as atividades que poderão ser exploradas, buscando tornar significativas as aulas de Literatura, podem-se citar: discussões, debates, júris, audição 
de músicas ou sessões de vídeos de interesse do grupo, feiras de livros, varais literários, recitais, mostras de arte que contemplem obras literárias representadas através de alegorias, de 
coreografias e de teatro, organização de grupos contadores de histórias, buscando sempre conhecer e desenvolver outras linguagens paralelamente ao desenvolvimento da linguagem verbal.
Deverão ser explorados textos diversificados, produções regionais, histórias do cotidiano, as lendas, as canções, a poesia, a novela, o conto, a crônica, a piada, a última composição de uma banda 
de rock, o filme, enfim, todos os textos em cujo enredo, personagens, temas ou subjetividades o leitor puder ver-se contemplado. 
Uma reflexão sobre funções da literatura de ficção no nosso cotidiano e universo escolar pode levar à compreensão do quanto o mundo literário participa do nosso dia-a-dia  de diferentes formas. 
Vale citar o cinema, a TV, a música e o teatro cujos recursos de expressão e de interpretação excedem o mundo das palavras. 
Em suma, tendo em vista a formação do leitor, a Literatura  deve criar entre alunos e obras literárias uma atitude de intimidade, de curiosidade pelos livros, de interesse pela descoberta, de 
valorização e de encantamento como leitor e como produtor de textos.

Conteúdos: Função da Literatura, Texto Literário e Texto não-literário, Gêneros Literários, Relações Intertextuais, Apreciação Literária, Valores Estéticos e Artísticos, Literatura e outras 
manifestações artísticas, Verossimilhança, Texto e Contexto.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1

Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3
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Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1

Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3

Reconhece gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Devem ser reconhecidos, a partir de características próprias e utilização de recursos, gêneros literários 
como contos, fábulas, romances, crônicas, histórias em quadrinhos, poemas, lendas, canções, textos 
dramáticos.

7D4

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1

Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3

Reconhece gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Devem ser reconhecidos, a partir de características próprias e utilização de recursos, gêneros literários 
como contos, fábulas, romances, crônicas, histórias em quadrinhos, poemas, lendas, canções, textos 
dramáticos.

7D4

Reconhece a função da Literatura no cotidiano e no universo escolar. Identifica funções da Literatura relacionadas à informação, ao conhecimento e ao prazer.7D5

Lê criticamente obras literárias, relativizando verdades e dialogando com os 
textos.

Faz apreciações literárias.7D6

Identifica contextos históricos presentes nos textos literários. Relaciona textos à sua autoria e ao contexto de produção/recepção.7D7

Identifica um texto como literário, por oposição a textos não-literários. Percebe as distinções entre textos produzidos com finalidade artística e os produzidos com intenção 
informativa. Tal habilidade passa pelo reconhecimento de funções e características de diferentes textos.

7D8

Identifica relações intertextuais, procurando perceber, no texto, a finalidade 
dessas relações.

A intertextualidade pode ser definida como um “diálogo entre textos”. A identificação desse diálogo 
pressupõe conhecimentos prévios, pois implica no reconhecimento de remissões a obras ou trechos. A 
intertextualidade pode apresentar diferentes funções que dependem dos textos/contextos em que é 
inserida. Tal diálogo pode ocorrer entre diversas áreas do conhecimento, não se restringindo a textos 
literários.

7D9
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Apresenta domínio do sistema de escrita, lendo e escrevendo com autonomia em situações de interação.1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

As habilidades presentes nesta seção tratam dos conhecimentos que os alunos precisam adquirir para compreender as regras que orientam a leitura e a escrita no sistema alfabético, bem como a 
ortografia da Língua Portuguesa e que, portanto, devem ser trabalhadas de forma sistemática. Para isso, deve-se levar em conta os conhecimentos prévios dos alunos e trabalhar com suportes 
textuais que circulam socialmente, garantindo não só o domínio da tecnologia da escrita, mas também uma consciência lingüística  para o seu uso competente nas práticas sociais. 
Os conteúdos gramaticais não devem ser trabalhados com um enfoque puramente normativo, mas, também com vistas à dimensão semântica e pragmática da língua, discutindo os efeitos de 
sentido provenientes de recursos presentes nos textos, apoiando-se nos recentes avanços dos estudos lingüísticos que, rompendo definitivamente com a divisão entre o “momento de aprender” e o 
“momento de fazer uso da aprendizagem”, propõem a articulação dinâmica entre “descobrir a escrita” (conhecimento de suas funções e formas de manifestação), “aprender a escrita” 
(compreensão das regras e modos de funcionamento) e “usar a escrita” (cultivo de suas práticas a partir de um referencial culturalmente significativo para o sujeito). Principalmente nos primeiros 
anos de escolaridade, um tratamento lúdico deve ser dado aos conteúdos e atividades, viabilizando reflexão sobre o uso da língua.
A leitura é um processo interativo entre o leitor e o texto, em que o primeiro reconstrói  o significado do segundo. Nessa interação, o primeiro passo é decodificar a cadeia grafemática, para dela 
extrair informações  e construir conhecimentos, lendo com autonomia  e fluência. Nesse sentido, é preciso ter em vista que ler envolve compreender o que se lê e não, apenas, decodificar.

Conteúdos: Pseudo-Leitura, Leitura Incidental, Compreensão de Textos, Sistema de Escrita, Análise Fonológica, Convenção Ortográfica, Separação de Sílabas, Pontuação, Organização Textual, 
Tipos de Frase, Coesão Textual, Acentuação Gráfica, Tipos de Discurso, Classes de Palavras, Noções de Colocação Pronominal, Estrutura das Palavras, Origem e Formação da Língua 
Portuguesa, Processos de Formação de Palavras, Vozes Verbais, Concordância Nominal e Verbal, Regência Nominal e Verbal, Crase, Origem das Palavras, Relações Semânticas, Termos da 
Oração, Relações de Coordenação e Subordinação.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Relaciona letras a sons, na leitura e na escrita. O grau de dificuldade dessa habilidade vai aumentar de acordo com o nível de escolaridade e  
familiaridade do aluno com as palavras. Ele deverá estabelecer diferença entre letra e fonema, 
percebendo que uma letra pode representar diferentes sons, assim como um som pode ser representado 
por diferentes letras.

1D20

Lê com fluência. O aluno lê textos diversos, de acordo ao seu nível de desenvolvimento.1D23

Identifica um texto e suas unidades menores, como o parágrafo e a frase.1D24

Separa palavras em sílabas. Classifica palavras quanto ao número de sílabas.1D25

Ordena alfabeticamente as palavras.1D26

Emprega e compreende a pontuação lógica e expressiva.1D28

Analisa regularidades e irregularidades na escrita de palavras,  
compreendendo as regras ortográficas da variedade padrão da língua.

Nesse trabalho é importante que sejam observadas as dificuldades apresentadas nos textos produzidos 
pelos alunos.

1D29

Diferencia tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e 
nos padrões de entonação.

1D30

Identifica diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as  
com a tonicidade e depreendendo regras.

1D31

Identifica e emprega corretamente os discursos direto e indireto.1D32

Analisa situações de flexão de substantivos e adjetivos, elaborando 
conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D33

Analisa a estrutura morfológica de uma palavra (radical, afixos, flexões) e sua 
implicação na  construção de sentidos.

Nesse nível, o professor poderá abordar apenas afixos.1D34
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Analisa situações de flexão de verbos quanto à pessoa, número e tempo, 
elaborando conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D35

Reconhece as três pessoas do discurso. Inicialmente, o aluno reconhecerá as pessoas do discurso apenas nos pronomes pessoais do caso reto, 
passando gradualmente a reconhecê-las em outros contextos.

1D37

Reconhece as três conjugações verbais.1D38

Aplica normas de concordância nominal e verbal segundo a variedade padrão.1D41

Aplica normas de regência nominal e verbal segundo a variedade padrão. Inclui-se, nessa habilidade, o uso adequado do sinal indicativo de crase.1D42

Reconhece a origem das palavras, analisando implicações sociais e culturais 
na construção do sentido.

Devem ser considerados aspectos como estrangeirismos, gírias e neologismos. No trabalho com essa 
habilidade, podem ser abordadas ainda questões acerca da origem e formação da Língua Portuguesa.

1D43

Analisa e relaciona palavras quanto à sua formação, utilizando esse 
conhecimento para inferir seu significado e sua forma ortográfica.

1D44

Identifica as diferentes classes de palavras, reconhecendo suas funções 
semântico-estilísticas.

O aluno verifica, de acordo com seu nível de desenvolvimento, classes de palavras e suas 
possibilidades de expressão. O trabalho deve estar voltado para aspectos funcionais da linguagem.

1D46

Reconhece relações de significação de palavras, empregando-as em situações 
discursivas.

A sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia podem ser consideradas relações de significação 
de palavras.

1D47

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Relaciona letras a sons, na leitura e na escrita. O grau de dificuldade dessa habilidade vai aumentar de acordo com o nível de escolaridade e  
familiaridade do aluno com as palavras. Ele deverá estabelecer diferença entre letra e fonema, 
percebendo que uma letra pode representar diferentes sons, assim como um som pode ser representado 
por diferentes letras.

1D20

Lê com fluência. O aluno lê textos diversos, de acordo ao seu nível de desenvolvimento.1D23

Emprega e compreende a pontuação lógica e expressiva.1D28

Analisa regularidades e irregularidades na escrita de palavras,  
compreendendo as regras ortográficas da variedade padrão da língua.

Nesse trabalho é importante que sejam observadas as dificuldades apresentadas nos textos produzidos 
pelos alunos.

1D29

Diferencia tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e 
nos padrões de entonação.

1D30

Identifica diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as  
com a tonicidade e depreendendo regras.

1D31

Identifica e emprega corretamente os discursos direto e indireto.1D32

Analisa situações de flexão de substantivos e adjetivos, elaborando 
conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D33

Analisa a estrutura morfológica de uma palavra (radical, afixos, flexões) e sua 
implicação na  construção de sentidos.

1D34

Analisa situações de flexão de verbos quanto à pessoa, número e tempo, 
elaborando conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D35

Compreende a diferença de sentido decorrente da utilização dos modos 
verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.

1D36
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Reconhece as três pessoas do discurso. Inicialmente, o aluno reconhecerá as pessoas do discurso apenas nos pronomes pessoais do caso reto, 
passando gradualmente a reconhecê-las em outros contextos.

1D37

Reconhece as três conjugações verbais.1D38

Identifica o infinitivo, o gerúndio e o particípio por meio das desinências 
verbo-nominais e de seus sentidos.

1D39

Aplica normas de concordância nominal e verbal segundo a variedade padrão.1D41

Aplica normas de regência nominal e verbal segundo a variedade padrão. Inclui-se, nessa habilidade, o uso adequado do sinal indicativo de crase.1D42

Reconhece a origem das palavras, analisando implicações sociais e culturais 
na construção do sentido.

Devem ser considerados aspectos como estrangeirismos, gírias e neologismos. No trabalho com essa 
habilidade, podem ser abordadas ainda questões acerca da origem e formação da Língua Portuguesa.

1D43

Analisa e relaciona palavras quanto à sua formação, utilizando esse 
conhecimento para inferir seu significado e sua forma ortográfica.

1D44

Identifica as diferentes classes de palavras, reconhecendo suas funções 
semântico-estilísticas.

O aluno verifica, de acordo com seu nível de desenvolvimento, classes de palavras e suas 
possibilidades de expressão. O trabalho deve estar voltado para aspectos funcionais da linguagem.

1D46

Reconhece relações de significação de palavras, empregando-as em situações 
discursivas.

A sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia podem ser consideradas relações de significação 
de palavras.

1D47

Identifica diferentes termos da oração, reconhecendo suas funções semântico-
estilísticas.

Ressalta-se, novamente, a importância de privilegiar o aspecto funcional da linguagem.1D48

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Relaciona letras a sons, na leitura e na escrita. O grau de dificuldade dessa habilidade vai aumentar de acordo com o nível de escolaridade e  
familiaridade do aluno com as palavras. Ele deverá estabelecer diferença entre letra e fonema, 
percebendo que uma letra pode representar diferentes sons, assim como um som pode ser representado 
por diferentes letras.

1D20

Lê com fluência. O aluno lê textos diversos, de acordo ao seu nível de desenvolvimento.1D23

Emprega e compreende a pontuação lógica e expressiva.1D28

Analisa regularidades e irregularidades na escrita de palavras,  
compreendendo as regras ortográficas da variedade padrão da língua.

Nesse trabalho é importante que sejam observadas as dificuldades apresentadas nos textos produzidos 
pelos alunos.

1D29

Diferencia tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e 
nos padrões de entonação.

1D30

Identifica diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as  
com a tonicidade e depreendendo regras.

1D31

Identifica e emprega corretamente os discursos direto e indireto.1D32

Analisa a estrutura morfológica de uma palavra (radical, afixos, flexões) e sua 
implicação na  construção de sentidos.

1D34

Analisa situações de flexão de verbos quanto à pessoa, número e tempo, 
elaborando conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D35

Compreende a diferença de sentido decorrente da utilização dos modos 
verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.

1D36
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Reconhece as três pessoas do discurso. Inicialmente, o aluno reconhecerá as pessoas do discurso apenas nos pronomes pessoais do caso reto, 
passando gradualmente a reconhecê-las em outros contextos.

1D37

Identifica o infinitivo, o gerúndio e o particípio por meio das desinências 
verbo-nominais e de seus sentidos.

1D39

Identifica e emprega adequadamente os tipos de vozes verbais, refletindo 
acerca de seu uso e efeitos de sentido.

1D40

Aplica normas de concordância nominal e verbal segundo a variedade padrão.1D41

Aplica normas de regência nominal e verbal segundo a variedade padrão. Inclui-se, nessa habilidade, o uso adequado do sinal indicativo de crase.1D42

Reconhece a origem das palavras, analisando implicações sociais e culturais 
na construção do sentido.

Devem ser considerados aspectos como estrangeirismos, gírias e neologismos. No trabalho com essa 
habilidade, podem ser abordadas ainda questões acerca da origem e formação da Língua Portuguesa.

1D43

Analisa e relaciona palavras quanto à sua formação, utilizando esse 
conhecimento para inferir seu significado e sua forma ortográfica.

1D44

Identifica as diferentes classes de palavras, reconhecendo suas funções 
semântico-estilísticas.

O aluno verifica, de acordo com seu nível de desenvolvimento, classes de palavras e suas 
possibilidades de expressão. O trabalho deve estar voltado para aspectos funcionais da linguagem.

1D46

Reconhece relações de significação de palavras, empregando-as em situações 
discursivas.

A sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia podem ser consideradas relações de significação 
de palavras.

1D47

Identifica diferentes termos da oração, reconhecendo suas funções semântico-
estilísticas.

Ressalta-se, novamente, a importância de privilegiar o aspecto funcional da linguagem.1D48

Identifica relações sintático-semânticas em sentenças e na progressão 
temática de um texto.

São exemplos de relações sintático-semânticas aquelas estabelecidas pelas conjunções em orações 
coordenadas e subordinadas que transmitem noções diversas, como tempo, causa, oposição, 
comparação. Vale ressaltar que o aprendizado dos elementos garantidores da coesão dos processos de 
coordenação e subordinação devem voltar-se para o texto enquanto análise e produção.

1D49

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Lê com fluência. O aluno lê textos diversos, de acordo ao seu nível de desenvolvimento.1D23

Emprega e compreende a pontuação lógica e expressiva.1D28

Analisa regularidades e irregularidades na escrita de palavras,  
compreendendo as regras ortográficas da variedade padrão da língua.

Nesse trabalho é importante que sejam observadas as dificuldades apresentadas nos textos produzidos 
pelos alunos.

1D29

Diferencia tipos de frase baseando-se na estrutura gramatical, na semântica e 
nos padrões de entonação.

1D30

Identifica diferentes situações de acentuação de palavras, relacionando-as  
com a tonicidade e depreendendo regras.

1D31

Identifica e emprega corretamente os discursos direto e indireto.1D32

Analisa a estrutura morfológica de uma palavra (radical, afixos, flexões) e sua 
implicação na  construção de sentidos.

1D34

Analisa situações de flexão de verbos quanto à pessoa, número e tempo, 
elaborando conclusões.

Atividades de cunho gramatical devem ter por objetivo a elaboração de conclusões, ou seja, análise e 
reflexão sobre o uso da língua.

1D35
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Compreende a diferença de sentido decorrente da utilização dos modos 
verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.

1D36

Reconhece as três pessoas do discurso. Inicialmente, o aluno reconhecerá as pessoas do discurso apenas nos pronomes pessoais do caso reto, 
passando gradualmente a reconhecê-las em outros contextos.

1D37

Identifica o infinitivo, o gerúndio e o particípio por meio das desinências 
verbo-nominais e de seus sentidos.

1D39

Identifica e emprega adequadamente os tipos de vozes verbais, refletindo 
acerca de seu uso e efeitos de sentido.

1D40

Aplica normas de concordância nominal e verbal segundo a variedade padrão.1D41

Aplica normas de regência nominal e verbal segundo a variedade padrão. Inclui-se, nessa habilidade, o uso adequado do sinal indicativo de crase.1D42

Reconhece a origem das palavras, analisando implicações sociais e culturais 
na construção do sentido.

Devem ser considerados aspectos como estrangeirismos, gírias e neologismos. No trabalho com essa 
habilidade, podem ser abordadas ainda questões acerca da origem e formação da Língua Portuguesa.

1D43

Analisa e relaciona palavras quanto à sua formação, utilizando esse 
conhecimento para inferir seu significado e sua forma ortográfica.

1D44

Identifica as diferentes classes de palavras, reconhecendo suas funções 
semântico-estilísticas.

O aluno verifica, de acordo com seu nível de desenvolvimento, classes de palavras e suas 
possibilidades de expressão. O trabalho deve estar voltado para aspectos funcionais da linguagem.

1D46

Reconhece relações de significação de palavras, empregando-as em situações 
discursivas.

A sinonímia, a antonímia, a homonímia e a paronímia podem ser consideradas relações de significação 
de palavras.

1D47

Identifica diferentes termos da oração, reconhecendo suas funções semântico-
estilísticas.

Ressalta-se, novamente, a importância de privilegiar o aspecto funcional da linguagem.1D48

Identifica relações sintático-semânticas em sentenças e na progressão 
temática de um texto.

São exemplos de relações sintático-semânticas aquelas estabelecidas pelas conjunções em orações 
coordenadas e subordinadas que transmitem noções diversas, como tempo, causa, oposição, 
comparação. Vale ressaltar que o aprendizado dos elementos garantidores da coesão dos processos de 
coordenação e subordinação devem voltar-se para o texto enquanto análise e produção.

1D49

Utiliza recursos informacionais de maneira independente, incorporando as informações selecionadas ao seu conhecimento.2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Vivemos na era do conhecimento em que se geram quantidades enormes de informação e, por isso, seu acesso e uso nas dimensões de tempo, espaço e velocidade é um diferencial. O saber 
localizar com precisão dados desejados, diferenciar o útil do inútil, encontrar a informação correta em diversos contextos para transformá-la em conhecimento, possibilita a aprendizagem 
permanente e garante a sobrevivência numa sociedade em constantes e profundas mudanças. O letramento no uso da informação é a base para o aprendizado ao longo de toda a vida, pois, 
capacita o indivíduo para aprender e estender investigações, assumindo o controle sobre sua própria aprendizagem.
O desenvolvimento das habilidades de conhecer quando há necessidade de informação, identificá-la, avaliá-la, organizá-la e usá-la efetivamente, é sensível ao contexto e ocorre num contínuo de 
cada indivíduo. Várias etapas do processo podem ser desenvolvidas na biblioteca e é de suma importância que bibliotecários conheçam como atuar significativamente no contexto educacional, 
para abordar questões de como e por que transformar os espaços de acesso e uso de fontes de informação para proporcionar inúmeras leituras a serem realizadas entre os mundos das imagens e 
das palavras.
As habilidades para a utilização da biblioteca e dos recursos informacionais não são apenas de responsabilidade da área de Língua Portuguesa e bibliotécarios. Assim como a leitura e a escrita, 
constituem um conjunto de habilidades usadas para alcançar outros objetivos de aprendizagem e são, portanto, responsabilidade de todos os educadores.

Conteúdos: Estratégias e Objetivos de Leitura, Compreensão de Textos, Utilização do Dicionário, Gêneros e Suportes Textuais, Avaliação Crítica de Informações e Fontes, Noções de 
Normatização de Trabalhos Técnico-Científicos.
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Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1

Resolve questões referentes a ortografia e vocabulário, usando o  dicionário.2D2

Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

2D3

Encontra informações a partir de índices, categorias ou de uma ordem 
específica.

Exemplos de materiais que poderão ser utilizados: catálogos, enciclopédias e dicionários.2D4

Localiza e reconhece a relação entre diversas partes de informação do texto. Lida com informações concorrentes ou com outros obstáculos, tais como idéia oposta às expectativas.2D5

Cria índices, sumários, de forma a organizar e facilitar a busca de 
informações específicas.

Poderão ser produzidos, por exemplo, sumários e índices para jornal escolar e para coletânea de textos 
dos alunos.

2D6

Pesquisa e utiliza informações de diversos suportes e fontes para a 
compreensão e a interpretação de um tema.

Dicionários, internet, enciclopédia, jornais, revistas, livros, TV e rádio são exemplos de fontes e 
suportes textuais. As pesquisas, nesse nível, devem ser orientadas pelo professor.

2D7

Avalia, criticamente, as informações e suas fontes. Deve perceber na avaliação das informações de um texto conteúdos discriminatórios e persuasivos e 
posiciona-se, criticamente, diante deles.

2D8

Estrutura os trabalhos sugeridos de acordo com noções de forma, 
diagramação, legibilidade e linguagem.

O aluno deve desenvolver a consciência de que um trabalho técnico-científico obedece a determinadas 
normas e técnicas, como utilização de linguagem objetiva e apresentação de referências bibliográficas.

2D9

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1

Resolve questões referentes a ortografia e vocabulário, usando o  dicionário.2D2

Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

2D3

Encontra informações a partir de índices, categorias ou de uma ordem 
específica.

Exemplos de materiais que poderão ser utilizados: catálogos, enciclopédias e dicionários.2D4

Localiza e reconhece a relação entre diversas partes de informação do texto. Lida com informações concorrentes ou com outros obstáculos, tais como idéia oposta às expectativas.2D5

Cria índices, sumários, de forma a organizar e facilitar a busca de 
informações específicas.

Poderão ser produzidos, por exemplo, sumários e índices para jornal escolar e para coletânea de textos 
dos alunos.

2D6

Pesquisa e utiliza informações de diversos suportes e fontes para a 
compreensão e a interpretação de um tema.

Dicionários, internet, enciclopédia, jornais, revistas, livros, TV e rádio são exemplos de fontes e 
suportes textuais. As pesquisas, nesse nível, devem ser orientadas pelo professor.

2D7

Avalia, criticamente, as informações e suas fontes. Deve perceber na avaliação das informações de um texto conteúdos discriminatórios e persuasivos e 
posiciona-se, criticamente, diante deles.

2D8

Estrutura os trabalhos sugeridos de acordo com noções de forma, 
diagramação, legibilidade e linguagem.

O aluno deve desenvolver a consciência de que um trabalho técnico-científico obedece a determinadas 
normas e técnicas, como utilização de linguagem objetiva e apresentação de referências bibliográficas.

2D9

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1
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Resolve questões referentes a ortografia e vocabulário, usando o  dicionário.2D2

Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

2D3

Encontra informações a partir de índices, categorias ou de uma ordem 
específica.

Exemplos de materiais que poderão ser utilizados: catálogos, enciclopédias e dicionários.2D4

Localiza e reconhece a relação entre diversas partes de informação do texto. Lida com informações concorrentes ou com outros obstáculos, tais como idéia oposta às expectativas.2D5

Cria índices, sumários, de forma a organizar e facilitar a busca de 
informações específicas.

Poderão ser produzidos, por exemplo, sumários e índices para jornal escolar e para coletânea de textos 
dos alunos.

2D6

Pesquisa e utiliza informações de diversos suportes e fontes para a 
compreensão e a interpretação de um tema.

2D7

Avalia, criticamente, as informações e suas fontes. Deve perceber na avaliação das informações de um texto conteúdos discriminatórios e persuasivos e 
posiciona-se, criticamente, diante deles.

2D8

Estrutura os trabalhos sugeridos de acordo com noções de forma, 
diagramação, legibilidade e linguagem.

O aluno deve desenvolver a consciência de que um trabalho técnico-científico obedece a determinadas 
normas e técnicas, como utilização de linguagem objetiva e apresentação de referências bibliográficas.

2D9

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Localiza uma ou mais partes de informação explícita em textos. A dificuldade de recuperação de uma informação explícita é um indicador de dificuldade em leitura.2D1

Resolve questões referentes a ortografia e vocabulário, usando o  dicionário.2D2

Localiza uma ou mais partes de informação, em que é necessário o uso de 
inferência.

2D3

Encontra informações a partir de índices, categorias ou de uma ordem 
específica.

Exemplos de materiais que poderão ser utilizados: catálogos, enciclopédias e dicionários.2D4

Localiza e reconhece a relação entre diversas partes de informação do texto. Lida com informações concorrentes ou com outros obstáculos, tais como idéia oposta às expectativas.2D5

Cria índices, sumários, de forma a organizar e facilitar a busca de 
informações específicas.

Poderão ser produzidos, por exemplo, sumários e índices para jornal escolar e para coletânea de textos 
dos alunos.

2D6

Pesquisa e utiliza informações de diversos suportes e fontes para a 
compreensão e a interpretação de um tema.

2D7

Avalia, criticamente, as informações e suas fontes. Deve perceber na avaliação das informações de um texto conteúdos discriminatórios e persuasivos e 
posiciona-se, criticamente, diante deles.

2D8

Estrutura os trabalhos sugeridos de acordo com noções de forma, 
diagramação, legibilidade e linguagem.

O aluno deve desenvolver a consciência de que um trabalho técnico-científico obedece a determinadas 
normas e técnicas, como utilização de linguagem objetiva e apresentação de referências bibliográficas.

2D9
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Compreende textos em diferentes linguagens, refletindo e se posicionando criticamente frente as mensagens.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Por vários motivos, muitos alunos não têm contato sistemático com leitura e com adultos leitores. Nesse contexto, a escola torna-se o único veículo de interação desses alunos com textos, 
cabendo a ela oferecer leituras de qualidade, diversidade de textos bem realizados do ponto de vista discursivo, semântico e formal, com níveis cada vez mais complexos de organização, modelos 
de leitores e práticas de leituras eficazes. Desse modo, a prática constante de leitura deve ser organizada em ambiente escolar em torno de uma diversidade de textos  de autores representativos e 
de gêneros textuais orais e escritos de circulação social, viabilizando  a formação de  leitores competentes que compreendam o que lêem, que possam aprender a ler também o que não está 
escrito, identificando elementos implícitos, reconhecendo que vários sentidos podem ser atribuídos a um mesmo texto e estabelecendo relações intertextuais.
É importante que, no desenvolvimento desse trabalho, o professor se atente para o estudo da significação, para a  importância de refletir sobre efeitos de sentido provenientes do uso de recursos 
lingüísticos.
O aluno precisa, ainda, estar preparado para avaliar as mensagens/informações a que tem acesso, posicionando-se criticamente, esclarecendo e confrontando pontos de vistas e reformulando suas 
idéias. Atividades como debates, seminários, júris e produção de textos opinativos, podem desenvolver esse posicionamento.

Conteúdos: Compreensão de Textos, Estratégias e Objetivos de Leitura, Intencionalidade Lingüística, Gêneros e Suportes Textuais, Aspectos Formais e Construção de Sentido, Articulação e 
Leitura em Diferentes Linguagens, Tópico Frasal, Efeitos de Sentido, Ambigüidade, Polissemia, Conotação e Denotação, Figuras de Linguagem, Fato e Opinião, Foco Narrativo e Pontos de 
Vista, Seqüências Textuais, Estratégia Discursiva e Estilo do Autor, Adequação da Linguagem.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura. A partir dos objetivos, adota procedimentos/estratégias que tornarão o processo de leitura mais 
eficaz, como antecipação, inferência, estabelecimento de relações, levantamento de hipóteses, relações 
de causa e conseqüência, de temporalidade e  espacialidade, síntese, generalização, entre outros.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Reconhece o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo  
relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual.

O grau de dificuldade dessa habilidade vai variar de acordo com a familiaridade dos alunos com os 
gêneros, os suportes e os usos.

3D5

Compreende palavras e frases de sentido conotativo. Analisa o efeito de sentido conseqüente do uso da linguagem figurada.3D6

Relaciona, em um texto, os aspectos formais e a construção de sentido. Aspectos formais dizem respeito à estruturação do texto (em versos ou em prosa, por exemplo), bem 
como à utilização de recursos gráficos em sua diagramação.

3D7

Identifica a idéia principal de parágrafos.3D8

Reconhece efeitos de sentido decorrentes de recursos lingüísticos. A utilização de determinados recursos lingüísticos, tais como estrutura gráfica, seleção lexical, 
repetição, pontuação, processos de formação de palavras, transgressão intencional aos padrões da 
modalidade escrita e polissemia,  podem acarretar diferentes efeitos de sentido, como por exemplo, 
humor.

3D9

Compreende o conceito de ambigüidade, reconhecendo-a em textos como 
recurso  expressivo ou como problema de construção.

Polissemia, pronomes e elipses são exemplos de mecanismos lingüísticos que podem acarretar 
ambigüidade em frases ou textos.

3D10

Distingue um fato de uma opinião relativa a esse fato.3D11
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Identifica e analisa relações de causa e conseqüência em textos.3D12

Determina o ponto de vista do enunciador ou de personagens sobre fatos 
apresentados.

O ponto de vista pode aparecer no texto de forma implícita ou explícita.3D13

Analisa o enfoque dado em dois textos do mesmo gênero ou de gêneros 
diferentes sobre o mesmo fato ou temática.

Busca diferenças e semelhanças quanto às idéias e à forma.3D15

Analisa, no texto, índices que permitam traçar posicionamentos ideológicos e  
contextos históricos.

3D16

Avalia a adequação da linguagem de acordo com a situação, sobretudo a 
eficiência de um texto ao seu objetivo.

3D17

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura. A partir dos objetivos, adota procedimentos/estratégias que tornarão o processo de leitura mais 
eficaz, como antecipação, inferência, estabelecimento de relações, levantamento de hipóteses, relações 
de causa e conseqüência, de temporalidade e  espacialidade, síntese, generalização, entre outros.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Reconhece o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo  
relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual.

O grau de dificuldade dessa habilidade vai variar de acordo com a familiaridade dos alunos com os 
gêneros, os suportes e os usos.

3D5

Compreende palavras e frases de sentido conotativo. Analisa o efeito de sentido conseqüente do uso da linguagem figurada.3D6

Relaciona, em um texto, os aspectos formais e a construção de sentido. Aspectos formais dizem respeito à estruturação do texto (em versos ou em prosa, por exemplo), bem 
como à utilização de recursos gráficos em sua diagramação.

3D7

Identifica a idéia principal de parágrafos.3D8

Reconhece efeitos de sentido decorrentes de recursos lingüísticos. A utilização de determinados recursos lingüísticos, tais como estrutura gráfica, seleção lexical, 
repetição, pontuação, processos de formação de palavras, transgressão intencional aos padrões da 
modalidade escrita e polissemia,  podem acarretar diferentes efeitos de sentido, como por exemplo, 
humor.

3D9

Compreende o conceito de ambigüidade, reconhecendo-a em textos como 
recurso  expressivo ou como problema de construção.

Polissemia, pronomes e elipses são exemplos de mecanismos lingüísticos que podem acarretar 
ambigüidade em frases ou textos.

3D10

Distingue um fato de uma opinião relativa a esse fato.3D11

Identifica e analisa relações de causa e conseqüência em textos.3D12

Determina o ponto de vista do enunciador ou de personagens sobre fatos 
apresentados.

O ponto de vista pode aparecer no texto de forma implícita ou explícita.3D13

Identifica diferentes seqüências textuais. Identifica seqüências narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas e injuntivas.3D14
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Analisa o enfoque dado em dois textos do mesmo gênero ou de gêneros 
diferentes sobre o mesmo fato ou temática.

Busca diferenças e semelhanças quanto às idéias e à forma.3D15

Analisa, no texto, índices que permitam traçar posicionamentos ideológicos e  
contextos históricos.

3D16

Avalia a adequação da linguagem de acordo com a situação, sobretudo a 
eficiência de um texto ao seu objetivo.

3D17

Extrapola as informações do texto, após relacionar dados presentes nele.3D18

Analisa a estratégia discursiva e o estilo do autor. Identificação de aspectos como  ironia, ambigüidade, oposição, exemplificação, intertextualidade e 
comparação.

3D19

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura. A partir dos objetivos, adota procedimentos/estratégias que tornarão o processo de leitura mais 
eficaz, como antecipação, inferência, estabelecimento de relações, levantamento de hipóteses, relações 
de causa e conseqüência, de temporalidade e  espacialidade, síntese, generalização, entre outros.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Reconhece o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo  
relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual.

O grau de dificuldade dessa habilidade vai variar de acordo com a familiaridade dos alunos com os 
gêneros, os suportes e os usos.

3D5

Compreende palavras e frases de sentido conotativo. Analisa o efeito de sentido conseqüente do uso da linguagem figurada.3D6

Relaciona, em um texto, os aspectos formais e a construção de sentido. Aspectos formais dizem respeito à estruturação do texto (em versos ou em prosa, por exemplo), bem 
como à utilização de recursos gráficos em sua diagramação.

3D7

Identifica a idéia principal de parágrafos.3D8

Reconhece efeitos de sentido decorrentes de recursos lingüísticos. A utilização de determinados recursos lingüísticos, tais como estrutura gráfica, seleção lexical, 
repetição, pontuação, processos de formação de palavras, transgressão intencional aos padrões da 
modalidade escrita e polissemia,  podem acarretar diferentes efeitos de sentido, como por exemplo, 
humor.

3D9

Compreende o conceito de ambigüidade, reconhecendo-a em textos como 
recurso  expressivo ou como problema de construção.

Polissemia, pronomes e elipses são exemplos de mecanismos lingüísticos que podem acarretar 
ambigüidade em frases ou textos.

3D10

Distingue um fato de uma opinião relativa a esse fato.3D11

Identifica e analisa relações de causa e conseqüência em textos.3D12

Determina o ponto de vista do enunciador ou de personagens sobre fatos 
apresentados.

O ponto de vista pode aparecer no texto de forma implícita ou explícita.3D13

Identifica diferentes seqüências textuais. Identifica seqüências narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas e injuntivas.3D14
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Analisa o enfoque dado em dois textos do mesmo gênero ou de gêneros 
diferentes sobre o mesmo fato ou temática.

Busca diferenças e semelhanças quanto às idéias e à forma.3D15

Analisa, no texto, índices que permitam traçar posicionamentos ideológicos e  
contextos históricos.

3D16

Avalia a adequação da linguagem de acordo com a situação, sobretudo a 
eficiência de um texto ao seu objetivo.

3D17

Extrapola as informações do texto, após relacionar dados presentes nele.3D18

Analisa a estratégia discursiva e o estilo do autor. Identificação de aspectos como  ironia, ambigüidade, oposição, exemplificação, intertextualidade e 
comparação.

3D19

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Faz conexão entre informações no texto e conhecimentos do cotidiano. O aluno deverá relacionar seus conhecimentos prévios com informações do texto.3D1

Prediz o conteúdo do texto a partir de seu gênero, suporte textual e de 
informações complementares.

Informações como  a ilustração, o título, o nome do autor, a data de veiculação, bem como o suporte 
em que o texto se apresenta,  fornecem pistas de seu conteúdo e favorecem a compreensão.

3D2

Reconhece diferentes objetivos de leitura. Na sua interlocução com o texto, o aluno se guia por objetivos básicos, que determinarão tipos de 
leitura. A partir dos objetivos, adota procedimentos/estratégias que tornarão o processo de leitura mais 
eficaz, como antecipação, inferência, estabelecimento de relações, levantamento de hipóteses, relações 
de causa e conseqüência, de temporalidade e  espacialidade, síntese, generalização, entre outros.

3D3

Interpreta e relaciona informações expressas em linguagem não-verbal com 
informações em linguagem verbal.

Imagens, gráficos, esquemas, mapas e diagramas são exemplos de textos não-verbais que devem fazer 
parte do cotidiano escolar.

3D4

Reconhece o tema principal ou o propósito do autor em textos, estabelecendo  
relações entre o assunto, a finalidade, o público-alvo e o gênero textual.

O grau de dificuldade dessa habilidade vai variar de acordo com a familiaridade dos alunos com os 
gêneros, os suportes e os usos.

3D5

Compreende palavras e frases de sentido conotativo. Analisa o efeito de sentido conseqüente do uso da linguagem figurada.3D6

Relaciona, em um texto, os aspectos formais e a construção de sentido. Aspectos formais dizem respeito à estruturação do texto (em versos ou em prosa, por exemplo), bem 
como à utilização de recursos gráficos em sua diagramação.

3D7

Identifica a idéia principal de parágrafos.3D8

Reconhece efeitos de sentido decorrentes de recursos lingüísticos. A utilização de determinados recursos lingüísticos, tais como estrutura gráfica, seleção lexical, 
repetição, pontuação, processos de formação de palavras, transgressão intencional aos padrões da 
modalidade escrita e polissemia,  podem acarretar diferentes efeitos de sentido, como por exemplo, 
humor.

3D9

Compreende o conceito de ambigüidade, reconhecendo-a em textos como 
recurso  expressivo ou como problema de construção.

Polissemia, pronomes e elipses são exemplos de mecanismos lingüísticos que podem acarretar 
ambigüidade em frases ou textos.

3D10

Distingue um fato de uma opinião relativa a esse fato.3D11

Identifica e analisa relações de causa e conseqüência em textos.3D12

Determina o ponto de vista do enunciador ou de personagens sobre fatos 
apresentados.

O ponto de vista pode aparecer no texto de forma implícita ou explícita.3D13

Identifica diferentes seqüências textuais. Identifica seqüências narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas e injuntivas.3D14
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Analisa o enfoque dado em dois textos do mesmo gênero ou de gêneros 
diferentes sobre o mesmo fato ou temática.

Busca diferenças e semelhanças quanto às idéias e à forma.3D15

Analisa, no texto, índices que permitam traçar posicionamentos ideológicos e  
contextos históricos.

3D16

Avalia a adequação da linguagem de acordo com a situação, sobretudo a 
eficiência de um texto ao seu objetivo.

3D17

Extrapola as informações do texto, após relacionar dados presentes nele.3D18

Analisa a estratégia discursiva e o estilo do autor. Identificação de aspectos como  ironia, ambigüidade, oposição, exemplificação, intertextualidade e 
comparação.

3D19

Reconhece usos e funções sociais da língua, demonstrando capacidade para o exercício pleno  da cidadania.4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

A perspectiva do “alfabetizar letrando” requer, desde o início do processo de alfabetização, possibilitar ao aprendiz não só a apropriação do sistema de escrita alfabético mas, também, a 
aprendizagem dos usos e funções da língua, isto é, descobrir e aprender a fazer uso dos diversos gêneros textuais de circulação social.
De acordo com esta perspectiva,  o enfoque da pesquisa em língua materna deixa de preocupar-se apenas com as questões sobre ensino-aprendizagem no contexto escolar e vai para além dos 
muros da escola, para a sociedade, onde as pessoas precisam desenvolver os conhecimentos adquiridos na instituição escolar em seus relacionamentos pessoais.
O letramento pode ser entendido como fundamento e finalidade do ensino da Língua Portuguesa e é decisivo no desenvolvimento individual, no acesso ao conhecimento, no relacionamento 
social, no sucesso escolar e profissional e no exercício da cidadania.

Contéudos: Processo de Comunicação, Gêneros e Suportes Textuais, Linguagem Verbal e Não-Verbal, Compreensão de Textos.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Manuseia diferentes textos de circulação social, demonstrando interesse pela 
leitura.

Ao manusear diferentes textos, o aluno deve demonstrar interesse pelo contato com diferentes suportes, 
tais como revistas, folders, jornais, livros.

4D1

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5

Reconhece a importância do estudo da Língua Portuguesa para o 
desenvolvimento da competência comunicativa.

4D6

Compreende a língua como fenômeno sócio-cultural, histórico, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso.

4D7

Analisa as restrições e possibilidades que diferentes suportes e espaços de 
circulação impõem à estruturação de textos.

Um exemplo dessas limitações impostas pelo suporte e pelo espaço de circulação, é a diferença dos 
recursos utilizados na veiculação de um texto publicitário em uma revista e na televisão.

4D8

Posiciona-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens  
e dos sistemas de comunicação e informação.

4D9

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5
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Reconhece a importância do estudo da Língua Portuguesa para o 
desenvolvimento da competência comunicativa.

4D6

Compreende a língua como fenômeno sócio-cultural, histórico, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso.

4D7

Analisa as restrições e possibilidades que diferentes suportes e espaços de 
circulação impõem à estruturação de textos.

Um exemplo dessas limitações impostas pelo suporte e pelo espaço de circulação, é a diferença dos 
recursos utilizados na veiculação de um texto publicitário em uma revista e na televisão.

4D8

Posiciona-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens  
e dos sistemas de comunicação e informação.

4D9

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5

Reconhece a importância do estudo da Língua Portuguesa para o 
desenvolvimento da competência comunicativa.

4D6

Compreende a língua como fenômeno sócio-cultural, histórico, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso.

4D7

Analisa as restrições e possibilidades que diferentes suportes e espaços de 
circulação impõem à estruturação de textos.

Um exemplo dessas limitações impostas pelo suporte e pelo espaço de circulação, é a diferença dos 
recursos utilizados na veiculação de um texto publicitário em uma revista e na televisão.

4D8

Posiciona-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens  
e dos sistemas de comunicação e informação.

4D9

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Lê e socializa diferentes textos de circulação social.4D4

Identifica o gênero textual a partir das características dos textos.4D5

Reconhece a importância do estudo da Língua Portuguesa para o 
desenvolvimento da competência comunicativa.

4D6

Compreende a língua como fenômeno sócio-cultural, histórico, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso.

4D7

Analisa as restrições e possibilidades que diferentes suportes e espaços de 
circulação impõem à estruturação de textos.

Um exemplo dessas limitações impostas pelo suporte e pelo espaço de circulação, é a diferença dos 
recursos utilizados na veiculação de um texto publicitário em uma revista e na televisão.

4D8

Posiciona-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens  
e dos sistemas de comunicação e informação.

4D9
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Produz diferentes tipos de textos com adequação ao gênero pretendido e à situação de comunicação.5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

O trabalho com a produção de textos centrado no professor, a partir de tipos tradicionais de textos, provoca uma artificialização do ensino e acaba desmotivando o aluno para a produção escrita. 
Por outro lado, se esse trabalho for orientado para o ensino de diversos gêneros textuais que circulam socialmente, procurando criar uma situação comunicativa significativa, além de ampliar  a 
competência lingüística e discursiva do aluno e dar sentido a atividades como a reescrita, aponta-lhe inúmeras formas de participação social que ele, como cidadão, pode exercer ao fazer uso da 
linguagem. 
A aprendizagem deve se dar em espiral, isto é, os gêneros devem ser periodicamente retomados, aprofundados e ampliados, de acordo com o nível escolar, com o grau de maturidade e faixa 
etária dos alunos, com suas habilidades lingüísticas, com a área temática de seu interesse e com as habilidades que se pretende desenvolver. O espaço da sala de aula pode ser transformado numa 
verdadeira oficina de textos de ação social, viabilizada e concretizada pela realização de projetos e pela adoção de  estratégias visando a alcançar um objetivo explícito, como enviar uma carta 
para um aluno de outra classe, enviar uma carta de solicitação a um secretário da prefeitura, realizar uma entrevista, fazer um jornal na escola, etc. Essas atividades, além de diversificar e 
concretizar leitores das produções (que deixam de ser apenas “leitores virtuais”), permitem também a participação direta de todos os alunos e, eventualmente, de pessoas que fazem parte de suas 
relações familiares e sociais, criando uma situação comunicativa. A avaliação dessas produções abandona os critérios quase exclusivamente literários ou gramaticais e desloca seu foco para outro 
ponto: o bom texto não é aquele que apresenta, ou só apresenta, características literárias, mas aquele que é adequado à situação comunicacional para a qual foi produzido. A avaliação deve levar 
em conta, portanto, aspectos como o cumprimento da finalidade que motivou a produção e a adequação do conteúdo, da estrutura e da linguagem ao gênero textual, ao interlocutor e à situação.
É importante ainda que se promova o interesse em explorar, tanto na condição de receptor como na de produtor, outras linguagens além da verbal, como a pintura, o cartum, a charge e o anúncio 
publicitário.

Conteúdos: Fatores de Textualidade (coerência, coesão, informatividade, intencionalidade e aceitabilidade), Gêneros e Suportes Textuais, Seqüências Textuais, Elementos da Narrativa, Revisão 
e Reescrita de Textos, Paráfrase, Recursos Expressivos, Resumo, Correção Gramatical.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados.5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente.5D8

Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos.

5D9

Organiza frases, observando que diferentes estruturas podem acarretar 
diferentes sentidos.

A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D10

Produz textos coerentes, claros e representativos do gênero ao qual se filiam. Um texto coerente deve ter unidade temática, seqüência lógica e observar o princípio de não-
contradição. Já um texto claro, deve apresentar as informações suficientes para que seja compreendido.

5D11
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Produz textos, mantendo aproximação ao conteúdo e forma originais. Paráfrases e paródias são exemplos de textos que podem ser produzidos tendo em vista o 
desenvolvimento dessa habilidade.

5D12

Usa recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Alguns dos recursos expressivos possíveis de serem empregados, de acordo com as possibilidades são: 
pontuação, linguagem figurada, repetição, esquemas temporais e recursos gráficos.

5D13

Emprega elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe 
continuidade e progressão.

O professor deve direcionar o olhar do aluno para que perceba o texto como um conjunto de partes 
vinculadas entre si, com laços morfossintáticos que garantem sua tessitura linear, dando-lhe um 
encadeamento lógico.

5D14

Emprega recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da 
unidade dos textos.

5D15

Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Inicialmente, atividade realizada mediante intervenção. Em uma etapa posterior, é capaz de rever os 
próprios textos, de forma autônoma, assim como os textos de outros autores, adequando-os, por 
exemplo, ao suporte em que serão veiculados.

5D16

Sintetiza idéias. Elabora esquemas e resume textos garantindo a relação entre as partes.5D17

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados.5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente.5D8

Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos.

5D9

Organiza frases, observando que diferentes estruturas podem acarretar 
diferentes sentidos.

A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D10

Produz textos coerentes, claros e representativos do gênero ao qual se filiam. Um texto coerente deve ter unidade temática, seqüência lógica e observar o princípio de não-
contradição. Já um texto claro, deve apresentar as informações suficientes para que seja compreendido.

5D11

Produz textos, mantendo aproximação ao conteúdo e forma originais. Paráfrases e paródias são exemplos de textos que podem ser produzidos tendo em vista o 
desenvolvimento dessa habilidade.

5D12

Usa recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Alguns dos recursos expressivos possíveis de serem empregados, de acordo com as possibilidades são: 
pontuação, linguagem figurada, repetição, esquemas temporais e recursos gráficos.

5D13
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Emprega elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe 
continuidade e progressão.

O professor deve direcionar o olhar do aluno para que perceba o texto como um conjunto de partes 
vinculadas entre si, com laços morfossintáticos que garantem sua tessitura linear, dando-lhe um 
encadeamento lógico.

5D14

Emprega recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da 
unidade dos textos.

5D15

Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Inicialmente, atividade realizada mediante intervenção. Em uma etapa posterior, é capaz de rever os 
próprios textos, de forma autônoma, assim como os textos de outros autores, adequando-os, por 
exemplo, ao suporte em que serão veiculados.

5D16

Sintetiza idéias. Elabora esquemas e resume textos garantindo a relação entre as partes.5D17

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados.5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente.5D8

Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos.

5D9

Organiza frases, observando que diferentes estruturas podem acarretar 
diferentes sentidos.

A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D10

Produz textos coerentes, claros e representativos do gênero ao qual se filiam. Um texto coerente deve ter unidade temática, seqüência lógica e observar o princípio de não-
contradição. Já um texto claro, deve apresentar as informações suficientes para que seja compreendido.

5D11

Produz textos, mantendo aproximação ao conteúdo e forma originais. Paráfrases e paródias são exemplos de textos que podem ser produzidos tendo em vista o 
desenvolvimento dessa habilidade.

5D12

Usa recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Alguns dos recursos expressivos possíveis de serem empregados, de acordo com as possibilidades são: 
pontuação, linguagem figurada, repetição, esquemas temporais e recursos gráficos.

5D13

Emprega elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe 
continuidade e progressão.

O professor deve direcionar o olhar do aluno para que perceba o texto como um conjunto de partes 
vinculadas entre si, com laços morfossintáticos que garantem sua tessitura linear, dando-lhe um 
encadeamento lógico.

5D14

Emprega recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da 
unidade dos textos.

5D15
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Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Revisa os próprios textos, de forma autônoma, assim como os textos de outros autores, adequando-os, 
por exemplo, ao suporte em que serão veiculados.

5D16

Sintetiza idéias. Elabora esquemas e resume textos garantindo a relação entre as partes.5D17

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Produz textos não-verbais. Exemplos de textos não-verbais que podem ser produzidos em ambiente escolar: mapa do tesouro, 
circuitos, charges e histórias em quadrinhos.

5D3

Produz textos tendo em vista leitores e contextos específicos. O uso da variedade lingüística apropriada à situação de produção e circulação e verificação do suporte 
em que o texto será veiculado, são exemplos de condições necessárias para a produção de um texto.

5D4

Produz textos com seqüências narrativas. Utiliza coerentemente os elementos da narrativa, selecionando informações, seqüência e ordem 
cronológica mais adequada às diferentes possibilidades do foco narrativo.

5D5

Produz textos com seqüências descritivas. Produz seqüências com propriedades e características de objetos, ambientes, pessoas, ações ou estados.5D6

Produz textos com seqüências argumentativas. Produz seqüências textuais em que procura convencer, ou mesmo persuadir o leitor/ouvinte, por meio 
de razões, evidências, justificativas e apelos, levando-o a aceitar como correto determinado ponto de 
vista.

5D7

Produz textos com seqüências expositivas. Produz seqüências textuais em que são apresentadas idéias de modo organizado e abrangente.5D8

Produz textos com seqüências injuntivas. Produz seqüências textuais que orientam o leitor a fazer algo, aconselham, instruem ou predizem 
acontecimentos. Exemplos de textos predominantemente injuntivos: horóscopos, receitas, regras de 
brincadeiras e jogos.

5D9

Organiza frases, observando que diferentes estruturas podem acarretar 
diferentes sentidos.

A organização dos períodos deverá moldar-se ao raciocínio lógico do aluno e acompanhar, 
progressivamente, a evolução da complexidade de seu pensamento.

5D10

Produz textos coerentes, claros e representativos do gênero ao qual se filiam. Um texto coerente deve ter unidade temática, seqüência lógica e observar o princípio de não-
contradição. Já um texto claro, deve apresentar as informações suficientes para que seja compreendido.

5D11

Produz textos, mantendo aproximação ao conteúdo e forma originais. Paráfrases e paródias são exemplos de textos que podem ser produzidos tendo em vista o 
desenvolvimento dessa habilidade.

5D12

Usa recursos expressivos adequados ao gênero e aos objetivos do texto. Alguns dos recursos expressivos possíveis de serem empregados, de acordo com as possibilidades são: 
pontuação, linguagem figurada, repetição, esquemas temporais e recursos gráficos.

5D13

Emprega elementos de coesão para estruturar o texto e garantir-lhe 
continuidade e progressão.

O professor deve direcionar o olhar do aluno para que perceba o texto como um conjunto de partes 
vinculadas entre si, com laços morfossintáticos que garantem sua tessitura linear, dando-lhe um 
encadeamento lógico.

5D14

Emprega recursos gramaticais adequados para a construção do sentido e da 
unidade dos textos.

5D15

Revisa e reelabora os textos produzidos, segundo critérios adequados aos 
objetivos, ao público-alvo e ao contexto de circulação.

 Revisa os próprios textos, de forma autônoma, assim como os textos de outros autores, adequando-os, 
por exemplo, ao suporte em que serão veiculados.

5D16

Sintetiza idéias. Elabora esquemas e resume textos garantindo a relação entre as partes.5D17
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Utiliza competentemente a linguagem oral, adequando seu uso à situação comunicativa.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação pedagógica de forma a garantir, na sala de aula, atividades sistêmicas de fala, escuta e reflexão sobre a língua, de 
produção e interpretação de uma variedade de textos orais, de observação de diferentes usos, de reflexão sobre os recursos que a língua oferece para o alcance de diferentes finalidades 
comunicativas.  
O trabalho com a linguagem oral deve acontecer a partir de atividades significativas: rodinhas, atividades lúdicas, seminários, dramatizações, simulações de programas de rádio e televisão, de 
discursos políticos e de outros usos públicos da língua oral. Assim, é possível dar sentido e função a aspectos como entonação, dicção, gesto e postura, que, no caso da linguagem oral, tem papel 
complementar para conferir sentido aos textos. Além disso, os alunos poderão verificar que situações de comunicação diferenciam-se conforme o grau de formalidade que exigem e isso é algo 
que depende do assunto tratado, da relação entre os interlocutores e da intenção comunicativa.
Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo, o que pode ser conquistado em ambientes favoráveis à manifestação do que se pensa, do que se sente, do que se é. Assim, o 
desenvolvimento da capacidade de expressão oral do aluno depende consideravelmente de a escola constituir-se num ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença, a diversidade. 
Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe os usos da língua adequados a diferentes situações comunicativas, pois não adianta aceitar o aluno como ele é e não lhe oferecer instrumentos 
para enfrentar situações em que não será aceito se reproduzir as formas de expressão próprias de sua comunidade. É preciso, portanto, ensinar-lhe a utilizar adequadamente a linguagem em 
instâncias públicas, a fazer uso da língua oral de forma cada vez mais competente. 
Um trabalho com a oralidade precisa levar em conta que toda língua é viva, dinâmica e está em constante movimento. Assim, usar a língua, tanto na modalidade oral como na escrita, é encontrar 
o ponto de equilíbrio entre dois eixos: o da adequabilidade e o da aceitabilidade. Ressalta-se, ainda, que a insistência na utilização de termos como "certo" ou "errado" na língua se ligam, muitas 
vezes, ao preconceito lingüístico e à exclusão social.
Deve-se considerar também a inclusão social de educandos com algum tipo de deficiência física, procurando alternativas para que possam desenvolver todas as suas potencialidades.

Conteúdos: Leitura Expessiva, Oralidade e Escrita, Níveis de Linguagem, Noções de Variação Lingüística, Gêneros Textuais Orais.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Realiza tarefas a partir de instruções ouvidas. Transmitir recados, informações e pedidos, são exemplos de tarefas a serem realizadas.6D1

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Lê com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Na leitura oral, devem-se explorar pausas, altura de voz e entonação, de acordo com o contexto, 
procurando ressaltar e sugerir, por meio da utilização desses recursos, características ou estados dos 
personagens tais como medo, insegurança ou surpresa. Atividades como a dramatização e a declamação 
poderão ajudar no desenvolvimento dessa habilidade.

6D5

Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6

Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Diferencia linguagem formal e informal. Reconhece diferentes níveis de linguagem.6D8

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9
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Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Conhece fatores responsáveis pela variação lingüística. Percebe que fatores como sexo, região de origem, idade, nível de escolaridade e classe social são 
responsáveis pelas variedades da língua.

6D12

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13

Emprega a variedade lingüística adequada à situação. Considera, durante a comunicação, os interlocutores, sua idade, conhecimentos prévios, recursos 
disponíveis, maior ou menor formalidade da situação.

6D14

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Realiza tarefas a partir de instruções ouvidas. Transmitir recados, informações e pedidos, são exemplos de tarefas a serem realizadas.6D1

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Lê com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Na leitura oral, devem-se explorar pausas, altura de voz e entonação, de acordo com o contexto, 
procurando ressaltar e sugerir, por meio da utilização desses recursos, características ou estados dos 
personagens tais como medo, insegurança ou surpresa. Atividades como a dramatização e a declamação 
poderão ajudar no desenvolvimento dessa habilidade.

6D5

Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6

Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Diferencia linguagem formal e informal. Reconhece diferentes níveis de linguagem.6D8

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9

Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Conhece fatores responsáveis pela variação lingüística. Percebe que fatores como sexo, região de origem, idade, nível de escolaridade e classe social são 
responsáveis pelas variedades da língua.

6D12

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13

Emprega a variedade lingüística adequada à situação. Considera, durante a comunicação, os interlocutores, sua idade, conhecimentos prévios, recursos 
disponíveis, maior ou menor formalidade da situação.

6D14
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Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Lê com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Na leitura oral, devem-se explorar pausas, altura de voz e entonação, de acordo com o contexto, 
procurando ressaltar e sugerir, por meio da utilização desses recursos, características ou estados dos 
personagens tais como medo, insegurança ou surpresa. Atividades como a dramatização e a declamação 
poderão ajudar no desenvolvimento dessa habilidade.

6D5

Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6

Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Diferencia linguagem formal e informal. Reconhece diferentes níveis de linguagem.6D8

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9

Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Conhece fatores responsáveis pela variação lingüística. Percebe que fatores como sexo, região de origem, idade, nível de escolaridade e classe social são 
responsáveis pelas variedades da língua.

6D12

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13

Emprega a variedade lingüística adequada à situação. Considera, durante a comunicação, os interlocutores, sua idade, conhecimentos prévios, recursos 
disponíveis, maior ou menor formalidade da situação.

6D14

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Descreve cenas e fatos cotidianos, com clareza e ordenação de idéias.6D2

Reproduz textos oralmente. Reconta histórias lidas e ouvidas.6D3

Expressa claramente suas necessidades, sentimentos, posições e 
conhecimentos.

6D4

Lê com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Na leitura oral, devem-se explorar pausas, altura de voz e entonação, de acordo com o contexto, 
procurando ressaltar e sugerir, por meio da utilização desses recursos, características ou estados dos 
personagens tais como medo, insegurança ou surpresa. Atividades como a dramatização e a declamação 
poderão ajudar no desenvolvimento dessa habilidade.

6D5
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Intervém de forma adequada à situação de interlocução. O aluno deve ser capaz de falar, questionar, argumentar, discutir pontos de vista, propor e debater 
temas para discussão, em diferentes situações, como sala de aula, trabalhos em grupos, reuniões.

6D6

Reconhece semelhanças e  diferenças entre fala e escrita. Identifica, em um texto, marcas típicas da modalidade oral e percebe que as condições de produção, 
usos e funções sociais estabelecem diferenças e semelhanças entre o discurso oral e o escrito.

6D7

Diferencia linguagem formal e informal. Reconhece diferentes níveis de linguagem.6D8

Reconhece a diversidade das formas de expressão oral. Reconhece a importância do uso de diferentes formas de expressão em determinados contextos sociais. 
Identifica a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise 
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.

6D9

Reconhece o papel de elementos não-lingüísticos para conferir significado a 
textos orais, utilizando-os para aprimorar a própria comunicação. 

Gestos, postura corporal, expressão facial, tom de voz e entonação são alguns desses elementos.6D10

Utiliza gêneros específicos do registro oral, reconhecendo suas características  
e funções.

São exemplos de gêneros orais: dramatização, entrevistas e discurso político.6D11

Conhece fatores responsáveis pela variação lingüística. Percebe que fatores como sexo, região de origem, idade, nível de escolaridade e classe social são 
responsáveis pelas variedades da língua.

6D12

Demonstra domínio progressivo da língua-padrão.6D13

Emprega a variedade lingüística adequada à situação. Considera, durante a comunicação, os interlocutores, sua idade, conhecimentos prévios, recursos 
disponíveis, maior ou menor formalidade da situação.

6D14

Reconhece em diferentes realizações do texto literário oportunidades de ampliação de conhecimento e de lazer.7Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Um trabalho com a Literatura na escola é de grande importância, já que, para muitos alunos, representa a única oportunidade de contato com obras literárias. Deste modo, atividades mecânicas, 
como o simples preenchimento de uma ficha de leitura para “mostrar que leu” não tem sentido nessa proposta. A compreensão do objetivo da Literatura na escola passa pelo entendimento de que 
sua razão de ser, no currículo, deve-se, fundamentalmente, à formação de leitores, o que se faz promovendo o convívio dos alunos com livros de diferentes gêneros e sugerindo atividades que 
possam levá-lo a descobrir o prazer de ler. Entre as atividades que poderão ser exploradas, buscando tornar significativas as aulas de Literatura, podem-se citar: discussões, debates, júris, audição 
de músicas ou sessões de vídeos de interesse do grupo, feiras de livros, varais literários, recitais, mostras de arte que contemplem obras literárias representadas através de alegorias, de 
coreografias e de teatro, organização de grupos contadores de histórias, buscando sempre conhecer e desenvolver outras linguagens paralelamente ao desenvolvimento da linguagem verbal.
Deverão ser explorados textos diversificados, produções regionais, histórias do cotidiano, as lendas, as canções, a poesia, a novela, o conto, a crônica, a piada, a última composição de uma banda 
de rock, o filme, enfim, todos os textos em cujo enredo, personagens, temas ou subjetividades o leitor puder ver-se contemplado. 
Uma reflexão sobre funções da literatura de ficção no nosso cotidiano e universo escolar pode levar à compreensão do quanto o mundo literário participa do nosso dia-a-dia  de diferentes formas. 
Vale citar o cinema, a TV, a música e o teatro cujos recursos de expressão e de interpretação excedem o mundo das palavras. 
Em suma, tendo em vista a formação do leitor, a Literatura  deve criar entre alunos e obras literárias uma atitude de intimidade, de curiosidade pelos livros, de interesse pela descoberta, de 
valorização e de encantamento como leitor e como produtor de textos.

Conteúdos: Função da Literatura, Texto Literário e Texto não-literário, Gêneros Literários, Relações Intertextuais, Apreciação Literária, Valores Estéticos e Artísticos, Literatura e outras 
manifestações artísticas, Verossimilhança, Texto e Contexto.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1
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Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3

Reconhece gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Devem ser reconhecidos, a partir de características próprias e utilização de recursos, gêneros literários 
como contos, fábulas, romances, crônicas, histórias em quadrinhos, poemas, lendas, canções, textos 
dramáticos.

7D4

Reconhece a função da Literatura no cotidiano e no universo escolar. Identifica funções da Literatura relacionadas à informação, ao conhecimento e ao prazer.7D5

Lê criticamente obras literárias, relativizando verdades e dialogando com os 
textos.

Faz apreciações literárias.7D6

Identifica contextos históricos presentes nos textos literários. Relaciona textos à sua autoria e ao contexto de produção/recepção.7D7

Identifica um texto como literário, por oposição a textos não-literários. Percebe as distinções entre textos produzidos com finalidade artística e os produzidos com intenção 
informativa. Tal habilidade passa pelo reconhecimento de funções e características de diferentes textos.

7D8

Reconhece valores estéticos e artísticos de textos literários. Reconhece a linguagem verbal enquanto arquitetura, engenhosidade, leitura de sentidos e de formas. 
Percebe a  diversidade artística e as inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações 
de vários grupos sociais e étnicos.

7D10

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1

Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3

Reconhece gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Devem ser reconhecidos, a partir de características próprias e utilização de recursos, gêneros literários 
como contos, fábulas, romances, crônicas, histórias em quadrinhos, poemas, lendas, canções, textos 
dramáticos.

7D4

Reconhece a função da Literatura no cotidiano e no universo escolar. Identifica funções da Literatura relacionadas à informação, ao conhecimento e ao prazer.7D5

Lê criticamente obras literárias, relativizando verdades e dialogando com os 
textos.

Faz apreciações literárias.7D6

Identifica contextos históricos presentes nos textos literários. Relaciona textos à sua autoria e ao contexto de produção/recepção.7D7

Identifica um texto como literário, por oposição a textos não-literários. Percebe as distinções entre textos produzidos com finalidade artística e os produzidos com intenção 
informativa. Tal habilidade passa pelo reconhecimento de funções e características de diferentes textos.

7D8
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Identifica relações intertextuais, procurando perceber, no texto, a finalidade 
dessas relações.

A intertextualidade pode ser definida como um “diálogo entre textos”. A identificação desse diálogo 
pressupõe conhecimentos prévios, pois implica no reconhecimento de remissões a obras ou trechos. A 
intertextualidade pode apresentar diferentes funções que dependem dos textos/contextos em que é 
inserida. Tal diálogo pode ocorrer entre diversas áreas do conhecimento, não se restringindo a textos 
literários.

7D9

Reconhece valores estéticos e artísticos de textos literários. Reconhece a linguagem verbal enquanto arquitetura, engenhosidade, leitura de sentidos e de formas. 
Percebe a  diversidade artística e as inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações 
de vários grupos sociais e étnicos.

7D10

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1

Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3

Reconhece gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Devem ser reconhecidos, a partir de características próprias e utilização de recursos, gêneros literários 
como contos, fábulas, romances, crônicas, histórias em quadrinhos, poemas, lendas, canções, textos 
dramáticos.

7D4

Reconhece a função da Literatura no cotidiano e no universo escolar. Identifica funções da Literatura relacionadas à informação, ao conhecimento e ao prazer.7D5

Lê criticamente obras literárias, relativizando verdades e dialogando com os 
textos.

Faz apreciações literárias.7D6

Identifica contextos históricos presentes nos textos literários. Relaciona textos à sua autoria e ao contexto de produção/recepção.7D7

Identifica um texto como literário, por oposição a textos não-literários. Percebe as distinções entre textos produzidos com finalidade artística e os produzidos com intenção 
informativa. Tal habilidade passa pelo reconhecimento de funções e características de diferentes textos.

7D8

Identifica relações intertextuais, procurando perceber, no texto, a finalidade 
dessas relações.

A intertextualidade pode ser definida como um “diálogo entre textos”. A identificação desse diálogo 
pressupõe conhecimentos prévios, pois implica no reconhecimento de remissões a obras ou trechos. A 
intertextualidade pode apresentar diferentes funções que dependem dos textos/contextos em que é 
inserida. Tal diálogo pode ocorrer entre diversas áreas do conhecimento, não se restringindo a textos 
literários.

7D9

Reconhece valores estéticos e artísticos de textos literários. Reconhece a linguagem verbal enquanto arquitetura, engenhosidade, leitura de sentidos e de formas. 
Percebe a  diversidade artística e as inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações 
de vários grupos sociais e étnicos.

7D10

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Encontra na obra literária oportunidade de prazer e lazer. A vivência de atividades significativas, bem como visitas a bibliotecas podem incentivar a aquisição 
desse encantamento pela obra literária.

7D1
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Relaciona a literatura com outras manifestações artísticas, como música, 
teatro, cinema, dança e artes plásticas.

Ressalta-se a importância de refletir sobre como diferentes formas de expressão manifestam 
perspectivas semelhantes por meio de recursos distintos.

7D2

Relaciona fatos reais a textos literários. Verificação da existência de verossimilhança, ou seja, a existência de elementos da realidade que 
denotam maior credibilidade ao texto e favorecem a identificação entre o texto e o leitor. A 
verossimilhança é a organização lógica dos fatos do enredo. Os fatos contados na história não precisam 
ser verdadeiros, mas devem ser verossímeis. Isso quer dizer que eles não precisam corresponder à 
realidade, mas devem ter coerência entre si e dar a impressão de que podem acontecer.

7D3

Reconhece gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. Devem ser reconhecidos, a partir de características próprias e utilização de recursos, gêneros literários 
como contos, fábulas, romances, crônicas, histórias em quadrinhos, poemas, lendas, canções, textos 
dramáticos.

7D4

Reconhece a função da Literatura no cotidiano e no universo escolar. Identifica funções da Literatura relacionadas à informação, ao conhecimento e ao prazer.7D5

Lê criticamente obras literárias, relativizando verdades e dialogando com os 
textos.

Faz apreciações literárias.7D6

Identifica contextos históricos presentes nos textos literários. Relaciona textos à sua autoria e ao contexto de produção/recepção.7D7

Identifica um texto como literário, por oposição a textos não-literários. Percebe as distinções entre textos produzidos com finalidade artística e os produzidos com intenção 
informativa. Tal habilidade passa pelo reconhecimento de funções e características de diferentes textos.

7D8

Identifica relações intertextuais, procurando perceber, no texto, a finalidade 
dessas relações.

A intertextualidade pode ser definida como um “diálogo entre textos”. A identificação desse diálogo 
pressupõe conhecimentos prévios, pois implica no reconhecimento de remissões a obras ou trechos. A 
intertextualidade pode apresentar diferentes funções que dependem dos textos/contextos em que é 
inserida. Tal diálogo pode ocorrer entre diversas áreas do conhecimento, não se restringindo a textos 
literários.

7D9

Reconhece valores estéticos e artísticos de textos literários. Reconhece a linguagem verbal enquanto arquitetura, engenhosidade, leitura de sentidos e de formas. 
Percebe a  diversidade artística e as inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações 
de vários grupos sociais e étnicos.

7D10
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PROPOSTA CURRICULAR – MATEMÁTICA 

 

Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino de Matemática 

 

Introdução 

 

Desde tempos remotos,  o homem uti l iza a Matemática para facil i tar  a vida e 

organizar a sociedade.  Os egípcios a usavam constantemente na construção de 

pirâmides,  diques,  canais de irr igação e para realizar estudos de astronomia.  

Atualmente,  esta ciência está presente em várias áreas como, por exemplo,  na 

arquitetura,  na informática,  na medicina,  na f ísica,  na química,  etc.  Sendo assim, 

pode-se dizer que a Matemática está em todos os lugares.  

Quanto a uma abordagem relat iva ao processo de surgimento e evolução do 

ensino da Matemática no Brasil ,  estudos nos levam ao ano de 1730,  mas é a part ir  

dos primeiros anos do século XX que se pode identif icar  o surgimento de um 

movimento em prol  de uma Educação Matemática.  Merecem destaque como 

pioneiros,  a  partir  dos anos 30 Euclides Roxo,  Malba Tahan,   e outros educadores 

daquela geração.  Um importante impulso foi  dado nos anos 50 com a organização 

do primeiro Congresso Brasileiro de Ensino da Matemática,  em 1955, realizado na 

Bahia pela professora Martha de Souza Dantas.  Nos anos 60,  o Movimento da 

Matemática Moderna l iderado,  dentre outros,  pelo professor Oswaldo Sangiorgi ,  

levou a matemática às manchetes dos jornais diários.  A part ir  do f inal dos anos 70 

com as contribuições do professor Ubiratan D`Ambrósio,  enfatizando a dimensão 

social  e  cultural  do conhecimento matemático,  a Educação Matemática brasi leira foi 

reconhecida internacionalmente,  contribuindo para a aquisição de uma identidade 

como área do conhecimento.  

Tomando por base o estudo de Kilpatr ick (1992),  Sérgio Lorenzato (2006) 

destacou pelo menos três determinantes para o surgimento da Educação Matemática 

enquanto campo profissional  e científ ico.  O primeiro é atr ibuído à preocupação dos 

próprios pesquisadores e de educadores dessa área  sobre a qualidade da divulgação 

e social ização das idéias às novas gerações.  Essa preocupação dizia respeito tanto à 

melhoria de suas aulas quanto à atualização e modernização do currículo escolar da 

Matemática.  O segundo fato é atr ibuído à iniciat iva das universidades européias,  no 

f inal  do século XIX, em promover formalmente a formação de professores 
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secundários.  Isso contribuiu para o surgimento de especialistas universi tários no 

ensino dessa ciência.  O terceiro fato diz respeito aos estudos experimentais  

realizados por psicólogos americanos e europeus,  desde o início do século XX, 

sobre o modo como as crianças aprendiam a disciplina.  No entanto,  em nível 

internacional ,  a  pesquisa em Educação Matemática daria um salto significativo a 

part ir  do “Movimento da Matemática Moderna”,  ocorrido nos anos 50 e 60.  Esse 

movimento surgiu,  de um lado motivado pela Guerra Fria,  entre Rússia e Estados 

Unidos e,  de outro,  como resposta à constatação após a 2ª  Guerra Mundial ,  de uma 

considerável  defasagem entre o progresso científ ico-tecnológico e o currículo 

escolar então vigente.  A sociedade norte-americana de Matemática,  por exemplo,  

optou,  em 1958, por direcionar suas pesquisas ao desenvolvimento de um novo 

currículo escolar.  Surgiram então vários grupos de pesquisa envolvendo 

matemáticos,  educadores e psicólogos. Alguns f icaram mais notáveis pela 

publicação de l ivros didáticos e pela disseminação do ideário modernista para além 

das fronteiras norte-americanas,  at ingindo também o Brasil .  

A part ir  de então,  a Educação Matemática tem conquistado espaço,  como área 

interdisciplinar que procura,  em outras áreas do conhecimento,  subsídios para 

enfrentar  os desafios que se apresentam na formação do cidadão para o século XXI.  

Tais desafios tornam-se mais freqüentes em uma sociedade cuja produção científ ica 

e tecnológica cresce vert iginosamente.  

As pesquisas que buscaram relacionar o ensino e a aprendizagem de 

Matemática ao contexto sócio-cultural  foram a grande novidade nos anos 80.  Nesse 

contexto,  a Matemática e a Educação Matemática,  passaram a ser vistas como 

práticas sócio-culturais  que atendem a determinados interesses sociais e polí t icos.  

São inúmeras as pesquisas que procuram investigar a relação entre a cultura 

da Matemática escolar,  a  cultura matemática que o aluno traz para a escola e a 

cultura matemática produzida pelos trabalhadores (adultos e algumas crianças 

trabalhadoras) ao realizar suas at ividades profissionais.   

Conforme Lorenzato (2006),  são áreas de investigação em que o Brasi l  mais 

tem se destacado internacionalmente:  

•  Na Etnomatemática – l inha de pesquisa criada e desenvolvida pelo 

educador matemático brasileiro mais reconhecido internacionalmente,  Ubiratan 

D’Ambrósio;  

•  Nos estudos de cognição matemática em diferentes contextos sócio-

culturais  – l inha de investigação desenvolvida no Brasil  pelo grupo de Recife;  
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• Nas determinações sócio-polí t icas e ideológicas na prática do ensino de 

Matemática.  

Portanto,  da ausência de crí t ica,  nos anos 70,  passou-se a um período de 

amplas discussões polí t icas,  sociais  e ideológicas;  de uma preocupação muito 

grande com o como, para o quê e por que ensinar Matemática.  

Entretanto,  alguns destes estudos brasi leiros,  ao priorizar aspectos 

pedagógicos e socioculturais  muito amplos do fenômeno educacional ,  deixaram para 

segundo plano aspectos mais específicos do saber matemático,  além de descuidar do 

próprio processo de investigação.  

Assim, deve-se entender a Matemática como um conhecimento produzido e 

sistematizado pela humanidade,  portanto histórico, com o objet ivo de conhecer,  

interpretar  e transformar a  realidade.  Essa compreensão da história da Matemática 

indissociável  da história da humanidade – em processo de produção nas diferentes 

culturas – busca romper com algumas concepções fundamentais da corrente de 

pensamento posit ivista e entender o caráter  colet ivo,  dinâmico e processual  da 

produção deste conhecimento que ocorre de acordo com as necessidades e anseios 

dos sujeitos.        

Neste sentido,  há que se transformar o ensino de Matemática em Educação 

Matemática.  Para isso,  é necessário transformar essa ciência numa poderosa 

ferramenta de interpretação de si tuações para que o indivíduo aja nos mais diversos 

domínios científicos,  sociais e culturais  de modo a descobrir novas competências.  

Portanto,  a  Matemática deve desempenhar seu papel  na formação de 

capacidades de f lexibil idade intelectual , na estruturação do pensamento, na 

capacidade de l idar com diferentes t ipos de representações,  na agil ização do 

raciocínio dedutivo,  na capacidade de formular e aplicar problemas em situações da 

vida cotidiana e no mundo do trabalho. 

Assim, é possível  afirmar que o educador matemático é o sujei to que tem 

consciência de que:  

 
Não são os  conteúdos em si  e  por  s i  que importam, mas os 
conteúdos enquanto  veículos  de grandes real izações humanas. . .  os  
conteúdos enquanto  veículos de produção de bens cul turais  
(mater ia is  e  espir i tuais)  de  esperanças  e  utopias  s im . . .  mas 
também os conteúdos enquanto  veículos  de produção de dominação, 
da  desigualdade.  Da ignorância ,  da misér ia  e  da destru ição . . .  da  
natureza,  de  homens,  de  idéias  e  de crenças .  (MIGUEL,  apud 
ABREU,1994;70)  
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Nesta concepção,  ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, 

est imular o pensamento independente,  a criat ividade e a capacidade de resolver 

problemas.  Desse modo, todo educador matemático deve procurar al ternativas para 

aumentar a motivação para a aprendizagem, a autoconfiança,  a organização,  a  

concentração,  a atenção,  o raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo,  

desenvolvendo a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras 

pessoas.  Algumas estratégias específicas,  convenientemente planejadas,  são 

eficazes para a construção do conhecimento matemático,  como: 

 

 o uso da resolução de problemas;  

 a contextualização; 

 o cálculo mental  e por est imativa;  

 o est ímulo à comunicação matemática;  

 a interdisciplinaridade;  

 o recurso à História da Matemática;  

 o recurso aos jogos e curiosidades matemáticas;  

 as relações professor-aluno e aluno-aluno; 

 a avaliação matemática.  

 

Portanto,  a Matemática é componente importante na construção da cidadania.  

Falar  em cidadania significa entre outras coisas,  falar  das relações sociais e 

culturais  no âmbito de toda a sociedade brasileira.   Compreender essas relações é 

fundamental  para subsidiar  a prática cotidiana escolar da Educação Matemática,  

uma vez que os alunos trazem, para o ambiente escolar ,  uma série de idéias e 

conhecimentos já consti tuídos por meio das experiências vivenciadas em seu grupo 

sócio-cultural .  

Exercer cidadania é também estar  atento à inserção das pessoas no mercado 

de trabalho.  Uma característ ica marcante do mercado de trabalho contemporâneo é a 

preferência por profissionais em contínuo processo de formação.  Sendo assim, o 

ensino de Matemática prestará sua contribuição na medida em que forem exploradas 

metodologias que priorizem a criação de estratégias,  como a comprovação,  a 

just if icativa,  a argumentação,  e que favoreçam a criat ividade,  o trabalho coletivo e 

a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de 

conhecer e enfrentar desafios.   
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Desse modo, um currículo de Matemática deve contribuir  para a valorização 

da pluralidade sócio-cultural ,  criando condições para que o aluno transcenda de um 

modo de vida restr i to para um determinado espaço social ,  se tornando um ser ativo 

na transformação de seu ambiente.  Deve-se ressaltar  que no processo de 

aprendizagem dos conceitos matemáticos,  a inter-relação das si tuações 

contextualizadas,  principalmente nas séries iniciais ,  deve ser  administrada de tal  

forma que as marcas do verdadeiro conceito possam ser efetivamente exercitadas 

pelo aluno,  a saber:  a generalização,  a abstração e a aplicação a novas si tuações.  

Enfim, a concepção do conhecimento como produção histórico-cultural  é um 

posicionamento a ser  adotado na ação pedagógica da escola formal desde a 

Educação Infanti l  até os anos f inais do Ensino Fundamental .  É importante,  na 

abordagem dos conteúdos,  que se conheça a natureza e os significados sócio-

científ ico-culturais das idéias matemáticas.  Esse conhecimento permite ao professor 

vislumbrar a função social  de cada eixo da Matemática,  o que é essencial  para 

pensar e produzir  a ação pedagógica em sala de aula.  

A proposta curricular de Matemática é o resultado da discussão coletiva dos 

educadores da Rede Municipal  de Ensino,  baseada na Proposta Curricular do 

Município de Patos de Minas de 2003, na Proposta Curricular de Matemática do 

Estado de Minas Gerais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática.  

A Matriz de Referência Curricular  de Matemática foi  dividida em dois ciclos,  

com o intuito de facil i tar  as at ividades pedagógicas.  Ela consta de seis  

competências,  a  serem desenvolvidos ao longo do Ensino Fundamental ,  baseadas 

nos eixos norteadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática.  

As habilidades que se pretende desenvolver em cada ano do ciclo para a 

aquisição das competências não são estát icas e devem ser trabalhadas de forma 

flexível ,  integrada e interdisciplinar,  atendendo às reais necessidades dos alunos e  

aos objetivos educacionais propostos.  
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Resolve situações-problemas com autonomia, iniciativa e criatividade utilizando conceitos e procedimentos matemáticos bem 
como instrumenhtos tecnológicos disponíveis.

1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Resolução de problemas
 
No Ensino Fundamental é importante desenvolver a capacidade do educando para trabalhar com situações-problema visando à formação de um cidadão com condições de desempenhar sua 
função na sociedade de forma crítica e com autonomia de pensamento. Entende-se por situações-problema quaisquer  atividades que relacionem o conteúdo às experiências do aluno. 
Ao ter como prioridade a construção do conhecimento pelo fazer e pensar, o papel da resolução de problemas é fundamental para auxiliar o aluno na apreensão dos significados. Consideramos 
que para desenvolver a competência para a resolução de problemas, o aluno deverá adotar etapas como, a compreensão de uma situação que exige resolução, a identificação de seus dados, a 
mobilização de conhecimentos, a construção de estratégias ou um conjunto de procedimentos, a organização e a perseverança na busca da resolução, a análise constante do processo de resolução 
e da validade da resposta e, se for o caso, a formulação de outras situações-problema.
Portanto, acredita-se que a compreensão do problema deve ser o principal objetivo para sua resolução e constitui um trabalho complexo no desenvolvimento do conteúdo matemático com o 
aluno, pois implica trabalhar tanto as competências de leitura e interpretação quanto a de produção de texto. Sendo assim, a resolução de problemas é uma atividade a ser desenvolvida não 
apenas como forma de aplicação e avaliação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos, mas como uma orientação para a apropriação de conceitos, procedimentos e atitudes 
matemáticas.

Conteúdos: Resolução de Problemas

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Utiliza cálculo mental como estratégia para resolver problemas. Proporcionar atividades em que  o aluno  seja desafiado a produzir, interpretar, operar e explicar como 
fez e como pensou para fazer. Ele deve sentir-se livre para explicitar seu pensamento, utilizando 
material de apoio: objetos, figuras, desenhos, diagramas, etc.

1D1

Utiliza diferentes estratégias de cálculo registrando através de desenhos e com 
algoritmo.

Explorar propriedades, arredondamento, estimativa e aproximação.1D2

Interpreta informações relativas à situação-problema.1D3

Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10

Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Utiliza cálculo mental como estratégia para resolver problemas. Proporcionar atividades em que  o aluno  seja desafiado a produzir, interpretar, operar e explicar como 
fez e como pensou para fazer. Ele deve sentir-se livre para explicitar seu pensamento, utilizando 
material de apoio: objetos, figuras, desenhos, diagramas, etc.

1D1

Utiliza diferentes estratégias de cálculo registrando através de desenhos e com 
algoritmo.

Explorar propriedades, arredondamento, estimativa e aproximação.1D2

Interpreta informações relativas à situação-problema.1D3
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Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Elabora problemas a partir de situações apresentadas.1D5

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10

Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Utiliza cálculo mental como estratégia para resolver problemas. Proporcionar atividades em que  o aluno  seja desafiado a produzir, interpretar, operar e explicar como 
fez e como pensou para fazer. Ele deve sentir-se livre para explicitar seu pensamento, utilizando 
material de apoio: objetos, figuras, desenhos, diagramas, etc.

1D1

Utiliza diferentes estratégias de cálculo registrando através de desenhos e com 
algoritmo.

Explorar propriedades, arredondamento, estimativa e aproximação.1D2

Interpreta informações relativas à situação-problema.1D3

Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Elabora problemas a partir de situações apresentadas.1D5

Compara estratégias de resolução desenvolvidas por terceiros.1D6

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10

Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11
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Compreende o significado das operações básicas entre números e das relações existentes entre elas, adquirindo proficiência 
no seu uso em cálculos exatos, aproximados, mentais e escritos em situações concretas e abstratas.

2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Números e operações

A aquisição das noções de números pelos alunos, de acordo com a linha filosófico-metodológica deve percorrer o mesmo caminho que trilhou a humanidade: investigando, levantando hipóteses, 
experimentando, simbolizando. Gradativamente, os homens foram construindo as noções de números e sistematizando esse conhecimento ao longo do tempo.
Esse deve ser o caminho proposto aos alunos nos anos iniciais. Para que isso aconteça, em vez de ensinar o sistema convencional  já construído,  é necessário que se dê mais atenção ao processo 
de alfabetização pelo qual o educando passa, ao construir suas próprias noções de número. 
Ao longo do Ensino Fundamental o conhecimento sobre números é constituído e assimilado pelo aluno num processo em que tais números aparecem como instrumento eficaz para resolver 
determinados problemas, e também como objeto de estudo em si mesmos, considerando-se, nesta dimensão, suas propriedades, suas inter-relações e o modo como historicamente foram 
constituídos.
Através do conceito de número e das relações entre eles, pode-se interpretar e explorar quantitativa e qualitativamente a imensa variedade de interações ocorridas na natureza e na sociedade. 
Além disso, a construção dos conjuntos numéricos e o conhecimento de sua evolução histórica, bem como a assimilação de suas estruturas e propriedades e a habilidade em trabalhar com suas 
operações de modo concreto e formal têm grande papel no desenvolvimento das potencialidades analítica e lógica, além de estimular a capacidade de abstrações.
Com relação às operações –  adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação – o trabalho a ser realizado concentrar-se-á na compreensão de seus diferentes significados e nas 
relações existentes entre elas no estudo do cálculo oral e escrito ou utilizando máquinas calculadoras e outros instrumentos.
No cálculo oral, pode-se explorar o cálculo estimativo e outras estratégias diferentes do algoritmo escolar. Por sua vez, o algoritmo escrito  pode ser sistematizado a partir do cálculo oral ou de 
outras formas que permitam ao aluno compreender o processo de sua própria elaboração e também aquele produzido ao longo da história pelos diferentes grupos sociais. 
A calculadora, como um instrumento tecnológico utilizado socialmente, dever ser explorada didaticamente com vistas a:

•�apropriação dos recursos tecnológicos deste tempo, fundamental para a formação do cidadão contemporâneo;
•� compreensão do processo realizado pela calculadora;
•�compreensão das várias formas de cálculo.

         Esse trabalho deve se dar estreitamente articulado ao estudo lógico-histórico dos sistemas de numeração, focalizando, sobretudo, o sistema decimal, bem como a exploração dos conceitos e 
seus respectivos significados sócio-científico-culturais. 
Para atingir tais objetivos, deve-se, constantemente, em todos os níveis, propor problemas que envolvam os conjuntos numéricos estudados e explorem as diferenças conceituais das operações. 
Tais problemas envolvem números em vários modos de expressão, desenvolvendo nos alunos a capacidade de determinar de que forma deverão usá-los para realizar operações e efetuar 
estimativas.

Conteúdos: Numeração e sistemas de numeração decimal;  Números naturais; Divisibilidade- múltiplos e divisores; Números racionais na forma fracionária e decimal;  Números Inteiros;  
Operações com números inteiros; Operações com números racionais; Números reais; Potenciação e Radiciação.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Associa número a numeral.2D1

Utiliza diversas estratégias para quantificar os elementos de uma coleção. Explorar a contagem com critérios: 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10..2D2

Lê números naturais. Especificar o limite trabalhado com o aluno na leitura de números naturais, objetivando informar o 
professor do ano subsequente.

2D3

Escreve números naturais usando algarismos e por extenso. Especificar o limite trabalhado com o aluno na escrita de números naturais, objetivando informar o 
professor do ano subsequente.

2D4
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Escreve os números em seqüência crescente e decrescente, identificando 
antecessor e sucessor.

2D5

Compreende os processos de composição e decomposição como sendo 
processos reversíveis.

2D7

Organiza agrupamentos e trocas variadas para compor e decompor numerais.2D8

Compreende e aplica o significado do valor posicional dos algarismos. Especificar o valor absoluto e relativo dos algarismos. 2D9

Compreende a relação de trocas no Sistema de Numeração decimal na 
resolução de operações e situações-problema.

Utilizar material de base dez, ábaco, QVL, entre outros para levar o aluno a realizar agrupamentos, 
fazer e desfazer trocas. 

2D10

Relaciona a história do aparecimento dos símbolos numéricos com sistemas 
de numeração e de contagem. 

2D11

Reconhece números naturais em diversas situações identificando suas funções. Relacionar números do cotidiano com quantidade, código e identidade.2D13

Identifica números pares e ímpares.2D14

Compreende o significado da adição de números naturais associando às idéias 
de reunir, juntar e acrescentar.

2D15

Efetua cálculos envolvendo adição de números naturais.2D16

Resolve situações problemas envolvendo adição de números naturais.2D17

Compreende o significado da subtração de números naturais associando às 
idéias de retirar, completar e comparar.

2D18

Efetua cálculos envolvendo subtração de números naturais. Usar as propriedades da subtração como estratégia de cálculo.2D19

Resolve situações problemas envolvendo subtração de números naturais.2D20

Reparte quantidades em partes iguais. Explorar situações concretas relacionadas a divisão (distribuição) de quantidades.2D26

Resolve situações-problema do cotidiano através da adição e subtração com 
quantias envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.

2D42

Identifica o sistema monetário brasileiro e seu uso nas diversas situações do 
cotidiano.

2D63

Reconhece e estabelece a relação de equivalência entre os valores das cédulas 
e moedas do Real.

2D64

Lê, escreve e compara quantias expressas em reais e centavos usando palavras 
e símbolos.

2D65

Resolve situações-problema do cotidiano que envolvam operações de adição e 
subtração com quantias.

Usar os termos troco, lucro, prejuízo, compra à vista, compra a prazo, prestação e entrada.2D66

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Utiliza diversas estratégias para quantificar os elementos de uma coleção. Explorar a contagem com critérios: 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10..2D2

Lê números naturais. Especificar o limite trabalhado com o aluno na leitura de números naturais, objetivando informar o 
professor do ano subsequente.

2D3
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Escreve números naturais usando algarismos e por extenso. Especificar o limite trabalhado com o aluno na escrita de números naturais, objetivando informar o 
professor do ano subsequente.

2D4

Escreve os números em seqüência crescente e decrescente, identificando 
antecessor e sucessor.

2D5

Identifica o aspecto ordinal e cardinal do numeral.2D6

Compreende os processos de composição e decomposição como sendo 
processos reversíveis.

2D7

Organiza agrupamentos e trocas variadas para compor e decompor numerais.2D8

Compreende e aplica o significado do valor posicional dos algarismos. Especificar o valor absoluto e relativo dos algarismos. 2D9

Compreende a relação de trocas no Sistema de Numeração decimal na 
resolução de operações e situações-problema.

Utilizar material de base dez, ábaco, QVL, entre outros para levar o aluno a realizar agrupamentos, 
fazer e desfazer trocas. 

2D10

Compreende e aplica o significado do valor posicional dos algarismos na 
leitura e escrita de números decimais. 

Especificar o valor absoluto e relativo dos algarismos.2D12

Efetua cálculos envolvendo adição de números naturais.2D16

Resolve situações problemas envolvendo adição de números naturais.2D17

Efetua cálculos envolvendo subtração de números naturais. Usar as propriedades da subtração como estratégia de cálculo.2D19

Resolve situações problemas envolvendo subtração de números naturais.2D20

Percebe a adição e a subtração como operações inversas. Explorar os fatos fundamentais.2D21

Compreende o significado da multiplicação de números naturais.2D22

Efetua cálculos envolvendo a multiplicação de números naturais. Especificar número de algarismos dos fatores.2D23

Resolve situações problemas envolvendo multiplicação de números naturais. Especificar o número de algarismos dos fatores.2D24

Compreende o significado da divisão de números naturais associando às 
idéias de repartir e medir.

2D25

Relaciona a multiplicação e a divisão como operações inversas entre si. Utilizar os fatos fundamentais.2D27

Efetua cálculos de divisão exata.2D28

Efetua cálculos de divisão não exata.2D29

Resolve situações problemas envolvendo divisões exatas.2D30

Resolve situações problemas envolvendo divisões não exatas.2D31

Efetua cálculos envolvendo divisões2D32

Resolve situações problemas envolvendo divisões.2D33

Compreende o conceito de frações identificando-as em situações do cotidiano.2D37

Lê e produz escritas numéricas adequadas à representação do número 
fracionário.

2D38

Identifica e representa frações equivalentes através de desenhos.  2D39

Conceitua frações equivalentes.2D40
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Reconhece as frações que representam uma quantidade maior que 1, menor 
que 1e uma unidade.

2D41

Resolve situações-problema do cotidiano através da adição e subtração com 
quantias envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.

2D42

Utiliza o conceito de equivalência para a comparação entre frações.2D43

Identifica frações decimais.2D52

Estabelece relações entre o décimo, o centésimo, o milésimo e o inteiro.2D53

Lê e produz escritas numéricas adequadas à representação do número decimal.2D54

Reconhece números decimais em diversas situações. Explorar jornais, revistas, anúncios de promoções, etc.2D55

Identifica a parte inteira e a parte decimal de um número decimal.2D59

Compara e ordena números racionais na forma decimal.2D60

Resolve situações-problema envolvendo adição e subtração de números 
racionais na forma decimal, utilizando estratégias próprias ou sistematização 
convencional. 

Utilizar instrumentos como balança, fita métrica, régua, jarra graduada, moedas e cédulas do Real.2D61

Reconhece a representação da nossa moeda como aplicação dos números 
decimais em diversas situações do cotidiano.

2D62

Lê, escreve e compara quantias expressas em reais e centavos usando palavras 
e símbolos.

2D65

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Lê números naturais. Especificar o limite trabalhado com o aluno na leitura de números naturais, objetivando informar o 
professor do ano subsequente.

2D3

Escreve números naturais usando algarismos e por extenso. Especificar o limite trabalhado com o aluno na escrita de números naturais, objetivando informar o 
professor do ano subsequente.

2D4

Identifica o aspecto ordinal e cardinal do numeral.2D6

Compreende e aplica o significado do valor posicional dos algarismos na 
leitura e escrita de números decimais. 

Especificar o valor absoluto e relativo dos algarismos.2D12

Efetua cálculos envolvendo adição de números naturais.2D16

Resolve situações problemas envolvendo adição de números naturais.2D17

Efetua cálculos envolvendo subtração de números naturais. Usar as propriedades da subtração como estratégia de cálculo.2D19

Resolve situações problemas envolvendo subtração de números naturais.2D20

Efetua cálculos envolvendo a multiplicação de números naturais. Especificar número de algarismos dos fatores.2D23

Resolve situações problemas envolvendo multiplicação de números naturais. Especificar o número de algarismos dos fatores.2D24

Efetua cálculos de divisão exata.2D28

Efetua cálculos de divisão não exata.2D29

Resolve situações problemas envolvendo divisões exatas.2D30
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Resolve situações problemas envolvendo divisões não exatas.2D31

Resolve cálculos mentais utilizando as quatro operações básicas.2D34

Identifica e representa frações equivalentes através de desenhos.  2D39

Conceitua frações equivalentes.2D40

Reconhece as frações que representam uma quantidade maior que 1, menor 
que 1e uma unidade.

2D41

Resolve situações-problema do cotidiano através da adição e subtração com 
quantias envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.

2D42

Utiliza o conceito de equivalência para a comparação entre frações.2D43

Aplica a equivalência de frações para escrever duas ou mais frações com o 
mesmo denominador.

2D45

Desenvolve o cálculo de frações de quantidades.2D46

Reconhece e efetua adição e subtração com frações de mesmo denominador e 
denominadores diferentes.

2D49

Resolve situações-problema do quotidiano envolvendo adição e subtração de 
frações.

2D50

Identifica frações decimais.2D52

Estabelece relações entre o décimo, o centésimo, o milésimo e o inteiro.2D53

Lê e produz escritas numéricas adequadas à representação do número decimal.2D54

Resolve situações-problema envolvendo adição e subtração de números 
racionais na forma decimal, utilizando estratégias próprias ou sistematização 
convencional. 

Utilizar instrumentos como balança, fita métrica, régua, jarra graduada, moedas e cédulas do Real.2D61

Resolve situações-problema envolvendo a multiplicação de um número 
decimal por um número natural.

Explorar atividades envolvendo Sistema Monetário Brasileiro, medidas, etc.2D67

Efetua a divisão de um número natural por outro, obtendo como quociente um 
número decimal.

Explorar atividades envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro, sistemas de medidas, etc.2D69
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Constrói e amplia noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Grandezas e medidas

Medir é uma habilidade que tem origem nas atividades comuns do ser humano estando na origem do pensamento matemático, sendo, portanto, uma importante aplicação dos números, que além 
de outras coisas, objetiva quantificar o mundo que o rodeia.
O eixo Grandezas e Medidas caracteriza-se por sua forte relevância social devido ao seu caráter prático e utilitário e pela possibilidade de variadas conexões com outras áreas do conhecimento. 
Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas as situações. Desse modo, desempenham papel importante no currículo, pois mostram claramente ao aluno a 
utilidade do conhecimento matemático no cotidiano, já que as atividades em que as noções de grandezas e medidas são exploradas proporcionam melhor compreensão de conceitos relativos ao 
espaço e às formas e são contextos muito ricos para o trabalho com os significados dos números, das  operações e da idéia de proporcionalidade, além de ser um campo fértil para uma 
abordagem histórica.
Neste bloco serão tratadas diferentes grandezas, tais como comprimento, massa, tempo, capacidade, temperatura. É importante que o professor explicite para o aluno as diferença entre elas e os 
leve a justificar a necessidade de uma unidade padrão. Além disso, deverá explorar a utilização de instrumentos adequados para medi-las, iniciando também uma discussão a respeito de 
algarismo duvidoso, algarismo significativo e arredondamento.
Os conteúdos referentes a grandezas e medidas proporcionarão contextos para analisar a interdependência entre grandezas e expressá-las algebricamente. É importante fazer com que os alunos 
percebam que a necessidade de trabalhar com as unidades convencionais está relacionada com o problema da comunicação. Para efetuar medição, deve-se escolher uma unidade de medida de 
mesma natureza da grandeza que será medida, pois somente grandezas de mesma natureza podem ser comparadas.
Ao construírem as unidades-padrão, é importante que os alunos percebam que certos comprimentos, ou outros tipos de medida, não são mensuráveis com uma única unicidade, e que, a partir de 
uma, podem-se criar outras. Assim, eles começam a perceber a adequação das unidades de medidas às grandezas que se deseja medir e a descobrir as equivalências entre as unidades criadas em 
um mesmo sistema de medida.
Enfim, deve-se ressaltar que as habilidades para conhecer as diversas grandezas, bem como os instrumentos para medi-las vão se refinando gradativamente, à medida que o professor proporciona 
aos alunos momentos para análise de situações-problema retiradas de próprio contexto.

Conteúdos: Sistema decimal de medidas; Razão e proporção; Cálculo de perímetros, áreas e volume; Noções de matemática financeira; Razão e proporcionalidade na geometria; Áreas de figuras 
geométricas planas e não-planas.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Lê, constrói e utiliza o calendário como referência para medir o tempo.3D1

Estabelece relações entre dia e horas.3D2

Conhece e utiliza notações usualmente empregadas para o registro de datas e 
horas.

3D3

Lê e utiliza o relógio digital e o de ponteiros.3D4

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Estabelece relações entre dia, horas, minutos, e segundos.3D5

Identifica períodos do ano como, bimestre, trimestre e semestre estabelecendo 
relações entre eles. 

3D6

Identifica períodos anuais tais como biênio, triênio, qüinqüênio, centenário e 
século, estabelecendo relações entre eles.

3D7

Resolve situações-problema envolvendo datas, horas, idade e prazos.3D8
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Seleciona os procedimentos e os instrumentos adequados de medida, em 
função do problema e da precisão do resultado.

3D9

Compara grandezas de mesma natureza e identifica unidades de medida 
através de estratégias informais.

Utilizar medidas arbitrárias.3D10

Reconhece e utiliza diversos instrumentos para medir comprimento 
expressando-a na unidade adequada em função do contexto e da precisão do 
resultado.

3D13

Conhece e aplica as unidades usuais de medida de comprimento km, m e cm 
estabelecendo relações entre elas.

Desenvolver atividades que explorem croquis em plantas baixa e maquetes.3D14

Resolve situações-problema utilizando unidades de medidas de comprimento 
como km, m e cm.

3D15

Conhece e utiliza as unidades de medidas de capacidade como litro e mililitro 
estabelecendo relações entre elas.

3D17

Resolve situações-problema simples utilizando a conversão de unidades de 
medida padronizadas como l e ml.

Explorar escala de múltiplos e submúltiplos.3D18

Conhece e aplica as unidades usuais de medidas de massa como o miligrama, 
grama, quilograma e tonelada na resolução de situações-problema 
estabelecendo relações entre elas.

Desenvolver atividades que explorem embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédios e balança.3D20

Resolve situações-problema simples utilizando a conversão entre unidades 
usuais como mg, g, kg e tonelada.

Explorar escala de múltiplos e submúltiplos.3D21

Resolve situações-problema envolvendo cálculos de perímetros de figuras 
geométricas planas.

3D22

Define área como medida de superfície.3D23

Resolve situações-problema envolvendo o cálculo da área de figuras planas, 
desenhadas em malha quadriculada.

3D24

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Conhece e aplica as unidades usuais de medida de comprimento km, m e cm 
estabelecendo relações entre elas.

Desenvolver atividades que explorem croquis em plantas baixa e maquetes.3D14

Resolve situações-problema utilizando unidades de medidas de comprimento 
como km, m e cm.

3D15

Conhece e utiliza as unidades de medidas de capacidade como litro e mililitro 
estabelecendo relações entre elas.

3D17

Resolve situações-problema simples utilizando a conversão de unidades de 
medida padronizadas como l e ml.

Explorar escala de múltiplos e submúltiplos.3D18

Conhece e aplica as unidades usuais de medidas de massa como o miligrama, 
grama, quilograma e tonelada na resolução de situações-problema 
estabelecendo relações entre elas.

Desenvolver atividades que explorem embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédios e balança.3D20
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Resolve situações-problema simples utilizando a conversão entre unidades 
usuais como mg, g, kg e tonelada.

Explorar escala de múltiplos e submúltiplos.3D21

Resolve situações-problema envolvendo cálculos de perímetros de figuras 
geométricas planas.

3D22

Resolve situações-problema envolvendo o cálculo da área de figuras planas, 
desenhadas em malha quadriculada.

3D24

Calcula áreas de quadrados e retângulos. 3D27

Compõe e decompõe sólidos geométricos. 3D31

Constrói representações do espaço percebendo suas generalizações para resolver situações diversas e complexas do mundo 
em que vive.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Espaço e forma

Desde que nasce, a criança está em contato com o mundo. Através de seus sentidos, ela começa a explorar e a interpretar o ambiente que a rodeia e, antes mesmo de dominar as palavras, passa a 
conhecer o espaço e as formas nele presentes. Os conceitos geométricos constituem parte fundamental do currículo de Matemática no ensino fundamental, na medida em que possibilita ao aluno 
desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. O estudo da Geometria é um campo fértil de situações-
problema que favorecem o desenvolvimento de habilidades tais como:

•�estudo ou exploração do espaço físico e das formas;
•�orientação, percepção, visualização e representação do espaço físico-espacial;
•�o reconhecimento de formas e a capacidade de representá-las através de desenhos ou da construção do que foi idealizado;
•�classificação de objetos segundo suas formas;
•�a capacidade de analisar propriedades das figuras e de sintetizá-las numa definição ou em critérios de classificação.

Dessa forma, para assegurar a aprendizagem crítica dos campos geométricos os alunos devem dar conta das habilidades anteriormente descritas. Para isso, devem ser exercidas constantemente as 
ações de intuir, abstrair, generalizar e comprovar que irão compor o que se chama de raciocínio hipotético-dedutivo. Os alunos devem ser ativamente envolvidos em situações que prevejam 
construção, concepção, comparação, descrição, transformação, ampliação e redução de figuras. 
Limitar-se às atividades concretas, é sem dúvida, insuficiente, mesmo nos anos iniciais do ensino. Qualquer que seja o nível considerado, é fundamental o estabelecimento de articulações 
consistentes entre as atividades perceptivas e os momentos de concepção das inter-relações entre o conhecimento experimental e a sua organização. Porém, é também importante que essas 
atividades sejam conduzidas de forma a manter ligações estreitas com o estudo de outros conteúdos, em particular, com atividades numéricas, métricas e com a noção de proporcionalidade 
permitindo ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento.

Conteúdos: Formas  geométricas; Pontos, retas e ângulos; Ângulos, polígonos e circunferência.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Reconhece formas geométricas existentes em objetos da natureza e criados 
pelo homem.

Introduzir o trabalho para o reconhecimento de formas geométricas através da observação do meio em 
que o aluno está inserido. Uma boa atividade é realizar gincanas ou passeios com os alunos no 
ambiente da escola, no bairro, na sua comunidade ou em sua cidade.

4D1

Identifica e nomeia formas geométricas planas. Explorar com os alunos, da forma mais natural possível, as formas geométricas, por meio da 
planificação e reconstrução de embalagens.

4D2
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Representa figuras geométricas tridimensionais por meio de desenhos e 
construções.

Utilizar material concreto como figuras, desenhos, peças de madeira, brinquedos, dobraduras, massa de 
modelar, etc.

4D3

Percebe a diferença entre figuras planas e não-planas destacando suas 
características.

Representar figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais por meio de desenhos e construções.4D4

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Reconhece formas geométricas existentes em objetos da natureza e criados 
pelo homem.

Introduzir o trabalho para o reconhecimento de formas geométricas através da observação do meio em 
que o aluno está inserido. Uma boa atividade é realizar gincanas ou passeios com os alunos no 
ambiente da escola, no bairro, na sua comunidade ou em sua cidade.

4D1

Identifica e nomeia formas geométricas planas. Explorar com os alunos, da forma mais natural possível, as formas geométricas, por meio da 
planificação e reconstrução de embalagens.

4D2

Representa figuras geométricas tridimensionais por meio de desenhos e 
construções.

Utilizar material concreto como figuras, desenhos, peças de madeira, brinquedos, dobraduras, massa de 
modelar, etc.

4D3

Percebe a diferença entre figuras planas e não-planas destacando suas 
características.

Representar figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais por meio de desenhos e construções.4D4

Reconhece cubos, paralelepípedos, cones, pirâmides, cilindros e esferas por 
meio de suas principais características.

4D5

Relaciona figuras tridimensionais com suas planificações.4D6

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Identifica e nomeia formas geométricas planas. Explorar com os alunos, da forma mais natural possível, as formas geométricas, por meio da 
planificação e reconstrução de embalagens.

4D2

Representa figuras geométricas tridimensionais por meio de desenhos e 
construções.

Utilizar material concreto como figuras, desenhos, peças de madeira, brinquedos, dobraduras, massa de 
modelar, etc.

4D3

Percebe a diferença entre figuras planas e não-planas destacando suas 
características.

Representar figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais por meio de desenhos e construções.4D4

Reconhece cubos, paralelepípedos, cones, pirâmides, cilindros e esferas por 
meio de suas principais características.

4D5

Relaciona figuras tridimensionais com suas planificações.4D6

Identifica faces, arestas e vértices de sólidos geométricos.4D7

Realiza a contagem do número de faces, arestas e vértices de um poliedro. Utilizar material concreto.4D8

Reconhece polígonos como um conjunto de linhas fechadas.4D15

Identifica os elementos de um polígono. 4D16

Nomeia os polígonos de acordo com o número de lados.4D17
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Interpreta e expressa informações da natureza científica e social obtidas da leitura de listas, tabelas e gráficos.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Tratamento da informação

O estudo da Matemática deve permitir, a quem o faz, um crescimento da capacidade de relacionar seu aprendizado com situações reais experimentadas em sociedade, possibilitando análise de 
seus problemas e justificando intervenções com transformações positivas de caráter tanto individual como coletivo.
Partindo deste pressuposto, a adoção de um trabalho em educação matemática deve conter tópicos do Tratamento da Informação, que é reconhecida hoje nos mais diversos campos das pesquisas 
científicas e sociais ao mundo dos negócios, construindo assim, ferramenta para outras disciplinas.
O avanço da tecnologia da informação fez surgir novos processos de apresentar e analisar dados importantes relativos às condições sociais e econômicas da sociedade. Mais do que nunca, um 
estudante, no exercício de sua cidadania, está envolvido com a compreensão e quantificação de dados numéricos que possibilitam uma atuação consciente e fundamentada. Assim, o estudo desse 
tema permite aos professores trazerem o cotidiano do aluno para a sala de aula, e trabalhar com informações veiculadas nos diferentes meios de comunicação, tais como jornais e revistas. Em 
geral, os meios de comunicação recorrem à Estatística para avaliar e traduzir o assunto abordado numa linguagem que agiliza a sua leitura, tornando sua visualização mais fácil, compreensível e 
agradável. Dessa forma, já que o mundo é apresentado com dados estatísticos, é indispensável que cada um saiba selecioná-los e interpretá-los para desenvolver a capacidade de analisar, criticar 
e intervir. Durante as etapas que compõem o trabalho com estatística, os alunos devem ser estimulados em processos de reconhecimento, cálculo e reflexão sobre tópicos relativos à interpretação 
e à construção de gráficos e tabelas.
 Com relação ao tratamento das possibilidades e chances, como elementos de estudo da Probabilidade, justifica-se a sua inclusão ao longo de todo o Ensino Fundamental, uma vez que toda uma 
série de fenômenos sociais e naturais tem sua ocorrência esperada ou prevista com base em cálculos probabilísticos.
Portanto, a esse conjunto de saberes, capazes de iniciar os alunos no desenvolvimento de diversas competências como coletar informações, organizá-las e representá-las na forma de gráficos e 
tabelas, além de interpretá-las criticamente, foi dado o nome de Tratamento de Informação, tratado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática como parte da alfabetização. Justifica-
se: “só está alfabetizado quem sabe ler e interpretar dados numéricos dispostos de forma organizada”.

Conteúdos: Leitura e interpretação de textos, tabelas e gráficos; Combinatória; Probabilidade;  Média aritmética e média ponderada.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 1º Ciclo

Lê  e utiliza tabelas e gráficos simples.6D1

Lê e interpreta informações apresentadas em forma de tabelas e esquemas.6D2

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 1º Ciclo

Lê  e utiliza tabelas e gráficos simples.6D1

Lê e interpreta informações e dados apresentados em textos informativos. Explorar atividades que envolvam a leitura, interpretação e análise de textos retirados de jornais, 
revistas, panfletos, etc.

6D3

Lê e interpreta informações apresentadas em formas de tabelas, esquemas, 
diagramas e gráficos.

6D4

Constrói tabelas simples para comunicar informações coletadas.6D5

Representa dados em gráficos de barras.6D6

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 1º Ciclo

Lê e interpreta informações e dados apresentados em textos informativos. Explorar atividades que envolvam a leitura, interpretação e análise de textos retirados de jornais, 
revistas, panfletos, etc.

6D3
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Lê e interpreta informações apresentadas em formas de tabelas, esquemas, 
diagramas e gráficos.

6D4

Constrói tabelas simples para comunicar informações coletadas.6D5

Representa dados em gráficos de barras.6D6

Busca informações relativas a um tema através de pesquisas.6D8
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Resolve situações-problemas com autonomia, iniciativa e criatividade utilizando conceitos e procedimentos matemáticos bem 
como instrumenhtos tecnológicos disponíveis.

1Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Resolução de problemas
 
No Ensino Fundamental é importante desenvolver a capacidade do educando para trabalhar com situações-problema visando à formação de um cidadão com condições de desempenhar sua 
função na sociedade de forma crítica e com autonomia de pensamento. Entende-se por situações-problema quaisquer  atividades que relacionem o conteúdo às experiências do aluno. 
Ao ter como prioridade a construção do conhecimento pelo fazer e pensar, o papel da resolução de problemas é fundamental para auxiliar o aluno na apreensão dos significados. Consideramos 
que para desenvolver a competência para a resolução de problemas, o aluno deverá adotar etapas como, a compreensão de uma situação que exige resolução, a identificação de seus dados, a 
mobilização de conhecimentos, a construção de estratégias ou um conjunto de procedimentos, a organização e a perseverança na busca da resolução, a análise constante do processo de resolução 
e da validade da resposta e, se for o caso, a formulação de outras situações-problema.
Portanto, acredita-se que a compreensão do problema deve ser o principal objetivo para sua resolução e constitui um trabalho complexo no desenvolvimento do conteúdo matemático com o 
aluno, pois implica trabalhar tanto as competências de leitura e interpretação quanto a de produção de texto. Sendo assim, a resolução de problemas é uma atividade a ser desenvolvida não 
apenas como forma de aplicação e avaliação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos, mas como uma orientação para a apropriação de conceitos, procedimentos e atitudes 
matemáticas.

Conteúdos: Resolução de Problemas

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Elabora problemas a partir de situações apresentadas.1D5

Compara estratégias de resolução desenvolvidas por terceiros.1D6

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Analisa estratégias de resolução desenvolvidas por terceiros1D9

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10

Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Elabora problemas a partir de situações apresentadas.1D5

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Analisa estratégias de resolução desenvolvidas por terceiros1D9

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10
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Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Elabora problemas a partir de situações apresentadas.1D5

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Analisa estratégias de resolução desenvolvidas por terceiros1D9

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10

Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Formula hipótese e antecipa resultado.1D4

Elabora problemas a partir de situações apresentadas.1D5

Procura, seleciona e interpreta informações relativas à situação-problema.1D7

Realiza cálculos por estimativa ou aproximação1D8

Analisa estratégias de resolução desenvolvidas por terceiros1D9

Utiliza a calculadora como instrumento de reflexão, verificação e análise de 
resultados.

1D10

Discute idéias e realiza argumentos convincentes.1D11
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Compreende o significado das operações básicas entre números e das relações existentes entre elas, adquirindo proficiência 
no seu uso em cálculos exatos, aproximados, mentais e escritos em situações concretas e abstratas.

2Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Números e operações

A aquisição das noções de números pelos alunos, de acordo com a linha filosófico-metodológica deve percorrer o mesmo caminho que trilhou a humanidade: investigando, levantando hipóteses, 
experimentando, simbolizando. Gradativamente, os homens foram construindo as noções de números e sistematizando esse conhecimento ao longo do tempo.
Esse deve ser o caminho proposto aos alunos nos anos iniciais. Para que isso aconteça, em vez de ensinar o sistema convencional  já construído,  é necessário que se dê mais atenção ao processo 
de alfabetização pelo qual o educando passa, ao construir suas próprias noções de número. 
Ao longo do Ensino Fundamental o conhecimento sobre números é constituído e assimilado pelo aluno num processo em que tais números aparecem como instrumento eficaz para resolver 
determinados problemas, e também como objeto de estudo em si mesmos, considerando-se, nesta dimensão, suas propriedades, suas inter-relações e o modo como historicamente foram 
constituídos.
Através do conceito de número e das relações entre eles, pode-se interpretar e explorar quantitativa e qualitativamente a imensa variedade de interações ocorridas na natureza e na sociedade. 
Além disso, a construção dos conjuntos numéricos e o conhecimento de sua evolução histórica, bem como a assimilação de suas estruturas e propriedades e a habilidade em trabalhar com suas 
operações de modo concreto e formal têm grande papel no desenvolvimento das potencialidades analítica e lógica, além de estimular a capacidade de abstrações.
Com relação às operações –  adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação – o trabalho a ser realizado concentrar-se-á na compreensão de seus diferentes significados e nas 
relações existentes entre elas no estudo do cálculo oral e escrito ou utilizando máquinas calculadoras e outros instrumentos.
No cálculo oral, pode-se explorar o cálculo estimativo e outras estratégias diferentes do algoritmo escolar. Por sua vez, o algoritmo escrito  pode ser sistematizado a partir do cálculo oral ou de 
outras formas que permitam ao aluno compreender o processo de sua própria elaboração e também aquele produzido ao longo da história pelos diferentes grupos sociais. 
A calculadora, como um instrumento tecnológico utilizado socialmente, dever ser explorada didaticamente com vistas a:

•�apropriação dos recursos tecnológicos deste tempo, fundamental para a formação do cidadão contemporâneo;
•� compreensão do processo realizado pela calculadora;
•�compreensão das várias formas de cálculo.

         Esse trabalho deve se dar estreitamente articulado ao estudo lógico-histórico dos sistemas de numeração, focalizando, sobretudo, o sistema decimal, bem como a exploração dos conceitos e 
seus respectivos significados sócio-científico-culturais. 
Para atingir tais objetivos, deve-se, constantemente, em todos os níveis, propor problemas que envolvam os conjuntos numéricos estudados e explorem as diferenças conceituais das operações. 
Tais problemas envolvem números em vários modos de expressão, desenvolvendo nos alunos a capacidade de determinar de que forma deverão usá-los para realizar operações e efetuar 
estimativas.

Conteúdos: Numeração e sistemas de numeração decimal;  Números naturais; Divisibilidade- múltiplos e divisores; Números racionais na forma fracionária e decimal;  Números Inteiros;  
Operações com números inteiros; Operações com números racionais; Números reais; Potenciação e Radiciação.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Compreende e aplica o significado do valor posicional dos algarismos na 
leitura e escrita de números decimais. 

Especificar o valor absoluto e relativo dos algarismos.2D12

Reconhece números naturais em diversas situações identificando suas funções. Relacionar números do cotidiano com quantidade, código e identidade.2D13

Efetua cálculos envolvendo adição de números naturais.2D16

Resolve situações problemas envolvendo adição de números naturais.2D17

Efetua cálculos envolvendo subtração de números naturais. Usar as propriedades da subtração como estratégia de cálculo.2D19
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Resolve situações problemas envolvendo subtração de números naturais.2D20

Percebe a adição e a subtração como operações inversas. Explorar os fatos fundamentais.2D21

Efetua cálculos envolvendo a multiplicação de números naturais. Especificar número de algarismos dos fatores.2D23

Resolve situações problemas envolvendo multiplicação de números naturais. Especificar o número de algarismos dos fatores.2D24

Calcula potências de números naturais2D35

Compreende o significado e calcula a raiz quadrada de números naturais.2D36

Compreende o conceito de frações identificando-as em situações do cotidiano.2D37

Lê e produz escritas numéricas adequadas à representação do número 
fracionário.

2D38

Estabelece relação de equivalência para escrever uma fração na forma 
irredutível.

2D44

Aplica a equivalência de frações para escrever duas ou mais frações com o 
mesmo denominador.

2D45

Desenvolve o cálculo de frações de quantidades.2D46

Reduz duas ou mais frações ao mesmo denominador comum utilizando o 
mmc.

2D47

Compara números fracionários em situações-problema do cotidiano.2D48

Resolve situações-problema do quotidiano envolvendo adição e subtração de 
frações.

2D50

Resolve situações-problema envolvendo a multiplicação e divisão de frações.2D51

Lê e produz escritas numéricas adequadas à representação do número decimal.2D54

Converte números racionais da representação fracionária para a decimal.2D56

Converte números racionais da representação decimal para a fracionária.2D57

Aplica as regras do sistema de numeração decimal para a compreensão, 
leitura, representação, comparação e ordenação de números racionais na 
forma decimal.

2D58

Resolve situações-problema envolvendo adição e subtração de números 
racionais na forma decimal, utilizando estratégias próprias ou sistematização 
convencional. 

Utilizar instrumentos como balança, fita métrica, régua, jarra graduada, moedas e cédulas do Real.2D61

Reconhece e estabelece a relação de equivalência entre os valores das cédulas 
e moedas do Real.

2D64

Lê, escreve e compara quantias expressas em reais e centavos usando palavras 
e símbolos.

2D65

Resolve situações-problema que envolvem a multiplicação de números 
decimais.

2D68

Resolve situações-problema envolvendo a divisão com números decimais. Explorar atividades envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro, sistemas de medidas, etc.2D70
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Identifica múltiplos e divisores de números naturais. 2D71

Utiliza os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 102D72

Decompõem números naturais em fatores primos.2D73

Calcula o mdc e o mmc  de números naturais.2D74

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Resolve situações-problema envolvendo adição e subtração de números 
racionais na forma decimal, utilizando estratégias próprias ou sistematização 
convencional. 

Utilizar instrumentos como balança, fita métrica, régua, jarra graduada, moedas e cédulas do Real.2D61

Reconhece números inteiros positivos e negativos em situações concretas. Explorar atividades envolvendo registro de temperaturas, saldos bancários, altitude e profundidade, 
tabelas de jogos, controle de despesas e receitas, etc.

2D75

Representa o conjunto dos números inteiros na reta numerada.2D76

Identifica e compara números inteiros em situações no dia-a-dia.2D77

Determina a soma algébrica de números inteiros.2D78

Resolve situações-problema envolvendo adição e subtração de dois ou mais 
números inteiros.

2D79

Calcula o produto de números inteiros.2D80

Resolve situações-problema envolvendo a multiplicação e divisão de números 
inteiros.

2D81

Calcula potências de números inteiros com expoente par e ímpar.2D82

Calcula a raiz quadrada de números inteiros quadrados perfeitos2D83

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Efetua a soma algébrica de números racionais.2D84

Efetua a multiplicação de números racionais. 2D85

Efetua a divisão de números racionais.2D86

Calcula potências envolvendo números racionais.2D87

Calcula a raiz quadrada exata de números racionais.2D88

Resolve situações-problema que envolve a multiplicação de números 
decimais.

2D89

Resolve situações-problema envolvendo a divisão de números racionais.2D90

Representa números racionais na reta numérica. 2D91

Reconhece um número irracional cuja representação decimal é infinita e não-
periódica.

2D92

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo
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Reconhece o conjunto dos números reais como a união entre números 
racionais e irracionais

2D93

Identifica e aplica as propriedades da potenciação como pré-requisito na 
simplificação de expressões e elemento facilitador nos cálculos que envolvem 
potências.

2D94

Calcula potências de um número real com expoente negativo2D95

Reconhece um radical aritmético identificando seus termos.2D96

Identifica e aplica as propriedades dos radicais.2D97

Constrói e amplia noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.3Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Grandezas e medidas

Medir é uma habilidade que tem origem nas atividades comuns do ser humano estando na origem do pensamento matemático, sendo, portanto, uma importante aplicação dos números, que além 
de outras coisas, objetiva quantificar o mundo que o rodeia.
O eixo Grandezas e Medidas caracteriza-se por sua forte relevância social devido ao seu caráter prático e utilitário e pela possibilidade de variadas conexões com outras áreas do conhecimento. 
Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas as situações. Desse modo, desempenham papel importante no currículo, pois mostram claramente ao aluno a 
utilidade do conhecimento matemático no cotidiano, já que as atividades em que as noções de grandezas e medidas são exploradas proporcionam melhor compreensão de conceitos relativos ao 
espaço e às formas e são contextos muito ricos para o trabalho com os significados dos números, das  operações e da idéia de proporcionalidade, além de ser um campo fértil para uma 
abordagem histórica.
Neste bloco serão tratadas diferentes grandezas, tais como comprimento, massa, tempo, capacidade, temperatura. É importante que o professor explicite para o aluno as diferença entre elas e os 
leve a justificar a necessidade de uma unidade padrão. Além disso, deverá explorar a utilização de instrumentos adequados para medi-las, iniciando também uma discussão a respeito de 
algarismo duvidoso, algarismo significativo e arredondamento.
Os conteúdos referentes a grandezas e medidas proporcionarão contextos para analisar a interdependência entre grandezas e expressá-las algebricamente. É importante fazer com que os alunos 
percebam que a necessidade de trabalhar com as unidades convencionais está relacionada com o problema da comunicação. Para efetuar medição, deve-se escolher uma unidade de medida de 
mesma natureza da grandeza que será medida, pois somente grandezas de mesma natureza podem ser comparadas.
Ao construírem as unidades-padrão, é importante que os alunos percebam que certos comprimentos, ou outros tipos de medida, não são mensuráveis com uma única unicidade, e que, a partir de 
uma, podem-se criar outras. Assim, eles começam a perceber a adequação das unidades de medidas às grandezas que se deseja medir e a descobrir as equivalências entre as unidades criadas em 
um mesmo sistema de medida.
Enfim, deve-se ressaltar que as habilidades para conhecer as diversas grandezas, bem como os instrumentos para medi-las vão se refinando gradativamente, à medida que o professor proporciona 
aos alunos momentos para análise de situações-problema retiradas de próprio contexto.

Conteúdos: Sistema decimal de medidas; Razão e proporção; Cálculo de perímetros, áreas e volume; Noções de matemática financeira; Razão e proporcionalidade na geometria; Áreas de figuras 
geométricas planas e não-planas.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Resolve situações-problema envolvendo datas, horas, idade e prazos.3D8

Seleciona os procedimentos e os instrumentos adequados de medida, em 
função do problema e da precisão do resultado.

3D9
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Compreende que a medida envolve a comparação de duas grandezas da 
mesma natureza e a verificação de quantas vezes a grandeza tomada como 
unidade cabe na outra.

3D11

Percebe que o número que indica a medida varia conforme a unidade de 
medida utilizada.

3D12

Reconhece e utiliza diversos instrumentos para medir comprimento 
expressando-a na unidade adequada em função do contexto e da precisão do 
resultado.

3D13

Conhece e aplica as unidades usuais de medida de comprimento km, m, dm, 
cm e mm na resolução de situações-problema estabelecendo relações entre 
elas.

3D16

Conhece e utiliza as unidades de medidas de capacidade como litro e mililitro 
estabelecendo relações entre elas.

3D17

Conhece e aplica as unidades usuais de medida de capacidade como litro e 
mililitro na resolução de situações-problema estabelecendo relações entre elas.

Desenvolver atividades que explorem embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédios, etc.3D19

Conhece e aplica as unidades usuais de medidas de massa como o miligrama, 
grama, quilograma e tonelada na resolução de situações-problema 
estabelecendo relações entre elas.

Desenvolver atividades que explorem embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédios e balança.3D20

Resolve situações-problema envolvendo cálculos de perímetros de figuras 
geométricas planas.

3D22

Resolve situações-problema envolvendo o cálculo da área de figuras planas, 
desenhadas em malha quadriculada.

3D24

Identifica relações entre áreas de figuras geométricas por meio da composição 
e decomposição de figuras.

3D25

Resolve situações-problema envolvendo relações entre perímetros e áreas de 
figuras geométricas planas.

3D26

Calcula áreas de quadrados e retângulos. 3D27

Calcula áreas de triângulos.3D28

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Identifica e conceitua a razão entre dois números.3D33

Determina a razão entre as medidas de duas grandezas de mesma espécie.3D34

Representa e calcula algumas razões especiais como: escala, densidade 
demográfica, velocidade média e densidade de um corpo.

Realizar aulas interdisciplinares com Geografia, destacando o conceito de escalas e densidade 
demográfica.

3D35

Reconhece que uma razão escrita na forma percentual pode ser representada 
na forma fracionária e decimal.

3D36

Identifica proporção como a igualdade de duas razões aplicando suas 
propriedades.

3D37
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Reconhece quando duas grandezas variáveis são diretamente ou inversamente 
proporcionais.

3D38

Aplica na resolução de situações-problema os conceitos que envolvem 
grandezas diretamente proporcionais.

3D39

Aplica na resolução de situações-problema os conceitos que envolvem 
grandezas inversamente proporcionais.

3D40

Resolve situações-problema envolvendo cálculos de porcentagens. 3D41

Identifica como taxa de juro a taxa de porcentagem paga ou recebida pelo 
“aluguel” do dinheiro.

3D44

Reconhece e aplica o conceito de escalas na resolução de situações-problema. Realizar atividades que envolvem a aplicação de escalas. Exemplo: construção de mapas, plantas 
baixas, maquetes, itinerários ou guias de bairros, etc.

3D47

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Aplica na resolução de situações-problema os conceitos que envolvem 
grandezas inversamente proporcionais.

3D40

Resolve situações-problema envolvendo cálculos de porcentagens. 3D41

Resolve situações-problema utilizando regra de três simples.3D42

Identifica os conceitos de capital, como o dinheiro que se empresta ou que se 
pede emprestado. 

3D43

Identifica montante como o total pago no final do empréstimo (capital + juro).3D45

Resolve situações-problema que envolve operações comerciais. Desenvolver atividades que envolvem lucros, prejuízos, descontos, acréscimos, etc.3D46

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Calcula áreas de quadrados e retângulos. 3D27

Calcula áreas de trapézios.3D29

Calcula áreas de circunferências3D30

Compõe e decompõe sólidos geométricos. 3D31

Calcula áreas de superfícies de sólidos geométricos através da decomposição 
em figuras geométricas planas.

3D32
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Constrói representações do espaço percebendo suas generalizações para resolver situações diversas e complexas do mundo 
em que vive.

4Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Espaço e forma

Desde que nasce, a criança está em contato com o mundo. Através de seus sentidos, ela começa a explorar e a interpretar o ambiente que a rodeia e, antes mesmo de dominar as palavras, passa a 
conhecer o espaço e as formas nele presentes. Os conceitos geométricos constituem parte fundamental do currículo de Matemática no ensino fundamental, na medida em que possibilita ao aluno 
desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. O estudo da Geometria é um campo fértil de situações-
problema que favorecem o desenvolvimento de habilidades tais como:

•�estudo ou exploração do espaço físico e das formas;
•�orientação, percepção, visualização e representação do espaço físico-espacial;
•�o reconhecimento de formas e a capacidade de representá-las através de desenhos ou da construção do que foi idealizado;
•�classificação de objetos segundo suas formas;
•�a capacidade de analisar propriedades das figuras e de sintetizá-las numa definição ou em critérios de classificação.

Dessa forma, para assegurar a aprendizagem crítica dos campos geométricos os alunos devem dar conta das habilidades anteriormente descritas. Para isso, devem ser exercidas constantemente as 
ações de intuir, abstrair, generalizar e comprovar que irão compor o que se chama de raciocínio hipotético-dedutivo. Os alunos devem ser ativamente envolvidos em situações que prevejam 
construção, concepção, comparação, descrição, transformação, ampliação e redução de figuras. 
Limitar-se às atividades concretas, é sem dúvida, insuficiente, mesmo nos anos iniciais do ensino. Qualquer que seja o nível considerado, é fundamental o estabelecimento de articulações 
consistentes entre as atividades perceptivas e os momentos de concepção das inter-relações entre o conhecimento experimental e a sua organização. Porém, é também importante que essas 
atividades sejam conduzidas de forma a manter ligações estreitas com o estudo de outros conteúdos, em particular, com atividades numéricas, métricas e com a noção de proporcionalidade 
permitindo ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento.

Conteúdos: Formas  geométricas; Pontos, retas e ângulos; Ângulos, polígonos e circunferência.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo

Reconhece formas geométricas existentes em objetos da natureza e criados 
pelo homem.

Introduzir o trabalho para o reconhecimento de formas geométricas através da observação do meio em 
que o aluno está inserido. Uma boa atividade é realizar gincanas ou passeios com os alunos no 
ambiente da escola, no bairro, na sua comunidade ou em sua cidade.

4D1

Identifica e nomeia formas geométricas planas. Explorar com os alunos, da forma mais natural possível, as formas geométricas, por meio da 
planificação e reconstrução de embalagens.

4D2

Representa figuras geométricas tridimensionais por meio de desenhos e 
construções.

Utilizar material concreto como figuras, desenhos, peças de madeira, brinquedos, dobraduras, massa de 
modelar, etc.

4D3

Percebe a diferença entre figuras planas e não-planas destacando suas 
características.

Representar figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais por meio de desenhos e construções.4D4

Reconhece cubos, paralelepípedos, cones, pirâmides, cilindros e esferas por 
meio de suas principais características.

4D5

Relaciona figuras tridimensionais com suas planificações.4D6

Identifica faces, arestas e vértices de sólidos geométricos.4D7
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Realiza a contagem do número de faces, arestas e vértices de um poliedro. Utilizar material concreto.4D8

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Reconhece, aplica e representa ponto, reta, curva e plano em situações 
práticas. 

Realizar a observação de objetos, mapas, traçados de itinerários, dobraduras, etc.4D9

Identifica retas paralelas e perpendiculares. Realizar a observação de objetos, mapas, traçados de itinerários, dobraduras, etc.4D10

Utiliza régua, compasso e transferidor em construções geométricas.4D11

Identifica e traça ângulos a partir de objetos e figuras geométricas.4D12

Classifica e reconhece ângulos através da observação de objetos e figuras 
geométricas.

Classificar ângulos nulos, rasos, de meia-volta e de uma volta, retos, agudos, obtusos, consecutivos e 
ângulos adjacentes. 

4D13

Resolve situações-problema envolvendo medidas de ângulos. 4D14

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Reconhece polígonos como um conjunto de linhas fechadas.4D15

Identifica os elementos de um polígono. 4D16

Nomeia os polígonos de acordo com o número de lados.4D17

Calcula a soma dos ângulos internos e externos de um polígono.4D18

Conceitua e traça a bissetriz de um ângulo.4D19

Classifica os triângulos de acordo com a medida dos lados e dos ângulos 
internos.

4D20

Define, representa e identifica as alturas, medianas e as bissetrizes de um 
triângulo.

4D21

Estabelece relação entre os ângulos de um quadrilátero.4D22

Traça uma circunferência usando um compasso, identificando seus elementos.4D26

Calcula o comprimento de uma circunferência na resolução de situações-
problema

4D27

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Reconhece a representação do Plano Cartesiano.4D23

Localiza e representa pontos no Plano Cartesiano.4D24

Reconhece e aplica o Teorema de Pitágoras na resolução de situações-
problema.

4D25
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Demostra capacidade de observação e representação de regularidades e generalizações algébricas na resolução de situações-
problema.

5Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Álgebra

A Álgebra é, por vezes, definida como uma Aritmética generalizada ou uma linguagem para a generalização da Aritmética, que foi e ainda é a fonte original da Álgebra como instrumento para 
expressar generalidades e controlar o desconhecido. Todavia, a Álgebra é mais do que uma série de regras para manipular símbolos.  É uma forma de pensar que, aliada à utilização de todo tipo 
de tecnologia de que se dispõe, invoca o pensamento matemático dos alunos.
Para que ocorram mudanças, tão necessárias ao ensino da Álgebra, é preciso que se contemplem, além dos aspectos formais, a construção do pensamento algébrico, pois não se pode utilizar uma 
linguagem sem que lhe seja dado sentido, sem que não se sinta a necessidade de sua utilização. Deve-se entender que a linguagem, pelo menos a princípio, é a expressão do pensamento. O 
estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, além de lhe possibilitar a aquisição de uma 
importante ferramenta para resolver problemas.
A exploração de atividades de observação de regularidades, generalizações e construções de padrões numéricos e geométricos, é um caminho para a manipulação e construção de expressões 
algébricas, permitindo mobilizar capacidades de visualização e da organização espacial incluindo a compreensão de conceitos algébricos como variáveis, incógnitas, expressão, função, equação, 
construção e análise de representações e situações.
Destaca-se que é interessante propor problemas em que o aluno possa investigar padrões tanto em sucessões numéricas como em representações algébricas, o que lhe permitirá identificar as 
figuras, construir a linguagem algébrica para descrevê-las, simbolicamente, e ter a oportunidade de fazer suas próprias demonstrações.
Portanto, um trabalho com atividades envolvendo a balança, números figurados, seqüências, entre outros, possibilita uma aplicação mais interessante de fatos e regras algébricas, capacitando o 
aluno, de forma gradual, para a visualização, a argumentação e o raciocínio algébrico, levando-o a explicitar as ricas conexões entre várias sub-áreas da Matemática como Aritmética, Álgebra e 
Geometria.

Conteúdos: Expressões algébricas;  Equações do 1° grau; Monômios e polinômios; Equações e sistemas de equações do 2º grau.

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Representa situações escritas simples em linguagem corrente por meio de 
expressões algébricas. 

5D1

Expressa generalidades a partir de seqüências com formas e números 
manipulando as letras como símbolos utilizados para representar uma posição 
qualquer na seqüência. 

5D2

Constrói e manipula expressões algébricas. Explorar atividades utilizando a balança.5D3

Identifica uma equação como sentença matemática expressa por uma 
igualdade e que apresenta um ou mais elementos desconhecidos.

5D4

Representa situações escritas em linguagem corrente por meio de equação.5D5

Determina o conjunto solução de uma equação do 1º grau dentro de um 
determinado conjunto universo.

5D6

Resolve situações-problema envolvendo equação do 1º grau interpretando o 
resultado obtido.

5D7

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Constrói e manipula expressões algébricas. Explorar atividades utilizando a balança.5D3
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Identifica e soma termos algébricos semelhantes.5D8

Multiplica termos algébricos semelhantes.5D9

Calcula o valor numérico de uma expressão algébrica.5D10

Identifica monômios semelhantes.5D11

Simplifica expressões envolvendo monômios semelhantes e operações com 
monômios.

5D12

Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Identifica equações do 2º grau.5D13

Identifica os coeficientes de uma equação do 2º grau5D14

Reduz equações do 2º grau para a forma  ax² + bx + c = 0.5D15

Identifica e resolve equações incompletas do 2º grau determinando o seu 
conjunto solução. 

5D16

Identifica e resolve equações incompletas do 2º grau, determinando seu 
conjunto solução.

Explorar atividades envolvendo os diversos métodos de resolução de equação do 2° grau : completando 
quadrados, fatoração e a fórmula resolutiva de Bháskara.

5D17

Interpreta e expressa informações da natureza científica e social obtidas da leitura de listas, tabelas e gráficos.6Competência:

Habilidades/Descritores Considerações

Tratamento da informação

O estudo da Matemática deve permitir, a quem o faz, um crescimento da capacidade de relacionar seu aprendizado com situações reais experimentadas em sociedade, possibilitando análise de 
seus problemas e justificando intervenções com transformações positivas de caráter tanto individual como coletivo.
Partindo deste pressuposto, a adoção de um trabalho em educação matemática deve conter tópicos do Tratamento da Informação, que é reconhecida hoje nos mais diversos campos das pesquisas 
científicas e sociais ao mundo dos negócios, construindo assim, ferramenta para outras disciplinas.
O avanço da tecnologia da informação fez surgir novos processos de apresentar e analisar dados importantes relativos às condições sociais e econômicas da sociedade. Mais do que nunca, um 
estudante, no exercício de sua cidadania, está envolvido com a compreensão e quantificação de dados numéricos que possibilitam uma atuação consciente e fundamentada. Assim, o estudo desse 
tema permite aos professores trazerem o cotidiano do aluno para a sala de aula, e trabalhar com informações veiculadas nos diferentes meios de comunicação, tais como jornais e revistas. Em 
geral, os meios de comunicação recorrem à Estatística para avaliar e traduzir o assunto abordado numa linguagem que agiliza a sua leitura, tornando sua visualização mais fácil, compreensível e 
agradável. Dessa forma, já que o mundo é apresentado com dados estatísticos, é indispensável que cada um saiba selecioná-los e interpretá-los para desenvolver a capacidade de analisar, criticar 
e intervir. Durante as etapas que compõem o trabalho com estatística, os alunos devem ser estimulados em processos de reconhecimento, cálculo e reflexão sobre tópicos relativos à interpretação 
e à construção de gráficos e tabelas.
 Com relação ao tratamento das possibilidades e chances, como elementos de estudo da Probabilidade, justifica-se a sua inclusão ao longo de todo o Ensino Fundamental, uma vez que toda uma 
série de fenômenos sociais e naturais tem sua ocorrência esperada ou prevista com base em cálculos probabilísticos.
Portanto, a esse conjunto de saberes, capazes de iniciar os alunos no desenvolvimento de diversas competências como coletar informações, organizá-las e representá-las na forma de gráficos e 
tabelas, além de interpretá-las criticamente, foi dado o nome de Tratamento de Informação, tratado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática como parte da alfabetização. Justifica-
se: “só está alfabetizado quem sabe ler e interpretar dados numéricos dispostos de forma organizada”.

Conteúdos: Leitura e interpretação de textos, tabelas e gráficos; Combinatória; Probabilidade;  Média aritmética e média ponderada.

Nível de Ensino: EJA - 1º Período - 2º Ciclo
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Lê e interpreta informações e dados apresentados em textos informativos. Explorar atividades que envolvam a leitura, interpretação e análise de textos retirados de jornais, 
revistas, panfletos, etc.

6D3

Lê e interpreta informações apresentadas em formas de tabelas, esquemas, 
diagramas e gráficos.

6D4

Constrói tabelas simples para comunicar informações coletadas.6D5

Representa dados em gráficos de barras.6D6

Lê e interpreta dados em gráficos de barras.6D7

Busca informações relativas a um tema através de pesquisas.6D8

Nível de Ensino: EJA - 2º Período - 2º Ciclo

Lê e interpreta informações e dados apresentados em textos informativos. Explorar atividades que envolvam a leitura, interpretação e análise de textos retirados de jornais, 
revistas, panfletos, etc.

6D3

Lê e interpreta informações apresentadas em formas de tabelas, esquemas, 
diagramas e gráficos.

6D4

Representa dados em gráficos de barras.6D6

Lê e interpreta dados em gráficos de barras.6D7

Busca informações relativas a um tema através de pesquisas.6D8

Estabelece procedimentos e estratégias de coleta de dados e informações.6D10

Constrói registros pessoais para comunicar informações coletadas.6D11

Nível de Ensino: EJA - 3º Período - 2º Ciclo

Lê e interpreta informações e dados apresentados em textos informativos. Explorar atividades que envolvam a leitura, interpretação e análise de textos retirados de jornais, 
revistas, panfletos, etc.

6D3

Lê e interpreta informações apresentadas em formas de tabelas, esquemas, 
diagramas e gráficos.

6D4

Representa dados em gráficos de barras.6D6

Lê e interpreta dados em gráficos de barras.6D7

Busca informações sobre um tema e faz seus próprios estudos para dirigir um 
trabalho em equipe.

6D9

Estabelece procedimentos e estratégias de coleta de dados e informações.6D10

Constrói registros pessoais para comunicar informações coletadas.6D11

Reconhece possíveis formas de combinar elementos de uma coleção e 
contabilizá-las usando estratégias próprias.

6D12

Desenvolve a noção de média aritmética simples.6D13

Resolve situações-problema utilizando cálculos com média aritmética simples.6D14
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Nível de Ensino: EJA - 4º Período - 2º Ciclo

Lê e interpreta informações e dados apresentados em textos informativos. Explorar atividades que envolvam a leitura, interpretação e análise de textos retirados de jornais, 
revistas, panfletos, etc.

6D3

Lê e interpreta informações apresentadas em formas de tabelas, esquemas, 
diagramas e gráficos.

6D4

Representa dados em gráficos de barras.6D6

Lê e interpreta dados em gráficos de barras.6D7

Busca informações sobre um tema e faz seus próprios estudos para dirigir um 
trabalho em equipe.

6D9

Estabelece procedimentos e estratégias de coleta de dados e informações.6D10

Constrói registros pessoais para comunicar informações coletadas.6D11

Reconhece possíveis formas de combinar elementos de uma coleção e 
contabilizá-las usando estratégias próprias.

6D12

Desenvolve a noção de média aritmética simples.6D13

Resolve situações-problema utilizando cálculos com média aritmética simples.6D14
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CANÇÃO ÓBVIA 
Paulo Freire 

 
Escolhi a sombra desta árvore 

para repousar do muito que farei, 
enquanto esperarei por ti. 

Quem espera na pura espera, 
vive um tempo de espera vã. 
Por isso, enquanto te espero, 

trabalharei os campos 
e conversarei com homens e mulheres. 
Suarei meu corpo que o sol queimará, 

minhas mãos ficarão calejadas, 
meus pés aprenderão o mistério do caminhar, 

meus ouvidos ouvirão mais, 
meus olhos verão o que antes não viam. 

Enquanto esperarei por ti, 
não esperarei na pura espera. 
Porque meu tempo de espera, 

é um tempo de fazer. 
Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, 

em voz baixa e precavidos: 
é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar; 

é perigoso esperar na forma em que esperas. 
Porque esses recusam a alegria da tua chegada. 

Desconfiarei também daqueles 
que virão dizer-me, com palavras fáceis 

que já chegaste. 
Porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, 

antes te denunciam. 
Estarei preparando a tua chegada 
como o jardineiro prepara o jardim 

para a rosa que abrirá na primavera. 
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