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Reformulação Curricular para o continuum 2020/2021 

 

Período Pandêmico e necessidade de reorganização do trabalho pedagógico 

 

A pandemia do Covid-19 descortinou uma crise sanitária e, sobretudo, humanitária sem precedentes, ocasionando a suspensão 

das atividades presenciais nas escolas do país e do mundo. Diante disso, o Colégio Pedro II, respaldado pelo Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e pela Lei Nº 14.040/2020, inicialmente organizou espaços-tempos de interação entre 

docentes e estudantes que lhes garantisse apoio cognitivo e emocional, uma vez que não havia ainda a garantia dos meios 

necessários para aquisição de dispositivos e pacotes de dados que viabilizasse o acesso para todos aqueles que se 

encontravam em situação de vulnerabilidade social em nossa comunidade escolar.  

 

Paralelamente a essas propostas de interação com os estudantes, os docentes do departamento de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental dedicaram-se à formação continuada, debates, discussões e trocas de experiências voltadas para o uso dos 

recursos tecnológicos necessários à produção de um trabalho que garantisse a qualidade da aprendizagem dos estudantes 

atendidos nos Campi I. Investimos tempo em estudos e pesquisas que dessem conta de compreender e nos apropriar de outros 
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modos de manter a escola viva, ainda que por meio da tela, garantindo a manutenção dos laços de afeto e propiciando espaços 

de troca, de ensino-aprendizagem, entre professores e estudantes. 

 

Escolha pelo continuum, a necessária reorganização curricular e nosso compromisso 

com a aprendizagem de todos e todas 

 

Diante disso, tornou-se necessidade premente reorganizar o currículo do trabalho desenvolvido com crianças do 1º ao 5º ano 

do ensino fundamental, priorizando conhecimentos necessários e possíveis de serem trabalhados a partir da interação entre 

os sujeitos envolvidos e com mediação docente acontecendo de forma remota. 

Pensando na qualidade das atividades ofertadas e na interação entre crianças e adultos, em um momento tão complexo para 

todos,  com todo cuidado e compromisso, buscamos planejar e oferecer uma diversidade de atividades na tela e fora dela, de 

modo que possamos propiciar experiências positivas que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem de habilidades 

cognitivas, emocionais, artísticas, corporais e afetivas a todos os nossos estudantes, compreendendo-os como sujeitos 

integrais, únicos, autônomos, criativos e críticos. 

 

Para tanto, é fundamental a adoção de tratamento metodológico que favoreça e estimule o protagonismo 
dos estudantes, como também que: evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade 
ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, contemplando 
vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social e 
possibilitando o aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências 
pessoais, sociais e do trabalho (Resolução CNE/CEB nº 3/2018, Art. 7, § 2º).  

 



Respaldados nos pareceres do CNE e pela legislação vigente, optamos pelo continuum 2020/2021 “(...) compreendendo 

a necessária continuidade das aprendizagens ao longo dos anos, crescendo progressivamente em complexidade. (...) 

As habilidades devem ser consideradas sob as perspectivas da continuidade das aprendizagens e da integração dos 

eixos organizadores e objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização” (BNCC, 2021, p. 84).  

 

A legislação educacional e a própria BNCC admitem diferentes formas de organização da trajetória 
escolar, sem que a segmentação anual seja uma obrigatoriedade. Em caráter excepcional, é possível 
reordenar a trajetória escolar reunindo em continuum o que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 
2020 com o ano subsequente. Ao longo do que restar do ano letivo presencial de 2020 e do ano letivo 
seguinte, pode-se reordenar a programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a 
carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. Seria uma espécie de “ciclo emergencial”, ao abrigo 
do artigo 23, caput, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (PARECER CNE/CP Nº 15/2020, p. 
93). 
(...) Flexibilização acadêmica: a flexibilização curricular deverá considerar a possibilidade de planejar 
um continuum curricular de 2020-2021, quando não for possível cumprir os objetivos de aprendizagem 
previstos no calendário escolar de 2020, como indicado no Parecer CNE/CP nº 5/2020. (PARECER 
CNE/CP Nº 19/2020, p. 99). 

 

Conforme propõe a Base Nacional, nossas propostas curriculares visam abrir “caminhos para práticas de estudo provocadoras 

e desafiadoras, em situações que estimulem a curiosidade, a reflexão e o protagonismo” (BNCC, 2021, p. 367). 

Vale ressaltar que nosso planejamento para o trabalho pedagógico remoto busca respeitar as recomendações da Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), descritas no Manual de Orientação de 2016 e atualizado em 2020,  que afirma que crianças com 

idades entre 6 e 10 anos devem limitar-se ao tempo de tela de uma a duas horas, no máximo, por dia, sempre com supervisão 

de pais/responsáveis1.  

NOSSOS PRINCÍPIOS 
                                                             
1 Disponível na página da Sociedade Brasileira de Pediatria_https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_22246c-ManOrient_-
__MenosTelas__MaisSaude.pdf 



 

Para promover o desenvolvimento de uma proposta de trabalho que proporcione o sucesso e a permanência de todos os 

estudantes na escola, o corpo docente considera como balizadores da prática pedagógica os seguintes princípios: 

 

 Estabelecimento da prática dialógica como base para toda a ação pedagógica;  

 Valorização da postura investigativa como caminho para a leitura de mundo e para a produção do conhecimento 

de si;  

 Garantia a todos de acesso e de produção de conhecimentos, assim como de apropriação de sua história, de 

forma global e integrada;  

 Estabelecimento de relações entre a vida dentro e fora da escola produzindo conhecimentos sobre e a partir das 

experiências vividas, articulando-as ao campo conceitual trabalhado no contexto escolar; 

 Exercício da vivência cidadã a partir do reconhecimento e do combate às desigualdades sociais, econômicas, 

étnicas, de gênero e sexuais, visando à participação efetiva na construção de uma sociedade mais ética, justa e 

democrática; 

 Desenvolvimento do respeito a si mesmo e aos outros, na busca de uma sociedade em que as pessoas possam 

conviver com pensamentos semelhantes e/ou divergentes; e 

 Oferecimento de condições e de situações de aprendizagem que contribuam efetivamente para o 

desenvolvimento de práticas autônomas e autorais e do pensamento crítico.  

 



Dessa forma, as ações pedagógicas pretendem garantir aos estudantes a produção e a apropriação de conhecimentos, o 

exercício da cidadania, o acesso à pluralidade cultural, possibilitando-lhes não apenas vivenciar as transformações do mundo, 

como também atuar de maneira singular e criativa, com responsabilidade e postura crítica, na perspectiva da construção de 

uma sociedade ética, justa e democrática. Sendo assim, considerando as Leis nº 10.639/20032 e nº 11.645/20083, além da Lei 

11.340/20064 integram o currículo: valorização da diversidade cultural, social, etnicorracial, sexual e de gênero; combate às 

desigualdades de classe, ao racismo, ao machismo e à LGBTfobia. Ainda, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

também integram o currículo os temas: promoção da saúde; educação ambiental; consumo consciente; trabalho, ciência e 

tecnologia. 

 

O desenvolvimento desses temas possibilita a integração entre os componentes curriculares, seja por meio do tratamento de 

um mesmo assunto por diferentes áreas de conhecimento, seja pela organização de sequências didáticas, ou ainda, pela 

realização de projetos que tratam temáticas ou problemas de interesse do grupo. 

 

Vale ressaltar a importância das reuniões de planejamento coletivo semanais do corpo docente de cada ano/série e das demais 

atividades de manutenção de ensino. Os objetivos principais desses momentos são investir em formação continuada, realizar 

reflexões sobre as diferentes propostas de abordagem de conteúdos e de temas e organizar práticas de avaliação numa escola 

que inova sempre. As reuniões são preparadas e dinamizadas com o intuito de apresentar sugestões, compartilhar experiências 

vivenciadas nas turmas e buscar soluções para os desafios enfrentados no cotidiano. Prevendo a integração entre os diversos 

                                                             
2 A Lei 10.639/2008Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 
3 A Lei 11.645/2008 altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena”. 

 



setores, podem participar da reunião também o Setor de Orientação Educacional e Pedagógica (SOEP), o Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), a Assistência Estudantil e docentes dos demais 

Departamentos que compõem a grade curricular. 

 

É relevante registrar que a organização dos grupos de crianças dos Anos Iniciais considera a necessária mediação pedagógica 

e o (re)conhecimento de cada um dos agentes desse processo. Desse modo, o número de estudantes por turma deve ser de, 

no máximo, 20 estudantes para o 1º ano e de, no máximo, 25 estudantes para as turmas de 2º ao 5º anos. Esse é um fator 

importante, não só no atendimento das especificidades das crianças dessa faixa etária, como também nas práticas de 

avaliação.  

 

SOBRE AVALIAÇÃO NO PERÍODO PANDÊMICO 
.  

 
No tocante à avaliação, seguiremos a Portaria Nº 3.112/2020/CPII que dispõe: 

 
 

CAPÍTULO III_DA AVALIAÇÃO DISCENTE 
 
Art. 26. Conforme previsto no inciso VI do artigo 24 da Lei nº 9.394, de 26 de dezembro de 1996, fica mantida a 
exigência de frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação do/a estudante. 
§ 1º A frequência dos/as estudantes será computada a partir do acesso e da realização/ participação nas atividades 
síncronas e assíncronas propostas.  
§ 2º Registros de percentuais de acessos serão realizados nos meses de abril e de junho de 2021. 
Art. 28. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a avaliação se dará para fins de acompanhamento dos processos 
de ensino-aprendizagem e das interações, e não para fins de classificação ou hierarquização, e será regulada por 
portaria específica para o período pandêmico, observada a exigência legal de frequência mínima. 

 



É preciso considerar que, dada a diversidade do desempenho dos estudantes no que se refere aos objetivos previstos nos 

planos de ensino, faz-se necessário acompanhar crianças que apresentam questões específicas nos processos de ensino-

aprendizagem. Assim, para realizar um acompanhamento mais adequado e integral a todas as crianças, já que nem sempre 

todos caminham como o esperado no que diz respeito à forma e ao tempo inicialmente previstos, há as atividades de 

recuperação e o atendimento no NAPNE.    

 

Nessa busca de conhecer, a parceria entre a escola e as famílias é fundamental. O desempenho dos estudantes é 

acompanhado ao longo de todo período letivo, buscando-se o contato com as famílias em atividades previstas na manutenção 

do ensino. Constam no projeto pedagógico reuniões ordinárias com os responsáveis, para comunicação dos planejamentos e 

do desempenho das turmas, bem como convites e convocações para encontros que podem ser solicitados tanto pela equipe 

pedagógica, quanto pelos responsáveis. Paralelamente, o Projeto Político Pedagógico dos Anos Iniciais não prescinde da 

inclusão das famílias no processo de aprendizagem dos estudantes. Assim, ocorrem, também, periodicamente, atividades que 

envolvem a participação e a presença da família nas atividades escolares, viabilizando não só o acompanhamento da vida 

escolar dos estudantes, mas também a participação nesse contexto. 

 

O trabalho desenvolvido proporciona aos estudantes uma vivência escolar rica e cada vez mais inclusiva, numa perspectiva 

que pretende, sempre, a superação da fragmentação dos conhecimentos em disciplinas e da hierarquização entre os saberes. 

 

 

 

 



SOBRE OS COMPONENTES CURRICULARES  

 
Os componentes curriculares dos Anos Iniciais, em consonância com a Resolução nº 7/20105, são: Língua Portuguesa, 

Literatura, Artes Visuais, Educação Física, Informática Educativa, Educação Musical, Matemática, Ciências e Estudos Sociais. 

Cada componente curricular apresenta especificidades que se complementam e traduzem diferentes leituras de mundo. Esses 

componentes curriculares, advindos dos conhecimentos socio-historicamente produzidos, são trabalhados numa organização 

espaço-tempo escolar de forma contextualizada, buscando desenvolvê-los de maneira não fragmentada e sem hierarquizar 

conhecimentos, atendendo às demandas desta etapa da Educação Básica. Dito de outro modo, as atividades privilegiam a 

integração do conhecimento das diferentes áreas e a utilização de estratégias diversificadas, como: problematização, 

experimentação, desafios, jogos, uso de tecnologias digitais, entre outras. 

 

Artes Visuais, Educação Física, Educação Musical, Informática Educativa e Literatura, são componentes curriculares 

trabalhados em dois tempos semanais. Excetuando-se Literatura, ministrada por docentes do Departamento de Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, as demais aulas são ministradas por docentes dos respectivos Departamentos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fundamentação teórica e estratégias metodológicas 

 

                                                             
5 Resolução Nº 7, de 14 de dezembro de 2010 fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
 



O trabalho com a Língua Portuguesa tem como finalidade a expressão das práticas de linguagem e se relaciona com o 

desenvolvimento de habilidades fundamentais: falar, ouvir, ler e escrever. Nesse sentido, o componente curricular está 

organizado em torno dos eixos básicos: língua oral, língua escrita e análise e reflexão linguísticas.  Tais eixos ajudam a pensar 

como a criança não só reconstrói sua linguagem oral e sua linguagem escrita, diferenciando registros, conhecendo diferentes 

gêneros e incorporando-as às suas práticas cotidianas, como também reflete sobre o sistema da língua, tornando-o objeto de 

observação e de análise. Desse modo, as atividades curriculares correspondem, principalmente, a práticas discursivas que 

envolvem a escuta, a fala, a leitura e a escrita.  Acredita-se, portanto, que a análise e a reflexão constantes propiciam a 

construção de saberes e a ampliação da competência discursiva. 

 

A distribuição de gêneros e dos conteúdos específicos não é rígida: pode ser alterada de acordo com as necessidades e com 

os interesses despertados pelo trabalho; espera-se, entretanto, que, ao final dos anos iniciais, o estudante tenha tido 

oportunidade de ampliar, significativamente, o seu repertório. Considerando que cada gênero se constitui de recursos 

expressivos que o caracterizam, a análise deverá estar sempre articulada à relevância desses recursos para a produção de 

sentidos. A apresentação e a análise de diferentes textos, inseridos em diferentes contextos, a partir da situação a que 

pertencem, ocorre desde os primeiros dias de escolarização. A abordagem planejada, então, respeitará o contexto de uso e a 

inserção social, tratando diferentes textos a partir de propostas diferentes. 

 

Assim, a alfabetização é trabalho contínuo que se baseia não só no princípio de que a leitura e a escrita são práticas sociais, 

como também no entendimento dos caminhos por que passam o estudante no processo de aquisição da linguagem escrita.   

Sabe-se que a inserção das novas gerações no mundo da escrita, incluindo também os diferentes usos que são feitos dele, 

está sempre a serviço da constituição de sentidos.   

 



Há que se levar em conta o “mergulho” na cultura escrita, o letramento: o processo e o resultado da busca de compreensão e 

de uso da leitura e da escrita na sociedade. Esse processo não é linear, modifica-se de acordo com o sentido que a escrita 

ganha em cada grupo social, e essa diferença, que aparece na escola, necessita ser levada em conta como fator orientador da 

sua elaboração. 

 

Além dessa reflexão, entende-se, a partir de contribuições de outras áreas do conhecimento que, desde o primeiro ano, leve 

em conta a organização de um planejamento permanente e paralelamente para que a criança pense: 

 

 sobre a escrita da linguagem, ou seja, sobre o sistema notacional existente para que se represente a linguagem;  

 sobre a linguagem escrita, ou seja, o conjunto de regras que circula na sociedade letrada. Nesse eixo, damos 

relevância ao sentido, em contextos reais, em que diferentes funções da linguagem possam ser exercidas.  

 

O propósito é que as crianças possam escrever adequadamente e com autonomia. Para tanto, o enfoque aos  conhecimentos 

gramaticais, que também envolvem os conhecimentos ortográficos e de pontuação é gradual: cabe ao professor estar atento e 

interferir nas hipóteses formuladas, à medida que conceitos e regras forem sistematizados durante a construção desse saber 

compartilhado. Ressalta-se, então, que o trabalho com a normatização tem como objetivo a busca da legibilidade do texto. Para 

isso, deverão ser estimuladas situações em que os estudantes tenham razões para escrever corretamente, já que é necessário 

estabelecer, de fato, interação. 

 

 

 

 



Princípios e objetivos 

 

A proposta do trabalho com a língua materna é, portanto, a de uma prática de leitura e de escrita fundamentada em situações 

de prática discursiva, que busca: 

 

 Compreender sentidos nas mensagens orais e escritas; 

 Ler autonomamente textos dos diferentes gêneros, relacionando a leitura com o conhecimento de mundo; 

 Expressar-se, empregando a linguagem oral e a escrita, planejando previamente o discurso, demonstrando o 

domínio de registros formais e a coerência na defesa de pontos de vista e na argumentação; 

 Analisar, na leitura e na escrita, os gêneros discursivos e suas relações com as operações, com os paradigmas e 

com a variação linguística; 

 Relacionar as informações contidas em um mesmo texto e entre diferentes textos; e 

 Escrever textos de diferentes gêneros, expressando o domínio de determinados aspectos formais da língua. 

 

LITERATURA 

 

Fundamentação teórica e estratégias metodológicas 

 

A literatura se constitui como representação do mundo que questiona a linearidade, assinala as contradições e a multiplicidade 

de visões. Ela é, antes de tudo, atenção à diferença, ao não hierarquizado, ao não compartimentado. Reconhece-se o texto 



literário como um tecido que se constitui alimentado pela tensão entre o real e o imaginário. É o trabalho fundado principalmente 

no imaginário que abarca, simultaneamente, a multiplicidade e a unidade do que denominamos literatura. 

 

O texto literário é um fenômeno complexo: o escritor parte da realidade para criar realidade. Todavia, a realidade produzida 

pela literatura, ao integrar elementos de percepção cotidiana, instaura novas percepções. A aproximação com certos textos 

leva a perceber que eles atualizam um encontro do sujeito com a língua, permitindo-lhe criticar-se, pluralizar-se. No caso, 

diremos que se constitui um duplo diálogo, da doxa (opinião, senso comum) e do paradoxo; da identidade e da não-identidade. 

O texto literário, portanto, permite mais do que uma representação de si; oferece múltiplas possibilidades de reapresentação 

do real. Eis por que, para ser lido, implica reescrita, solicita outra escritura. O modelo do texto literário é produtivo à medida que 

só se configura como literário por meio de leituras que o reescrevem e o compreendem como “coisa viva”, capaz de operar 

deslocamentos na linguagem e no sentido em geral. Configura-se, assim, um jogo entre duas margens: a do prazer e a da 

fruição. De acordo com Roland Barthes: 

 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado 
a uma prática confortável da leitura. Texto de fruição: aquele que desconforta (talvez até chegar a um certo 
aborrecimento), faz vacilar as bases históricas, dos seus valores e das recordações, faz entrar em crise e sua 
relação com a linguagem (BARTHES, 1974, p. 49). 
 

O texto de fruição é, pois, aquele que provoca no leitor uma sensação de estranhamento, convidando-o a refletir, a adotar uma 

atitude ativa diante do que está escrito. O texto literário não é um conjunto de significados ocultos ou explícitos, mas um jogo 

de possibilidades e de configurações de sentido que estimulam a percepção e o pensamento. A abertura e o dinamismo da 

obra constituem a vitalidade estrutural que possibilita a pluralidade do sentido (Eco, 1976). Mesmo uma obra literária, 

aparentemente fechada em sua perfeição de organismo equilibrado, é passível de muitas interpretações. 

 



Dentro do conceito geral de literatura, faz-se necessário um recorte específico: a literatura infantil e juvenil. Este é um gênero 

de complexas interligações. Articulou-se a partir de uma tradição somada à emergência de um novo público e de novas formas 

de linguagem. Isso implicou (ou implica) o surgimento de uma forma de textualidade que a todo momento precisa definir seus 

limites entre a cultura de massa e o folclore, entre o mito e a realidade. Nesse conflito entre o novo e o tradicional, cabe pensar 

a literatura infanto-juvenil no projeto desafiador próprio a todo fenômeno artístico. Urge creditar-lhe o papel interrogativo das 

normas em circulação; impulsionador do leitor a uma postura crítica; criador de condições de possibilidade para que os 

propósitos da leitura se revelem criativos. 

 

 

A proposta de Literatura é de trabalhar a leitura do texto literário como forma de construção de sentidos, pois a narrativa ficcional 

é suscetível a várias interpretações. Os efeitos da leitura sobre a construção do sujeito só serão significantes quando essa 

atividade resultar da expressão dos seus próprios sentimentos, propiciando um diálogo, uma reflexão a partir do texto lido.  

 

Assim, no trabalho de Literatura, precisamos lidar com essa margem sutil entre prazer e fruição. Deseja-se incentivar, no ato 

de leitura, a paixão, a fantasia e o prazer, tanto quanto estimular a fruição para que, fazendo vacilar as certezas absolutas, 

abra-se espaço para a construção de processos criativos de leitura. 

 

Princípios e objetivos 

 

O trabalho de Literatura é, portanto, o de propor a prática de leitura como experiência lúdica de criação. Desse modo, essa 

proposta pretende, além do resgate da narrativa oral, desenvolver a capacidade de expressão dos estudantes por meio de 

situações que estimulem a imaginação. Para isso, assume os seguintes princípios metodológicos: 



 

 o estabelecimento de propostas lúdicas e agradáveis, que conduzam a criança a um contato prazeroso e à 

identificação com a Literatura; e 

 a criação de oportunidades para o estabelecimento de relações com o real, o simbólico e o imaginário e para o 

desenvolvimento da sensibilidade poética. 

 

O objetivo geral do trabalho de Literatura é contribuir para a formação de leitores capazes de gerar sentidos para o texto literário, 

considerando suas especificidades, implícitos, sutilezas e profundidade. Assim, esse trabalho busca que o estudante possa: 

 

 interagir com o texto literário de forma prazerosa, a partir da relação dialética e complementar entre real e 

imaginário; 

 reconhecer a especificidade do texto literário e as inúmeras possibilidades de apropriação de seus elementos; 

 reconhecer no texto literário uma forma de expressão individual e social; e 

 desenvolver o espírito crítico a partir de reflexões suscitadas pelo texto literário. 

 

 

Os objetivos de Literatura estão organizados sem obedecer a uma seriação, pois perpassam todo período destinado aos anos 

iniciais do ensino fundamental. A diferença no trabalho com cada ano de escolaridade se faz na seleção do repertório, no 

enfoque e no aprofundamento da abordagem, adequando o trabalho para as diferentes faixas etárias. Desse modo, espera-se: 

 



 Identificar a existência de variados tipos de texto, literários ou não, estabelecendo semelhanças e diferenças entre 

eles; 

 Estabelecer relações comparativas entre o texto literário e outros textos, literários ou não; 

 Realizar práticas permanentes de leitura, considerando o texto oral ou escrito como um campo de significação; 

 Interpretar o texto, desvendando a sua estrutura e descobrindo, nas entrelinhas, o subentendido e o interdito; 

 Identificar os elementos que constituem o texto literário, assim como recursos expressivos e estéticos utilizados 

para sua elaboração; 

 Perceber a prática de leitura como modo de fruição; 

 Estabelecer relações entre o texto e o contexto no qual o texto foi produzido; 

 Compreender variadas manifestações do comportamento humano e a existência de diferenças culturais, por meio 

da Literatura; 

 Posicionar-se criticamente frente a diversos materiais de leitura com os quais tenha contato; 

 Expressar-se utilizando diferentes códigos (verbais e não verbais); e 

 Valorizar o livro e outros materiais de leitura, manuseando-os e utilizando-os com cuidado. 

 

MATEMÁTICA 

 

Fundamentação teórica e estratégias metodológicas 

 

O processo ensino-aprendizagem da Matemática tem se transformado na direção de sua constituição como instrumento de 

cidadania, favorecendo a ação concreta do homem no mundo. Considerando que saber Matemática também envolve a 



aquisição de uma linguagem que garante uma visão mais abrangente da realidade, a democratização do acesso ao 

conhecimento matemático deve ser uma das metas prioritárias da escola. 

 

Segundo o educador colombiano Bernardo Toro (2000), algumas das habilidades fundamentais para a formação do cidadão 

são: fazer cálculos e resolver problemas; analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; compreender seu entorno 

social e atuar sobre ele. Não é por meio da simples apropriação de fórmulas prontas e da repetição de procedimentos, sem a 

sua compreensão, que o estudante desenvolverá tais habilidades. É preciso que ele se sinta capaz de imaginar, criticar, criar, 

construir, apresentar contraexemplos, conjecturar, errar e acertar. 

 

A Matemática, dentro dessa visão, passa a fazer parte do conjunto de conhecimentos necessários ao cidadão, interligando-se 

com as demais áreas. Ler uma notícia de jornal, por exemplo, exige a utilização não só de conhecimentos relativos à língua 

materna como também da linguagem matemática, entre outras. 

 

Algumas demandas da educação matemática, delineadas acima, buscam seus alicerces básicos em diversas pesquisas, como 

as realizadas por Parra e Saiz (1996), que atribuem ao estudante um papel ativo no processo ensino-aprendizagem, capaz de 

refletir sobre o objeto de estudo, elaborar diferentes hipóteses e procedimentos próprios e ainda desenvolver estratégias de 

apropriação dos procedimentos matemáticos. 

 

Além disso, o trabalho baseado em concepções socioconstrutivistas, busca, na dinâmica do cotidiano, criar oportunidades de 

interlocução docente, possibilitando a elaboração dos conceitos matemáticos pela criança, a partir de sua relação com o outro 

e com o ambiente. A tarefa docente faz o diálogo entre o conhecimento científico acumulado historicamente com as ações do 

estudante, que decorrem de seu conhecimento de mundo, agora reconhecido como conhecimentos prévios. Essa mediação 



torna possível que estudantes e docentes compartilhem noções, relações, propriedades e procedimentos matemáticos que se 

aplicam ora a uma situação específica, ora a uma situação mais geral. Para realizar uma interlocução cada vez mais eficaz, o 

docente deve ter como base os processos de pensamento dos estudantes e seus diferentes modos de explicar, de entender e 

de atuar na realidade, dentro do contexto cultural, compreensão para a qual contribui a etnomatemática. 

 

Para a compreensão de uma sociedade bastante complexa é preciso, cada vez mais, comparar quantidades, compreendendo 

como as diferenças interferem nas relações; analisar dados apresentados em gráficos e em tabelas, que demonstram e 

caracterizam a realidade; medir, calcular, resolver problemas, entre outras habilidades fundamentais para o estar na sociedade. 

Por isso, são temas básicos o conhecimento dos números, das operações numéricas, das relações espaciais e das formas 

geométricas, das medidas e dos diferentes modos de organizar, divulgar e analisar a informação. Dessa forma, são eixos 

conceituais balizadores do processo ensino-aprendizagem de matemática: espaço e forma (Geometria), medidas e grandezas, 

números, operações e tratamento da informação (Estatística e Probabilidade). Vale ressaltar também que para que a 

aprendizagem seja significativa é preciso que os conteúdos sejam abordados de modo a formarem uma rede de significados, 

logo, deverão ser selecionados e organizados levando-se em conta sua relevância social, o desenvolvimento intelectual da 

criança e a articulação entre os eixos conceituais orientadores. 

 

Há que se considerar que um conteúdo só terá significado para o aluno se este puder entender de que forma esse conhecimento 

se relaciona ao saber que ele traz para socialização no seu grupo ou turma. Com essa premissa, a prática da contextualização 

dos conteúdos, focalizando seus usos e funções, ser vista como um agente facilitador do processo ensino-aprendizagem. No 

entanto, não deve ser descartado o uso da parceria entre contextualização e descontextualização em um estímulo progressivo 

à abstração, nem a ludicidade que é um fator fundamental para trabalho com os estudantes dessa faixa etária. Além da 

contextualização, são estratégias metodológicas fundamentais: a resolução de problemas, o manuseio de recursos didáticos 



diversos, as dinâmicas de grupo, a leitura de textos de diversos gêneros, o recurso à história da matemática e a realização de 

jogos e de desafios.  

 

Princípios e objetivos 

 

Nesse contexto, são princípios norteadores da ação pedagógica voltada para o processo ensino-aprendizagem da Matemática 

nos Anos Iniciais: 

 

 direcionamento para a aquisição de habilidades matemáticas básicas necessárias ao cidadão, sem perder de 

vista as que são voltadas para estudos posteriores; 

 atribuição de importância ao desempenho de um papel ativo do estudante na construção do seu conhecimento; 

 ênfase na resolução de problemas e na exploração da Matemática, a partir dos problemas vividos no cotidiano e 

encontrados nas várias áreas; 

 exploração de um amplo espectro de conteúdos para atender à demanda social que indica a necessidade de 

abordar tais assuntos; e 

 necessidade de uso da tecnologia e do acompanhamento de sua permanente renovação. 

 

Paulo Freire (1998) nos diz que “ensinar exige pesquisa” e, mais do que nunca, é dessa forma que o ensino de Matemática 

precisa ser visto: um objeto de pesquisa permanente que possa atender, de forma abrangente, à necessidade de formarmos 

cidadãos que atuem, efetivamente, no mundo. 

 

Para tal, na abordagem de Matemática, são objetivos fundamentais: 



 

 Estabelecer relações de ordem, de semelhanças e de diferenças para compreender e analisar a realidade; 

 Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas tridimensionais ou 

bidimensionais, em situações que envolvam descrições orais, construções e representações; 

 Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, capacidade e elaborar estratégias pessoais de 

medida; 

 Elaborar e ampliar noções de grandezas e medidas para estimar resultados e expressá-los por meio de 

representações não necessariamente convencionais; 

 Identificar, reconhecer e interpretar os significados dos números em situações cotidianas que envolvam códigos 

numéricos, medidas e contagem; 

 Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com base na observação de 

regularidades, utilizando-se da linguagem oral, dos registros informais e da linguagem matemática; 

 Resolver situações-problema e construir, a partir deles, os significados das operações fundamentais; 

 Desenvolver procedimentos de cálculo-mental, escrito, exato, aproximado – pela observação de regularidades e 

de propriedades das operações e pela antecipação e verificação de resultados; 

 Demonstrar interesse para investigar, explorar e interpretar informações obtidas a partir da leitura de dados em 

gráficos e em tabelas, reconhecendo suas utilidades na vida cotidiana; 

 Valorizar a linguagem matemática como uma das formas de comunicar suas ideias; e 

 Utilizar tecnologias contemporâneas. 

 

 



CIÊNCIAS 

 

Fundamentação teórica e estratégias metodológicas 

 

O ensino de ciências pretende que o estudante possa ter condições de compreender o mundo de que faz parte, atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos científicos e tecnológicos. Nessa perspectiva, consideramos que o ensino 

de ciências deva contribuir para ampliar as explicações acerca dos fenômenos naturais; reconstruir a relação homem-natureza, 

a partir da compreensão da apropriação indébita do ambiente pelo homem e do seu reconhecimento como parte integrante 

dessa relação e refletir sobre a ética implícita na relação entre ciências, sociedade e tecnologia. É fundamental, também, que 

as crianças possam conhecer o comportamento da natureza e o processo da vida; conhecer o próprio corpo, respeitando a 

individualidade do corpo humano na formação da integridade pessoal; compreender a saúde como valor pessoal e social; 

compreender a sexualidade sem preconceitos.  Assim, busca-se o desenvolvimento das capacidades de refletir, de questionar 

e de agir na busca de soluções para problemas individuais e coletivos; o desenvolvimento da capacidade investigativa na busca 

do conhecimento e o respeito à vida e ao ambiente. Organizam-se, então, os conteúdos e objetivos propostos pela área de 

conhecimento em três eixos conceituais norteadores: ambiente e seres vivos, ser humano e saúde e recursos tecnológicos. 

 

No que se refere à seleção dos conteúdos, elegem-se não apenas conceitos, mas também procedimentos, valores e atitudes. 

Destacam-se os conteúdos procedimentais que permitem a investigação, a comunicação e o debate de ideias, essenciais ao 

processo de construção coletiva do conhecimento. Quanto aos conteúdos que envolvem atitudes e valores, apontam-se os que 

dizem respeito às relações dos seres humanos entre si e as relações entre os seres humanos e os demais seres, o 

conhecimento e o ambiente. 

 



A apropriação do conhecimento científico e o desenvolvimento de autonomia no pensar e no agir precisa se tornar possível 

para todos os estudantes. Para isso, é preciso considerar a relação de ensino e aprendizagem como uma relação entre 

indivíduos, na qual, tanto professores quanto estudantes estejam envolvidos na compreensão dos fenômenos e de suas 

transformações, bem como na formação de atitudes e valores. Assim, todos devem interagir por meio da ação coletiva e do 

uso da linguagem. Nesse processo, a linguagem propicia diferentes movimentos.  Por um lado, permite que os estudantes 

comuniquem os significados atribuídos aos conhecimentos construídos e passe a ter em relação a eles uma consciência mais 

ampla, tanto de suas possibilidades como de suas lacunas. Por outro lado, a interação, por ser uma ação mútua, em que o 

ouvinte concorda, discorda e argumenta, permite a descentralização do indivíduo à medida que leva ao exercício do ouvir e 

analisar outros pontos de vista. Além disso, incentiva a busca de fundamentação para opiniões antes de emiti-las. Admitir a 

importância dos processos de comunicação na construção do conhecimento escolar é reconhecer também a importância de se 

propor situações em que os estudantes possam dialogar sobre práticas e teorias envolvidas na solução dos problemas. 

Entretanto, para que essa interação se faça, o aprendiz precisa estar envolvido ativamente no processo de aprendizagem, e 

um dos fatores indispensáveis a esse envolvimento é que os conhecimentos escolares sejam trabalhados em contextos 

reconhecidos pelos estudantes como significativos. Assim, faz-se necessário buscar a interação entre os conhecimentos 

escolares e os saberes cotidianos, valorizando diferentes práticas sociais e tornando a ciência mais próxima da realidade das 

crianças. Nesse contexto, o Laboratório de Ciências se apresenta como estratégia para a consecução dos objetivos do trabalho 

de Ciências nos Anos Iniciais. 

 

Princípios e objetivos 

 

Destaca-se que, nesse processo de correspondência entre os saberes, a mediação do professor, é fundamental, cabendo a 

ele: 



 

 orientar o caminho do estudante, criando situações de aprendizagem interessantes, significativas e variadas, 

como pesquisas, debates, trabalhos em grupo (quando possível), estudo do meio, visitas virtuais a espaços não 

formais de educação, entre outros; 

 fornecer informações por meios digitais diversos (livros, enciclopédias, uso da Internet, conversas, palestras com 

especialistas, entrevistas e outros meios), permitindo assim a reelaboração e ampliação dos conhecimentos 

prévios; 

 ouvir os estudantes, valorizando diferentes formas de conhecimento; 

 considerar interlocuções das crianças sempre como proposições teóricas e, a partir daí, realizar questionamentos 

que explicitem contradições ou provoquem aprofundamento das reflexões; e 

 propor articulações entre conceitos construídos para que, de forma coletiva, esses conceitos se organizem em 

um corpo de conhecimentos sistematizados. 

 

Desse modo, o trabalho de Ciências tem como finalidade: 

 

 ampliar os conhecimentos científicos e tecnológicos, percebendo a relação desses conhecimentos com os 

saberes cotidianos; 

 analisar, de forma crítica, o potencial de transformação do conhecimento tecnológico, reconhecendo sua 

importância tanto para suprir necessidades humanas como para servir à preservação, conservação e reabilitação 

do ambiente; 

 reconhecer o papel de cada um – governantes e cidadãos – para a solução dos problemas ambientais; 



 compreender a saúde como “construção permanente de cada indivíduo e da coletividade, que se expressa na luta 

pela ampliação do uso das potencialidades de cada pessoa e da sociedade, refletindo sua capacidade de defender 

a vida” (BRASIL, 2001b, p.89); 

 compreender as relações que se estabelecem entre o homem e os outros elementos do meio e como essas 

relações interferem na vida e no planeta; 

 reconhecer a importância dos ciclos que ocorrem na natureza; 

 utilizar conceitos científicos associados à energia, matéria, transformação, sistema, espaço, tempo, equilíbrio e 

vida; 

 reconhecer a importância dos elementos da natureza e de suas interações para a manutenção da vida; 

 compreender-se como parte integrante da natureza e seu agente transformador; e 

 conhecer o próprio corpo, compreendendo-o como um todo integrado. 

 

 

ESTUDOS SOCIAIS 

 

Fundamentação teórica e estratégias metodológicas 

 

“Basicamente, o que se pretende com as atividades de Estudos Sociais é a construção da noção de vida em 
sociedade e sua organização sócio-político-cultural, no espaço e no tempo, encontrando seus fundamentos na 
História, Geografia, Sociologia, Antropologia Cultural e Social, Economia e Política” (Antunes; Menandro & 
Paganelli, 1993). 
 



As propostas deste documento visam tornar a aprendizagem significativa e, nesse sentido, os conteúdos devem ser analisados 

e abordados de maneira a constituírem uma rede de significados. Para apreender o significado de um objeto ou de um 

acontecimento, é necessário vê-lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos. Tal fato evidencia os limites dos 

modelos lineares e hierárquicos de organização curricular que se baseiam na concepção de conhecimento como “acúmulo”, 

indicando a necessidade de romper essa linearidade e hierarquia. 

 

O currículo deve ser, portanto, composto de uma pluralidade de pontos ligados entre si, por vários caminhos a serem seguidos. 

Nenhum ponto (ou caminho) deve ser privilegiado e/ou subordinado a um outro de forma única. Os caminhos percorridos não 

devem ser vistos como os únicos possíveis; um percurso pode passar por tantos pontos quantos necessários e, em particular, 

por todos eles. 

 

Ao dotar de significação tal percurso, o estudo dos diferentes conteúdos justifica-se não só pela sua qualidade, mas pela 

possibilidade de construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, signos, ideias, imagens que 

permitem representar a realidade. 

 

Como o espaço ou a situação vivida pode não ser o real imediato, pois são muitos e variados os lugares ou as situações com 

os quais os estudantes têm contato (e, sobretudo, que são capazes de pensar sobre), a rígida hierarquia entre a passagem do 

nível local ao mundial deve ser reconsiderada; a compreensão de como a realidade local se relaciona com o contexto global é 

um trabalho que deve ser desenvolvido durante toda a escolaridade, de modo cada vez mais abrangente. O próprio processo 

de globalização pelo qual o mundo de hoje passa, ao mudar a dimensão do que é imediato, demanda uma compreensão maior 

das relações de interdependência existentes entre os lugares, bem como das noções de espacialidade e territorialidade 

intrínsecas a esse processo. 



 

Uma abordagem curricular que considere tais preocupações pretende levar o estudante à compreensão de que ele é parte 

integrante do ambiente e da história, sofrendo e realizando transformações. Deve-se reconhecer que a criança possui uma 

bagagem própria de conhecimentos, da qual fazem parte todas as experiências por ela vivenciadas. Em casa, na rua, junto aos 

familiares, aos amigos ou mesmo por intermédio dos meios de comunicação, essa bagagem é cotidianamente enriquecida com 

novos conhecimentos. Essas informações formam a visão do mundo da criança, estruturando a sua representação de realidade; 

e é nela que a criança vai encontrar subsídios para construir sua noção de identidade, como parte de diferentes grupos sociais, 

sendo capaz de realizar a leitura da sociedade em que vive, tornando-se seu agente participante e transformador. 

 

O objeto de estudo de Estudos Sociais é a dinâmica da vida em sociedade no espaço e no tempo, por isso torna-se necessário 

buscar os fundamentos do trabalho a ser desenvolvido, não só na História e na Geografia, como também na Sociologia, na 

Antropologia Cultural e Social, na Economia, na Política, entre outras áreas do conhecimento. 

 

Foram selecionados quatro eixos conceituais organizadores dos objetivos a serem alcançados ao longo dos Anos Iniciais: 

espaço, tempo, grupo social e cultura.  Cabe destacar que esses eixos contemplam também a temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”, em conformidade com a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008.  

 

A proposta metodológica se fundamenta no princípio dialógico que deve existir na relação estudante-professor. Assim sendo, 

o trabalho desenvolve-se com a participação efetiva da criança, buscando suas experiências anteriores, capacitando-a a 

construir seu próprio conhecimento a partir das informações obtidas em diferentes fontes e nas relações sociais, travadas tanto 

no seu meio cultural como em outros. 

 



Acredita-se, também, que os ambientes para a exploração da realidade não devam ficar restritos aos ambientes escolares para 

melhor levantamento e aproveitamento das informações e/ou dados, no processo de construção do conhecimento. Dependendo 

da etapa do desenvolvimento do tema estudado, os estudantes poderão, nessas oportunidades, levantar ou confirmar hipóteses 

suscitadas por questões propostas, inferir conclusões a partir dos dados observados no ambiente ou descobrir novas 

possibilidades que gerem outras hipóteses. 

 

As atividades que envolvem o estudo do meio possibilitam o desenvolvimento de um olhar indagador sobre o mundo; permitem 

a compreensão de que as relações entre os homens se apresentam como específicas de determinada época e envoltas num 

contexto; conduzem à percepção de que uma mesma realidade admite diversidade de interpretações e que as conclusões que 

o aluno conseguir organizar poderão ser admitidas como algumas dentre as possíveis para a leitura do mundo e da sociedade. 

 

Princípios e objetivos 

 

Os princípios orientadores para a proposta de ensino de Estudos Sociais são: 

 

 garantia ao estudante do acesso ao conhecimento universal acumulado de forma global e menos fragmentada; 

 estabelecimento das relações entre a vida cotidiana e a vida escolar, associando as experiências vividas pelo 

estudante ao campo conceitual trabalhado na escola; 

 exercício da vivência cidadã para a construção da noção da vida em sociedade; 

 estabelecimento da prática dialógica (professor/ estudante – estudante/estudante) como base para toda a ação 

pedagógica; e 

 valorização da pesquisa como caminho para a construção do conhecimento e leitura de mundo. 



Assim, consideram-se os seguintes objetivos gerais do componente curricular: 

 

 Relacionar noções de diferença e semelhança, de continuidade e de permanência, no tempo e no espaço, para a 

constituição de uma identidade individual, coletiva e social; 

 Compreender as diversas formas de relações sociais observando que as histórias individuais se integram e fazem 

parte do que se denomina História Nacional e de outros lugares; 

 Apropriar-se de informações históricas relevantes, na intenção de estabelecer identidade e diferenças com os 

outros indivíduos e com grupos sociais presentes na realidade vivida e de formular algumas explicações para 

questões presentes e passadas; 

 Conhecer histórias de outros tempos relacionadas ao espaço em que vive, possibilitando a compreensão de si 

mesmo e da vida coletiva de que faz parte; e 

 Interpretar paisagens, estabelecendo comparações e analisando as múltiplas relações entre sociedade e natureza 

de determinado lugar. 

  

OBJETIVOS DO 1º AO 5º ANO - 2020/2021 

 

 
1º ano 

 
2º ano 3º ano 

Participar das atividades (ouvir, 

expressar, realizar). 

Participar das atividades (ouvir, 

expressar-se, realizar). 

Participar das atividades (ouvir, 

expressar, realizar). 

Relacionar-se com respeito e 

cooperação com a comunidade 

escolar. 

Relacionar-se com respeito e 

cooperação com a comunidade escolar. 

Relacionar-se com respeito e 

cooperação com a comunidade escolar. 



Agir com autonomia (independência, 

organização e responsabilidade). 
Agir com autonomia (independência, 
organização e responsabilidade) 

Agir com autonomia (independência, 
organização e responsabilidade). 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Comunicar-se oralmente com clareza 

em diferentes situações. 

Comunicar-se oralmente com clareza em 

diferentes situações. 

Comunicar-se oralmente com clareza 

em diferentes situações. 

Interpretar informações relativas à 

convivência social. 

Interpretar informações relativas à 

convivência social. 

Interpretar informações relativas à 

convivência social. 

Relatar, recontar, comentar, expor 

ideias próprias e do grupo, entre outros. 

Relatar, recontar, comentar, expor ideias 

próprias e do grupo, entre outros. 
Relatar, recontar, comentar, expor 
ideias próprias e do grupo, entre outros. 

Ler atribuindo sentido a textos verbais 

de maneira convencional. 
Ler para outros, com fluência e ritmo. 

Ler para outros, com fluência e 

entonação. 

Utilizar estratégias de leitura, 

estabelecendo relações na busca de 

sentidos. 

Ler e interpretar textos, localizando e 
relacionando informações. 

Ler e interpretar textos, localizando e 
relacionando informações. 

  
Ler e interpretar textos, realizando 
inferências. 

Escrever estabelecendo relação 

alfabética 
Escrever textos com coerência. Escrever textos com coerência. 

  
Escrever textos empregando recursos 

de coesão trabalhados. 

 
Escrever textos com marcas de 
segmentação (limite entre palavras). 

Organizar o seu próprio texto em 

parágrafos. 

  
Escrever empregando a ortografia 

trabalhada. 

  

Empregar letras maiúsculas nos 

substantivos próprios e início das 

frases. 

MATEMÁTICA 



Compreender e operar com o sistema 

de numeração decimal – 2 ordens (ler, 

representar, compor, decompor, 

ordenação e sequenciar). Ideia de 

dezena. 

Compreender e operar com o sistema de 
numeração decimal – 3 ordens (ler, 
representar, compor, decompor, 
ordenação e sequenciar). Ideia de 
centena. 

Compreender e operar o sistema de 

numeração decimal - 4 ordens (ler, 

representar, compor, decompor, 

ordenação e sequenciar). Ideia de 

milhar. 

Resolver situações-problema que 

envolvam as ideias de: juntar, 

acrescentar e retirar. 

Resolver situações-problema que 

envolvam as ideias de: juntar e 

acrescentar, retirar. 

Resolver situações-problema que 

envolvam as ideias de: juntar, 

acrescentar e retirar, e a ideia aditiva da 

subtração. 

  

Resolver situações-problema que 

envolvam as ideias de completar e de 

comparar. 

 

Resolver  situações-problema  que 

envolvam a multiplicação como adição 

de parcelas iguais. 

Resolver situações-problema que 

envolvam as ideias da multiplicação: 

adição de parcelas iguais e 

configuração retangular. 

  
Resolver situações-problema que 

envolvam a ideia de repartir. 

Realizar adições com o total até 10. 
Realizar adições e subtrações por meio 
de técnicas convencionais. 

Realizar adições e subtrações utilizando 

a técnica convencional. 

Realizar subtrações com o minuendo 

até 10. 
Realizar adições e subtrações por meio 
de técnicas convencionais. 

Realizar adições e subtrações 

utilizando a técnica convencional 

  

Realizar multiplicações com 

multiplicador até 9, utilizando a técnica 

convencional. 

Realizar trocas entre cédulas e moedas 

de 1 real em função de seus valores. 

Realizar trocas entre cédulas e moedas 
em função de seus valores. 
 

Realizar trocas entre cédulas e moedas 
em função de seus valores. 
 

Interpretar dados apresentados em 

listas, tabelas e gráficos. 
Interpretar dados apresentados em 
listas, tabelas e gráficos. 

Interpretar dados apresentados em 
listas, tabelas e gráficos. 

 
Reconhecer e utilizar diferentes 

estratégias e instrumentos para medir. 

Ler horas em relógios digitais e 

analógicos. 



CIÊNCIAS 

Reconhecer algumas características 
dos seres vivos e de seus ambientes e 
reconhecer-se como parte integrante e 
agente transformador do ambiente. 

Reconhecer algumas características dos 
seres vivos e de seus ambientes e 
acontecimentos cíclicos em suas vidas e 
reconhecer-se como parte integrante e 
agente transformador do ambiente. 

Explicar, em situações-problema, as 

relações de dependência entre os seres 

vivos e reconhecer-se como parte 

integrante e agente transformador do 

ambiente 

  
Utilizar as semelhanças e diferenças 
entre os seres vivos como critério de 
classificação. 

Identificar ações que contribuam para a 
manutenção da saúde individual e 
socioambiental. 

Identificar e propor ações que 
contribuam para a manutenção da saúde 
individual e socioambiental. 

Identificar e propor ações que 
contribuam para a manutenção da 
saúde individual e socioambiental. 

 
Apontar semelhanças e diferenças entre 
ambientes observados. 

 

Reconhecer partes do corpo humano 
relacionando-as às suas funções. 

  

ESTUDOS SOCIAIS 

Reconhecer e representar 

semelhanças e diferenças entre 

diversos grupos sociais, em relação às 

características físicas e ao modo de ser 

e de viver. 

Reconhecer e representar semelhanças 
e diferenças entre diversos grupos 
sociais, em relação às características 
físicas e ao modo de ser e de viver. 

Reconhecer e representar 
semelhanças e diferenças entre 
diversos grupos sociais, em relação às 
características físicas e ao modo de ser 
e de viver. 

Ler e interpretar diferentes formas de 

organização e representação do 

espaço de convivência, estabelecendo 

relações espaciais (antes, depois, em 

cima, embaixo, à frente, atrás, entre e 

ao lado de). 

Ler e interpretar diferentes formas de 

organização e representação dos 

espaços, estabelecendo relações 

espaciais (antes, depois, em cima, 

embaixo, à frente, atrás, entre, ao lado 

de, direita e esquerda). 

 

  

Identificar mudanças e/ou 

permanências nos grupos sociais e 

nos espaços ao longo do tempo. 



Reconhecer e utilizar medidas de 
tempo: dias e semanas 

Reconhecer e empregar medidas de 

tempo: dia, semana, mês e ano. 

Reconhecer e utilizar medidas de 

tempo: dia, semana, mês, ano e 

década. 

Ordenar fatos e acontecimentos numa 

sucessão, estabelecendo relações 

temporais (antes e depois; ontem, hoje 

e amanhã) 

Ordenar fatos e acontecimentos numa 

sucessão, estabelecendo e 

representando de diferentes formas 

relações temporais de anterioridade, 

posterioridade, simultaneidade e 

duração. 

Ordenar fatos e acontecimentos numa 

sucessão, estabelecendo e 

representando de diferentes formas 

relações temporais de anterioridade, 

posterioridade, simultaneidade, 

duração e recorrência. 

 

Ler e interpretar diferentes formas de 

organização e representação dos 

espaços, estabelecendo relações 

espaciais (antes, depois, em cima, 

embaixo, à frente, atrás, entre, ao lado 

de, direita e esquerda). 

Identificar e representar diferentes 

formas de organização dos espaços, 

utilizando as relações espaciais (antes, 

depois, em cima, embaixo, à frente, 

atrás, entre, ao lado de, direita, 

esquerda) e pontos cardeais. 

 

 

Representar os diferentes espaços, 

estabelecendo essas relações espaciais 

(antes, depois, em cima, embaixo, à 

frente, atrás, entre, ao lado de, direita e 

esquerda). 

Orientar-se nos diferentes espaços, 

utilizando essas relações espaciais a 

partir de referenciais. 

LITERATURA 

Manifestar interesse pelo texto literário 
apresentado.  

Manifestar interesse pelo texto literário 
apresentado.  

Manifestar interesse pelo texto literário 
apresentado.  

Participar das discussões coletivas 
suscitadas pela leitura do texto. 

Participar das discussões coletivas 
suscitadas pela leitura do texto. 

Participar das discussões coletivas 
suscitadas pela leitura do texto. 

Participar das atividades produzindo de 
acordo com a proposta apresentada. 

Participar das atividades produzindo de 
acordo com a proposta apresentada. 

Participar das atividades produzindo 
de acordo com a proposta 
apresentada. 

 

 



4º ano 
 

5º ano 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Participar das atividades (ouvir, expressar, realizar). Participar das atividades (ouvir, expressar, realizar). 

Relacionar-se com respeito e cooperação com a 

comunidade escolar. 

Relacionar-se com respeito e cooperação com a comunidade 

escolar. 

Agir com autonomia (independência, organização e 

responsabilidade). 

Agir com autonomia (independência, organização e 

responsabilidade). 

Ler, compreender e produzir textos de diversos gêneros. 

*Ênfase no trabalho com notícias, relatórios, literários 

(contos de aventura).  

Ler, compreender e produzir textos de diversos gêneros. 

*Ênfase no trabalho com crônicas, gêneros com predomínio de 

sequências argumentativas, verbetes e resumos.  

Localizar informações (parágrafo e período).  Localizar informações (parágrafo e período) 

Estabelecer relações próximas num texto. Estabelecer relações globais num texto. 

Realizar inferências no texto.  Realizar inferências.  

Estabelecer relação entre palavras e texto (vocabulário).   

Depreender o significado de palavras desconhecidas do 

texto a partir da leitura.  
 

 Diferenciar fato e opinião.  

Utilizar pontuação e marcas de segmentação: ponto final, 

interrogação, exclamação, dois pontos, vírgula (datação, 

lista), reticências.  

Utilizar pontuação e marcas de segmentação: ponto final, 

interrogação, exclamação, dois pontos, vírgula (datação, lista, 

orações intercaladas), reticências, aspas. 

Escrever utilizando parágrafos (convencionais) e de diálogo.  
Escrever utilizando parágrafos (convencionais), diálogo e 

parágrafos com segmentação de tópicos.  

Escrever utilizando a ortografia convencional.  Escrever utilizando a ortografia convencional.  

Usar adequadamente os tempos verbais (presente, pretérito 

perfeito, futuro do presente – simples e composto).  

Escrever textos fazendo uso adequado de tempos verbais 

(presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente 

– simples e composto).  

Escrever textos respeitando a concordância nominal.  Escrever textos respeitando a concordância nominal e 

concordância verbal.  Escrever textos respeitando a Concordância verbal.  

Fazer uso de marcadores temporais.  Fazer uso de marcadores temporais.  

Perceber e utilizar relações lógicas em seus textos.  Perceber e utilizar relações lógicas em seus textos.   



Realizar a substituição por sinônimos e outros na escrita de 

textos.  

Realizar a Substituição UTILIZANDO PRONOMES na escrita de 
textos. 

Produzir textos instrumentais, contos, cartas, bilhetes. Produzir textos instrumentais, contos, cartas, bilhetes, textos de 
opinião, argumentativos e resumos. 

MATEMÁTICA  

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das 

centenas de milhar com compreensão das principais 

características do sistema de numeração decimal. 

Compreender e operar o Sistema de numeração decimal: leitura, 

escrita, ordenação, composição, decomposição e sequências de 

números de qualquer grandeza. 

Resolução de situações-problema envolvendo uma ou mais 

das seguintes operações: adição, subtração, multiplicação e 

divisão.  

Considerar/validar a diversidade de estratégias possíveis 

como o cálculo mental, algoritmos, estimativas, cálculo 

usando decomposição e utilização da calculadora. 

Resolver situações-problema que envolvam operações com 

números naturais envolvendo uma ou mais das seguintes 

operações: adição, subtração, multiplicação e divisão 

Considerar/validar a diversidade de estratégias possíveis como o 

cálculo mental, algoritmos, estimativas, cálculo usando 

decomposição e utilização da calculadora 

Resolver de situações-problema envolvendo uma ou mais 

das seguintes operações: 

•  Adição com reserva (consolidar);  

• Subtração com recurso (consolidar); 

• Multiplicação com multiplicador até 9 (consolidar); 

• Multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000 (com o 

suporte da calculadora na construção da regra);  

• Divisão com divisor até 9 (o uso da malha 

quadriculada pode ajudar no processo breve e no 

longo). 

Resolver situações-problema que envolvam os algoritmos da 

adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Resolver situações-problema que envolvam multiplicação e 

divisão de números decimais por potências de 10 

 Resolver situações-problema que envolvam cálculos simples de 

porcentagem. 

Ler, escrever, comparar e ordenar (com apoio visual) as 

frações unitárias mais usuais. 

Compreender e operar com Números racionais: leitura, escrita, 

comparação e ordenação na forma decimal e fracionária 

Resolver situações-problema que envolvam prestação, lucro 

e prejuízo. 

 

Interpretar dados apresentados em listas, tabelas e gráficos. Interpretar dados apresentados em listas, tabelas e gráficos. 

 Construir tabelas e gráficos. 



Estabelecer relações entre as unidades usuais, aplicadas em 

contextos relacionados a situações-problema (situações 

matemáticas) e/ou outros tipos de texto. 

Realizar conversões usuais de medidas com base decimal; 

perímetro e área de figuras. 

Reconhecer e nomear corpos redondos e poliedros mais 

frequentes no cotidiano. 

Perceber semelhanças e diferenças entre polígonos, observando 

o nº de lados e suas medidas. 

CIÊNCIAS 

Estabelecer relações entre a sobrevivência de animais e 
vegetais e os elementos presentes em seu meio 

Estabelecer relações entre a sobrevivência de animais e vegetais 

e os elementos presentes em seu meio 

Reconhecer-se como parte integrante da natureza e a 
percebe como um organismo vivo  

Reconhecer-se como parte integrante da natureza e a percebe 

como um organismo vivo 

Reconhece diferentes formas de atuação individual e 
coletiva que buscam modificar possíveis relações 
predatórias, utilitaristas e dicotômicas em relação ao meio 
ambiente.  

Reconhecer diferentes formas de atuação individual e coletiva que 

buscam modificar possíveis relações predatórias, utilitaristas e 

dicotômicas em relação ao meio ambiente.  

Relacionar os modos de produção e formas de consumo 
como possíveis causas da degradação da natureza.  

Relacionar os modos de produção e formas de consumo como 

possíveis causas da degradação da natureza.  

Reconhecer diferentes possibilidades de atuação (dos 
cidadãos e do Estado) para a resolução dos problemas sócio 
ambientais. 

Reconhecer diferentes possibilidades de atuação (dos cidadãos e 

do Estado) para a resolução dos problemas sócio ambientais. 

Reconhecer aspectos de segurança alimentar e nutricional Reconhecer modos saudáveis de cuidados com o corpo e com o 

ambiente 

Identificar limites e potencialidades de seu próprio corpo, 
compreendendo-o como semelhante, mas não igual aos 
demais, para favorecer autoestima e cuidado consigo 
próprio 

 

Estabelecer relações entre os diferentes sistemas para 
compreender o corpo como um todo integrado 

Estabelecer relações entre os diferentes sistemas para 

compreender o corpo como um todo integrado 

Reconhecer a importância do uso racional dos recursos 
naturais e tecnológicos 

Reconhecer a importância do uso racional dos recursos naturais e 

tecnológicos 

Favorecer uma postura investigativa face a fenômenos 

físicos, químicos e biológicos 

Favorecer uma postura investigativa face a fenômenos físicos, 

químicos e biológicos 

ESTUDOS SOCIAIS  



Perceber que existem permanências e transformações de 

costumes e hábitos, nos diferentes grupos. 

Perceber que existem permanências e transformações de 

costumes e hábitos, nos diferentes grupos. 

Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes 

no Brasil, tais como, terras indígenas e de comunidades 

remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade 

da demarcação desses territórios. 

Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no 

Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades 

remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da 

demarcação desses territórios. 

Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 

familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas 

culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do 

país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 

valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 

contribuição para a formação da cultura local, regional e 

brasileira. 

Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 

familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas 

(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-

americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o que é próprio 

em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura 

local, regional e brasileira. 

Caracterizar a organização social e política administrativa da 

cidade do Rio de Janeiro, relacionando-a com os demais 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, focalizando:  

 a população; 

 a cidadania: direitos e deveres; 

 as necessidades e problemas (saúde, educação, 

água, esgoto, luz, transporte, segurança, etc...);  

 as organizações da população (profissionais, 

culturais, associações de moradores) 

Caracterizar a organização social e política administrativa da 

cidade do Rio de Janeiro, relacionando-a com o Estado do Rio de 

Janeiro e com o país, focalizando:  

 a população; 

 a cidadania: direitos e deveres; 

 as necessidades e problemas (saúde, educação, água, 

esgoto, luz, transporte, segurança, etc...);  

 as organizações da população (profissionais, culturais, 

associações de moradores) 

Identificar os principais órgãos prestadores de serviços 

públicos na cidade do Rio de Janeiro. 

Identificar os principais órgãos prestadores de serviços públicos no 
estado do Rio de Janeiro. 

Analisar algumas soluções apresentadas pelo poder público 

e as diferentes organizações da sociedade para os 

problemas identificados. 

Analisar algumas soluções apresentadas pelo poder público e as 

diferentes organizações da sociedade para os problemas 

identificados. 

Propor alternativas para a solução dos problemas 

identificados. 

Propor alternativas para a solução dos problemas identificados. 



 Reconhecer a presença de alguns elementos do passado no 

presente, projetando a sua realidade numa dimensão histórica, 

identificando a participação de diferentes sujeitos obras e 

acontecimentos, de outros tempos, na dinâmica da vida atual. 

Observar as permanências e transformações ocorridas na 

dinâmica da vida social ao longo do tempo:  

 As grandes navegações e vinda dos portugueses 

para o Brasil 

 Primeiros habitantes (povos originários) 

(Noção de Colônia e o escravismo colonial). 

Observar as permanências e transformações ocorridas na 

dinâmica da vida social ao longo do tempo: 

 As grandes navegações e vinda dos portugueses para o 

Brasil 

 Povos nativos do Brasil: Organização espacial e social das 

comunidades indígenas no Brasil e no estado do Rio de 

Janeiro no passado e no presente 

 Noção de Colônia e o escravismo colonial. 

 Os africanos no Brasil: diáspora africana e as comunidades 

africanas de origem. 

 Os negros na sociedade brasileira contemporânea 

 A imigração a partir do século XIX 

 Ocupação da Baixada Fluminense na colônia 

 O pau Brasil e as feitorias 

 A lavoura canavieira: os engenhos 

 A ocupação territorial da província no século XIX 

 O café no vale paraíba do Sul 

 Produção industrial no Estado do Rio de Janeiro 

            (O processo de industrialização) 

Identificar aspectos econômicos, políticos e sociais da vida 

cotidiana da sociedade da cidade do Rio de Janeiro, em 
épocas passadas (Colônia e Império) e presentes.  

 

 Contexto da fundação da cidade do Rio de Janeiro 

 A expansão inicial (a cidade no Morro do Castelo e a 

posterior ocupação da várzea relacionando à 

ocupação dos bairros atualmente) 

Identificar aspectos econômicos, políticos e sociais da vida 
cotidiana da sociedade brasileira, em épocas passadas (Colônia, 

Império e república) e presentes. 



 A transferência da capital do país para o Rio de 

Janeiro: transformações da vida da cidade; 

 As transformações físicas, econômicas, culturais e 

sociais ocorridas com a vinda da Família Real 

Portuguesa para o Rio de Janeiro;  

 Ocupação da Baixada Fluminense na Colônia: o pau-

brasil e as feitorias; a lavoura canavieira: os 

engenhos;  

 A transferência da capital para o Rio de Janeiro: porto 

e a função administrativa. 

Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, 
conhecendo as atividades econômicas no Brasil (Mineração, cana 

de açúcar, café, industrialização) 

Localizar um ou mais fatos em uma sequência temporal 

(noção de século) 

Localizar um ou mais fatos em uma sequência temporal (noção de 

início e fim de século e noção de milênio) 

Ordenar fatos e acontecimentos numa sucessão, 

estabelecendo relações temporais tanto numa ordem linear 

como cíclica (antes/depois, remoto/próximo, 

simultaneamente, duração e recorrência). 

(Trabalho com linha de tempo e outras possíveis 

organizações do tempo) 

Ordenar fatos e acontecimentos numa sucessão, estabelecendo 

relações temporais tanto numa ordem linear como cíclica 

(antes/depois, remoto/próximo, simultaneamente, duração e 

recorrência). 

(Trabalho com linha de tempo e outras possíveis 

organizações do tempo) 

Perceber que as relações de anterioridade e posterioridade 

são estabelecidas a partir de referenciais. 
 

Constatar que determinados fatos e acontecimentos 

ocorrem ao mesmo tempo ou num mesmo intervalo de 

tempo 

 

Compreender a história como um processo coletivo em que 

todos estão incluídos, influenciando a ação das pessoas e 

por ela sendo influenciados. 

Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no 

tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e 

permanências ao longo do tempo. 

Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, 

discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da 

humanidade (noção de períodos históricos). 

Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, 

conhecendo as atividades econômicas no Brasil (Mineração, cana 

de açúcar, café, industrialização) 



 
Utilizar a memória individual e coletiva para reconstituir o passado 
em seus vários níveis. (fontes históricas: orais, escritas, 

iconográficas, materiais, documentais, etc.) 

 
Compreender a história como um processo coletivo em que todos 

estão incluídos, influenciando a ação das pessoas e por ela sendo 

influenciados. 

Construir, ler e interpretar diferentes formas de 

representação do espaço (desenho, croqui, maquetes, 

plantas e mapas). 

Construir, ler e interpretar diferentes formas de representação do 
espaço (desenho, croqui, maquetes, plantas e mapas). 

Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais de localização, 

de orientação e de distância, de modo a deslocar-se com 

autonomia e as formas de representação do espaço. 

(Direções cardeais e colaterais) 

Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais de localização, de 

orientação e de distância, de modo a deslocar-se com autonomia 
e as formas de representação do espaço. (Direções cardeais e 

colaterais) 

Observar que a linguagem cartográfica tem uma simbologia 

própria (símbolos, cores) para representar os elementos do 

espaço. 

Observar que a linguagem cartográfica tem uma simbologia 

própria (símbolos, cores) para representar os elementos do 

espaço. 

Observar os elementos visíveis (naturais e humanos) do 

Município do Rio de Janeiro:  

• as áreas altas e baixas, planas e as elevações (morro, 

colina) e as ilhas; 

• as águas (rios, lagoas, mares e oceanos); 

• a vegetação natural e a introduzida pelo homem; 

• as edificações, vias de circulação de produtos. 

Observar os elementos visíveis (naturais e humanos) do Estado 

do Rio de Janeiro:  

• as áreas altas e baixas, planas e as elevações (morro, 

colina) e as ilhas; 

• as águas (rios, lagoas, mares e oceanos); 

• a vegetação natural e a introduzida pelo homem; 

• as edificações, vias de circulação de produtos. 

Compreender a ocupação e a organização da cidade do Rio 

de Janeiro em diferentes tempos históricos. 

Compreender a ocupação e a organização do Estado do Rio de 

Janeiro em diferentes tempos históricos. 

Reconhecer e localizar as características da paisagem local 

e compará-las com as outras paisagens focalizando bairros 

do RJ e municípios do Estado do RJ). 

Reconhecer e localizar as características da paisagem local e 

compará-las com as outras paisagens focalizando o Município do 

RJ e os outros municípios do Estado do RJ). 

 

Reconhecer e localizar as características dos diferentes 

municípios do Estado do RJ (ocupação e características das 

regiões do estado do RJ) e outros Estados do Brasil. 



 
 

 

 

 
Reconhecer os mapas que representam o município, o estado, o 

Brasil e seus vizinhos na América do Sul  

Utilizar a observação e a descrição na leitura direta da 

paisagem 
 

Estabelecer relações entre as ações humanas e a qualidade 

do meio ambiente e valorizar práticas que demonstrem essa 

preocupação. 

Estabelecer relações entre as ações humanas e a qualidade do 

meio ambiente e valorizar práticas que demonstrem essa 

preocupação. 

LITERATURA 

Manifestar interesse pelo texto literário apresentado. Manifestar interesse pelo texto literário apresentado. 

Participar das discussões coletivas suscitadas pela leitura do 

texto. 
Participar das discussões coletivas suscitadas pela leitura do texto. 

Participar das atividades produzindo de acordo com a 

proposta apresentada. 

Participar das atividades produzindo de acordo com a proposta 

apresentada. 


