MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 300/2017/DCAR/CGC/CGCC/SAA
Em 30 de março de 2017.

Ao(À) SECRETARIA EXECUTIVA - SE/MEC
  
Assunto: Contrato nº. 17/2017. Contratada Fundação Carlos Alberto Vanzolini.Gestão do Processo de Pagamento.
Informar.

1.
Encaminhamos o presente processo que trata do acompanhamento e da fiscalização do Contrato
nº 17/2017, firmado com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, tendo como objeto a prestação de serviços
especializados para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e
discussão da 3º versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
2.

Para isso, seguem os principais documentos que compõem o processo de contratação:
NUM

DOCUMENTOS

Dispositivo Legal
Lei nº 8.666/93

Documento
SEI nº

1

Abertura do Processo

Art. 38, caput

0467313

2

Documento de
Demanda/Requisição/Justificativa

Art. 24, XIII

0467313
0467486

3

Minuta de projeto básico

Art. 7º § 2º, I

0467313

4

Previsão Orçamentária

Art. 7º § 2º, III

0557786

5

Parecer Jurídico

Art. 38, § único

0565158

6

Projeto Básico

Art. 7º § 2º, I

0547395

7

Autorização da Dispensa/Ratificação

Art. 26, caput

0553217
0586497

8

Inclusão no SIASG

Art. 26, caput

0586987
0586994

9

Publicação do Extrato da Dispensa no DOU

Art. 26, caput

0587908

10

Nota de Empenho

Art. 60 da Lei nº 4.320/64

0593425

Habilitação do Contrato:
SICAF, CADIN, CNDT, CEIS, CNJ, CADICON

Decreto nº 3.722/2001, Art. 6º, III,
Lei nº 10.522/2002, Arts. 23 e 29,
V, Lei nº 8.666/93, Art. 23, Lei nº
12.846/2013, Lei nº 8.429/92,Lei
Complementar nº 64/90

11

0586477
0601852

12

Contrato/Termo de Contrato

Art. 60 e 61, caput, Lei nº
8.666/93

0601910

13

Publicação do Extrato do Contrato DOU

Art. 61, § único, Lei nº 8.666/93

0603551

14

Cronograma do contrato

Art. 10, IN nº 02/2011-SLTI/MP

0613869

15

Portaria Fiscal-PF   Nº. 239/2016

Art. 31, IN nº 02/2008 – SLTI/MP

0612608

16

Cópia da Publicação da PF no Boletim de
Serviço

Lei nº 4.965/66

0613293

17

Vinculação Fiscal/SIASG

Art. 10, IN nº 02/2011-SLTI/MP

0613914

3.
Neste sentido, este deverá ser enviado à Secretaria Executiva deste MEC, para que os
documentos concernentes àquela área referentes à contratação em tela possam ser juntados.
4.
Informamos, ainda, que caso sejam firmados Aditivos, Apostilamentos e Portarias, cópias desses
serão encaminhados à SE/MEC para serem juntadas ao presente processo.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Roberta Borges Ribeiro de Souza, Servidor(a), em 30/03/2017,
às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Luis Fernando Bertol, Chefe de Divisão, em 03/04/2017, às
07:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Cleuber Lopes Alves, Coordenador(a), em 03/04/2017, às
08:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0614460 e o
código CRC D14FFEAB.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0614460

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Memorando nº 469/2017/DCAR/CGC/CGCC/SAA
Em 16 de junho de 2017.

Ao(À) Secretaria Executiva - SE
  
Informamos a Vossa Senhoria quanto à assinatura da Portaria nº 225/2017, Documento SEI nº 0713082,
conforme solicitado no Memo email, Documento SEI nº 0711668, referente ao Contrato nº 17/2017, firmado
com a empresa FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI, publicada no BS nº 24, de 23 de junho de 2017.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Yukinori Ushirobira, Servidor(a), em 16/06/2017, às
14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Liberatoscioli, Chefe de Divisão, em 16/06/2017, às
15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0713087 e o
código CRC 516827F9.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0713087

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 1, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal (SEI nº 0716928), as informações
constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo, encaminho o Processo nº 23000.013165/201701 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00211964

Data da emissão: 24/04/2017   

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: Abril/2017   
Valor da Nota: R$ 929.273 85

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2017NE800324 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone
Brasília, 20 de junho de 2017.
Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0716930

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  
Assunto: Pagamento de nota fiscal.
À Coordenação-Geral de Gestão Administrativa,

1.
Para ciência e adoção das providências necessárias ao pagamento, conforme solicitação
da Secretaria Executiva no Documento de Atesto (0716944) , referente ao Contrato nº 17/2017
(23000.050898/2016-38) firmado entre este Ministério e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini para prestação de
serviços especializados para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização,
divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
JOSEMIR MARTINS DA SILVA
Subsecretário de Assuntos Administrativos
Documento assinado eletronicamente por Josemir Martins da Silva, Subsecretário(a), em 21/06/2017, às
09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0717033 e o
código CRC EC2488E9.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0717033

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
22/06/17 10:44
USUARIO : EDENILSON
DATA EMISSAO
: 21Jun17 TIPO OB: 12 M06990F3
NUMERO : 2017OB803087
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
DOCUMENTO ORIGEM : 150002/00001/2017NP001653
SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO
: 002921342-8
PROCESSO : 23000.013161/2017-15
VALOR :
929.273,85
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
DATA SAQUE BACEN: 22/06/17
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI. CONTRATO 17/2017. DISPENSA 07/2017. PRESTAÇ
ÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS NECESSÁRIO
S À CONSOLIDAÇÃO DISPONIBILIZAçãO,DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª VERSÃO DA BNCC
- RELATÓRIO I - PLANEJAMENTO - PLANO DE TRABALHO - PROJETO: 410207717.

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
22/06/17 10:44 M06990F4
USUARIO : EDENILSON
DATA EMISSAO
: 21Jun17 TIPO OB: 12
NUMERO : 2017OB803087
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
VALOR :
929.273,85
L EVENTO
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
01 401003 2017NE800324400
33903501
929.273,85
02 531814 2017NE800324
213110400 33903501
929.273,85
03 561602 0112000000400C
929.273,85

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

21Jun17

14:57

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
22/06/17 10:45
USUARIO : EDENILSON
DATA EMISSAO
: 21Jun17
NUMERO : 2017OB803087
UG/GESTAO EMITENTE
: 150002 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.
BANCO/AGENCIA FAVORECIDO:
ASS. ORDENADOR DESPESA :
ASS. GESTOR FINANCEIRO :
REMESSA DAS ASSINATURAS :

001 / 7009 - BANCO DO
174.891.724-20 DATA:
455.223.161-87 DATA:
01284
DATA:

BRASIL
21Jun17
21Jun17
22Jun17

HORA: 15:10
HORA: 14:58
HORA: 08:00

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

21Jun17

14:57

www.vanzolini.org.br

Anexo 1 – PPTs de orientação e consolidação
das leituras críticas para a versão 3 da BNCC
Educação Infantil e Ensino Fundamental

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Arte
Maya Suemi Lemos
ITEM
CRÍTICAS
• Geral
• Inserção de Arte na área de Linguagens é
questionável; poderia ser área do conhecimento
independente
• Descrição da dimensão “expressão” não parece
suficientemente clara para leitor
• 3 parágrafos da página 4 apresentam problemas de
redação que precisam ser revistos
• Correlação das competências específicas com três
grupos de competências gerais é questionável e
redutora, sem finalidade operacional
• Redação da competência específica 3 apresenta vício
lógico, confundindo níveis distintos de abrangência
• Competência específica 8 é mais pertinente a
orientação ou diretriz para práticas pedagógicas, e não
a competência a ser desenvolvida pelo estudante

• Anos iniciais
do EF

• EF01AR06r: verbo aperfeiçoar é inadequado, pois
noção de perfeição não cabe no campo da percepção,
do imaginário e do simbólico; trecho “por meio de
ações poéticas” apresenta excesso de determinação
não condizente com BNCC
• EF01AR09: redação apresenta redundância

SUGESTÕES
• BNCC deve afirmar a importância da atuação, a partir dos anos finais do
EF, de docentes com formação específica nas distintas modalidades
artísticas
• Agrupar dimensões de “criação” e “expressão” (sugere a denominação
“fazer”)
• Suprimir trechos entre colchetes: “as [variações derivadas das]
experiências de pesquisa, invenção e criação”; “o entendimento [da
gênese] dos costumes”
• Alterar redação de trecho, como segue: “Para permitir flexibilidade e
adequação dos currículos e propostas curriculares às realidades locais, a
BNCC de Arte está organizada em dois ciclos de escolaridade, 1º ao 5º ano
e 6º ao 9º ano, e não ano a ano”
• Indicar também grupo de competências cognitivas e pessoais e sociais na
competência específica 1; incluir grupo de competências comunicativas
nas competências específicas 4, 7, 8 e 9
• Alterar redação da competência específica 3 para “Pesquisar e conhecer
distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas presentes
(ou manifestas) na arte e na cultura brasileiras, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte”
• Excluir competência específica 8 do rol de competências e transformá-la
em orientação ou diretriz no texto introdutório
• Alterar redação do objetivo EF01AR06r como segue: “Cultivar a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório
imagético”
• Alterar redação do objetivo EF01AR09 como segue: “Reconhecer a
influência das matrizes estéticas e culturais das Artes Visuais nas
produções de artistas regionais e nacionais”

1

• Anos finais
do EF

• EF01AR21r: habilidade que trata de formas de
registro musical não deveria preceder habilidades de
exploração e criação
• EF01AR19r: menção a representação no nome do
objeto de conhecimento relacionado à habilidade
parece equivocada
• EF01AR23: redação está pouco clara
• EF01AR24r: supressão de trecho do objetivo
descaracterizou o sentido do enunciado; objeto de
conhecimento relacionado à habilidade não está claro
• EF01AR25r e EF01AR26r: supérfluos no rol de
habilidades; referem-se mais a recomendação com
relação a práticas pedagógicas do que habilidade
essencial; objetos de conhecimento não podem ser
considerados como tal ou não guardam relação com
habilidades
• EF01AR34: habilidade (e respectivo objeto de
conhecimento) de difícil compreensão e pouco
pertinente aos primeiros anos do EF
• EF01AR33: redação da habilidade (e do respectivo
objeto de conhecimento) dificulta compreensão mais
imediata do leitor
• EF06AR20r: redação da habilidade pouco clara e
objeto de conhecimento por demais genérico
• EF06AR21r: objeto de conhecimento relacionado à
habilidade por demais genérico
• EF06AR26r: supérfluo no rol de habilidades; refere-se
mais a finalidade das práticas pedagógicas do que
habilidade essencial; objeto de conhecimento não
guarda relação com habilidade

• Inserir EF01AR21r após EF01AR19r e EF01AR20r
• Alterar nome do objeto de conhecimento relativo à habilidade
EF01AR19r para “Elementos constitutivos da música”
• Alterar redação do objetivo EF01AR23 como segue: “Reconhecer o
patrimônio musical, material e imaterial de culturas diversas, em especial o
brasileiro, incluindo-se suas matrizes africanas e indígenas, em diferentes
épocas”
• Alterar redação do objetivo EF01AR24r como segue: “Reconhecer os
usos e as funções da música em seus contextos de produção e circulação”;
alterar nome do objeto de conhecimento para “Usos e funções sociais da
música”
• Excluir EF01AR25r e EF01AR26r do rol de habilidades e transformar em
orientação no texto introdutório do componente
• Excluir EF01AR34
• Alterar redação do objetivo EF01AR33 como segue: “Experimentar e
problematizar diversas funções nos processos criativos em teatro”; alterar
nome do objeto de conhecimento para “Processos criativos em teatro e
suas funções”

• Alterar redação do objetivo EF06AR20r como segue: “Identificar e
manipular, de diferentes formas, fontes sonoras, materiais sonoros e
técnicas em práticas de composição/criação, execução e apreciação
musical”; alterar nome do objeto de conhecimento para “Fontes, materiais
e técnicas sonoras”
• Alterar nome do objeto de conhecimento relacionado à habilidade
EF06AR21r para “Formas e técnicas de notação e registro musical”
• Excluir EF06AR26r do rol de habilidades e transformar em orientação no
texto introdutório do componente

2

• EF06AR23r: redação pouco clara
• EF06AR24r: supressão de trecho do objetivo
descaracterizou o sentido do enunciado; objeto de
conhecimento relacionado à habilidade não está claro
• EF06AR27r: redação da habilidade (e do respectivo
objeto de conhecimento) pouco clara
• EF06AR25: supérfluo no rol de habilidades; refere-se
mais a recomendação com relação a práticas
pedagógicas do que habilidade essencial; objeto de
conhecimento não pode ser considerado como tal

• Alterar redação do objetivo EF06AR23r como segue: “Valorizar o
patrimônio musical, material e imaterial de culturas diversas, em especial o
brasileiro, incluindo-se suas matrizes africanas e indígenas, em diferentes
épocas”
• Alterar redação do objetivo EF06AR24r como segue: “Comparar usos e as
funções da música em seus contextos de produção e circulação”; alterar
nome do objeto de conhecimento para “Usos e funções sociais da música”
• Alterar redação do objetivo EF06AR27r como segue: “Relacionar as
práticas musicais às diferentes dimensões da vida social: cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética”; alterar nome do objeto de
conhecimento para “Música e contexto” ou “Contextos de produção e
fruição musical”
• Excluir EF06AR25 do rol de habilidades e transformar em orientação no
texto introdutório do componente

3

Maria Helena Webster
ITEM
CRÍTICAS
• Competências
• Enunciado que apresenta Competências Pessoais e Sociais não é suficiente para
gerais
professor fazer transposição em práticas que contribuam na formação do aluno
enquanto cidadão responsável e orientado para mundo mais inclusivo
• Definições das
linguagens das
artes

• Competências
específicas de Arte

• Na definição das Artes Visuais, colocação de que é “o olhar o elemento de
interlocução entre a criação e a recepção” pode gerar dificuldade na
compreensão; ausência de ênfase na arte contemporânea pode induzir
erroneamente ao trabalho em sala de aula apenas com artistas considerados
consagrados
• Definição da Dança é incompreensível, principalmente para professor dos anos
iniciais
• Afirmação de que Música “tem potencial para promover o trabalho
interdisciplinar” a coloca como meio/instrumento para qualquer ação de
interdisciplinaridade, o que desrespeita suas especificidades
• Afirmação de que Teatro “propicia um espaço singular para a
interdisciplinaridade” o coloca como meio/instrumento para qualquer ação de
interdisciplinaridade, o que desrespeita suas especificidades
• Ausência de unidade na organização, na redação e na forma de apresentar
quatro linguagens fragiliza proposta; necessário encontrar equilíbrio na
transposição dos conceitos acadêmicos para a prática possível no ambiente
escolar da educação básica
• Em momento algum se discute integração entre linguagens da arte

SUGESTÕES
• Fazer quadro e/ou infográfico com
características correspondentes a cada
habilidade do grupo de Competências
Pessoais e Sociais
• Incluir nota explicativa sobre o termo olhar
• Reescrever a definição de Dança em
consonância com as demais definições

• Subsidiar o professor com orientações
sobre como proceder quanto ao número de
propostas realizadas em cada competência
geral, à conquista de cada aluno em novas
dimensões de cada competência geral, à
progressividade dos alunos na identificação
e desenvolvimento de novas competências

4

• Objetos de
conhecimento e
habilidades

• Nos anos iniciais, organização dos objetos de conhecimento e habilidades deve
considerar primeiro os elementos que viabilizam a experimentação e depois a
continuidade da criatividade na aquisição de novos conhecimentos; esta
preocupação aparece no Teatro, mas não na Música, muito menos na Dança
• Os verbos orientadores das habilidades necessitam pôr em evidência que
experimentar é processo de aprendizagem da criança nos primeiros anos e seguir
uma progressão conforme o desenvolvimento escolar
• Conceitos apresentados nos textos introdutórios das linguagens não se
traduzem adequadamente nos verbos escolhidos para os objetivos de
aprendizagem
• Conceito de patrimônio está indiretamente presente nas matrizes estéticas e
culturais das linguagens, mas não está explicitado nas habilidades

• Organizar objetos de conhecimento e
habilidades das diferentes linguagens de
forma coerente entre si, com um único
direcionamento
• Rever substituição do verbo experimentar
(versão 2) por fazer uso de na versão 3 (por
exemplo, no EF01AR02)

5

Percival Tirapeli
ITEM
CRÍTICAS
• Anos iniciais
Dança
1º item – A questão da autoria e seu
Documento
desenvolvimento ficou obscura.
4.3.2.1
6º item – Em matizes estéticas e culturais – mesmo
sendo obrigatório os termos indígenas e africanas –
se excluirmos as europeias, mais da metade de
nossas danças populares ficam fora, incluindo a mais
popular: a quadrilha

• Anos finais
4.3.2.2
Das instalações

• Proposta louvável, mas pode ser utópica, pois se
sabe que esta é uma realidade em apenas algumas
regiões do país: Para garantir esse direito (da
autonomia do conhecimento artístico) é preciso
assegurar espaços e tempos escolares organizados
e sistematizados para a presença qualificada das
quatro linguagens.... com salas específicas de
música, sala de teatro, sala de dança e ateliês de
artes visuais.

SUGESTÕES
Música
1º item – elementos constitutivos – mencionar quais elementos são esses. Por
exemplo: os parâmetros do som: altura (som grave e som agudo); duração
(curto e longo); intensidade (som forte e som fraco) e timbre (a “cara” do som
ou identificação); os tons – do, ré, mi... e suas formas de organização.
3º item –Técnicas e tecnologias da música: não há necessidade de repetir o
item anterior. Sugiro em 1, só mencionar; em 2, explicar as técnicas;
5º item – Materiais sonoros: fazer uso de fontes sonoras...contextos familiares
e contextos culturais do bairro, da cidade, da comunidade.
Último item – além de compartilhar, acrescentar palavras absorver e dialogar.
Deve-se esclarecer na redação do texto quando e como será implantado o
sistema das salas especiais, uma vez que a estrutura física deficiente na escola
é grande ponto vulnerável para críticas.
Aqui se inicia, portanto, o problema das instalações específicas: há um
levantamento de quantos estabelecimentos de ensino no Brasil possuem
quatro salas especificas ou estimativa de até quando estas salas serão
adaptadas ou construídas? Ou seja, naturalmente, é preciso estipular uma
tempo para a viabilidade de implantação destas diretrizes.
Talvez valesse a pena ressaltar a possibilidade de se ministrar aulas em
outros espaços
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• Anos finais
Dos professores

• Habilidades
Anos Finais:
ARTES VISUAIS

• Presença qualificada das quatro linguagens. Como será, por
exemplo nos estados que sequer têm graduação?
O tempo apropriado para o seu desenvolvimento (para o trabalho
de cada linguagem). Cada especialista na linguagem tenderia para
a ampliação de tempo em sua disciplina
• As linguagens privilegiavam as culturas infantis, agora devem
estar associadas às culturas juvenis. Tanto em Teatro como em
Dança consta na reflexão crítica sobre o processo de criação há
essa orientação, “debater sobre experiências teatrais
desenvolvidas em aula, de modo a problematizar as questões de
gênero, corpo e sexualidade”, o que pode se difícil de executar.
• Poderia haver maior esclarecimento sobre Objetos de
Conhecimento e Habilidades Objetivos de aprendizagem.

• Se houver possibilidade de outro professor com formação
para outra arte ministrar a disciplina, melhor apontar na BNCC.
• Se o tempo for igual para todas as linguagens item é
desnecessário. Se for diferenciado, certamente virá no
programa de ensino.
• Para uma classe com os alunos dos anos iniciais, o professor
destas duas linguagens pode controlar as situações de melhor
maneira, mas para os adolescentes nos anos finais poderia ser
mais prático e eficiente incluir um professor ou profissional
assistente para suporte psicológico.
• Exemplo relacionado a esclarecimento sobre Objetos de
Conhecimento: desenvolver as práticas e o conhecimento dos
elementos constitutivos específicos das artes visuais inserindo
de forma concreta os termos pintura, escultura, gravura,
instalações, novos mídias. Este acréscimo estaria em
conformidade com a clareza do programa da Dança.

• Ao longo da leitura dos quatro quadros, não há menção de
INTEGRAÇÃO sobre as áreas e as linguagens. Talvez apareça
posteriormente nos programas de ensino. Mas se o projeto como
um todo é desenvolver a integração das linguagens e
conhecimentos, e consequentes habilidades, esta intenção não
está explícita neste documento
Poderia ficar mais específica a diferença que se quer colocar
entre Categorias do Sistema das Artes Visuais e o Contexto de
produção.
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• Habilidades Anos
Finais:
ARTES VISUAIS

• Habilidades Anos
Finais:
DANÇA

• Habilidades Anos
Finais:
TEATRO

Falta conceito de conservação do patrimônio cultural
construído como identidade de um povo e de uma cultura.
Assim se compreenderia o sentido do urbanismo e apreciação
da arquitetura como expressão de um tempo, e se estimularia
seu cuidado e preservação.
Também no conteúdo de Folclore, pode-se modernizar o
termo e amplia-lo, adotando o nome patrimônio imaterial,
termo mais adequado que distinções entre artesão e
artesanato, discussões estas do início do século modernista.
Novas mídias e cinema são temas que deveriam ser incluídos

• Difícil para o professor trabalhar com discussões sobre
gênero e sexualidade sem apoio.
No último item sobre os diferentes contextos: diversos aspectos
sociais, culturais e econômicos, se poderia pensar, no momento
de explicitar os conteúdos, em Eixos Regionais, para evitar
conflitos de deslocamento.
• 1º item: falta explicitar que elementos são esses além dos
parâmetros do som, falar das formas de organização como
altura: diferentes escalas, modos, ritmo, diferentes velocidades
(andamentos) acentos e não acentos; timbres – escolhas de
instrumentos ou sons de objetos e organiza-los segundo a
combinação de timbres, intensidades – forte e fraco. Além
disso, atentar para a s organizações horizontais, verticais,
imitativas, ecos, perguntas e respostas, etc.
•2º item: Falta explicitar possibilidades corporais (sons do
corpo), espaciais (deslocamentos) sons vocais e modos de

Em produções visuais, incluir o cinema e caracterizá-lo (no
aspecto de sua produção) como uma possibilidade a ser
desenvolvida em locais onde haja polos cinematográficos.
NOVOS MÍDIAS, seria uma nomenclatura mais adequada,
global, aceita internacionalmente.
• No sexto item, há novamente as questões de gênero e
sexualidade, a sugestão de um professor assistente psicólogo
para este importante trabalho.
É preciso abordar a escolha do espaço físico tanto para o
ensino como para as apresentações: se sala, se praça, se
tabuado. Volta aqui a questão de se poder ter a mesma sala ou
espaço para a linguagem de dança e a de teatro, integradas.
• Sugere-se que que os proponentes possas examinar pouco
mais sobre educação musical nos séculos XX e XXI com as
publicações dos autores como John Paynter; Raymond Murray
Schafer; Stenio Mendes; Hans-Joachim Koellreutter.
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• LEITURA DOS
TEXTOS

• EXATIDÃO

• INTELECÇÃO

• ESCLARECIMENTO

organização.
• 2º item: Formas de registro – repete o que está no item 1.
• 6º item: matrizes estéticas e culturais. Não deixar de fora o
elemento europeu, uma das bases da cultura brasileira, não
excluir a cultura clássica da música sacra e erudita, sem deixar
de lado a música étnica, popular urbana, tradicional etc.
• 7º item: unir os itens 7 e 8 e explicar melhor pois ambos são
vagos demais.
• A divulgação pelo Ministério e a interpretação da imprensa
para o grande público da BNCC não terá êxito se não for clara
quanto a seus objetivos e exequibilidade, sem margem para
interpretações dúbias.
• Alguns termos podem exigir explicações mais complexas
como o porquê da palavra, happening se o termo performance
dá conta melhor da comunicação.
• Deve-se pensar se em um texto de clara comunicação para
tão diferentes públicos como acima mencionados, é necessário
enunciar e conceituar as seis dimensões dentre elas “estesia”,
“fruição”. Trata-se de orientação útil para a escola? Ou apenas
perturba a intelecção?
• Problematizar é tornar problemático, incerto, duvidoso,
questionável, suspeito. O mesmo ocorre em Artes
Visuais: problematizando as narrativas eurocêntricas. Muito
melhor seria introdução à História da Arte Ocidental.

• O programa do ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS que
possibilitará múltiplas escolhas a partir de linguagens,
habilidades visando e formação do novo cidadão brasileiro,
terá sucesso desde que expresso em linguagem acessível a
seus vários públicos.

• Apenas usar criação, crítica (de grande importância) e
expressão. Ou ainda incluir estes conceitos dentro das
linguagens. Só para ficar mais sintético.

• Outra expressão que deve ser explicada em nota, ou no
texto dos capítulos, a questão de ... problematizar as
questões de gênero, corpo e sexualidade. Não dá para fugir
dos termos mas há que ser mais explicado em algum momento
do documento para não gerar possibilidades de entendimentos
dúbios
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Ciências
Yassuko Hosoume
ITEM
CRÍTICAS
• Geral
Fragmentação da área nos componentes química, física
e biologia, com pouca articulação entre eles.
Os objetos de conhecimento que envolvem a Física, em
sua grande maioria, são objetos da Física e não objetos
do mundo vivencial.
• Introdução / Texto sucinto e de caráter instrumental (de
apresentação intervenção)

• Introdução /
apresentação

Complementar o último parágrafo.

Competências
Pessoais e
Sociais ( SOC)
Competência
Especifica 1
Competência
especifica 2

Competência é algo que o aluno adquire ou deve
adquirir?

Competência
especifica 9
Classificações
em termos de
Competências

SUGESTÕES

Abordar, também, ciência como cultura. Sugestão para o 3º parágrafo:
“No Ensino Fundamental, ..., deve assegurar aos alunos o acesso à
diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história,
propiciando um novo olhar sobre mundo que o cerca, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos,.......”
O que além do letramento científico?
O que além de cidadão reflexivo?

Questiona a palavra “falível”

Propões excluí-la.

o que são ideias importantes?

Propõe trocar “ideias importantes” por conceitos.
Propõe excluir a frase: “...bem como dominar processos, práticas e
procedimentos da investigação científica,”
inserir a questão cientificotecnológica
.......tomando decisões sobre as questões cientifico-tecnológicas,
socioambientais e a saúde individual e coletiva.....
Caracterizar estas competências gerais para a área de Ciências da natureza

Trecho redundante
Ficou restrito às questões socioambientais e saúde
individual e coletiva
Classificação confusa

1

Gerais
Item 4.5.1 –
Ciências - p.3
Unidades
temáticas
Unidade
temática A
Terra e o
Universo
Unidade
temática:
Interações e
energia

O que significa dizer que as pessoas aprendem sobre si
mesmas?
Nomes longos

Encurtar os nomes (retirar artigos, por exemplo)

Unidade trata mais do sistema solar e do planeta Terra,
e não do universo

escolher o título da temática de acordo com os conteúdos realmente
abordados.

perdeu-se a interdisciplinaridade que havia nesta
unidade, com a articulação dos conteúdos de física,
biologia e química.
O termo “interação” na física é muito mais abrangente
do que está nas habilidades propostas.
Energia só é analisada no âmbito da física e não
articulada na área do conhecimento.

Objetos de
conhecimento
e as
Habilidades
Habilidades
da unidade
temática:
Interações e
energia

As transformações de energia não estão presentes
como objetos de aprendizagem e nem nas habilidades
desejadas.
Não está claro o significado de “Objeto de
conhecimento”
Indicar a ênfase de cada habilidade
1º ano: Força e movimento
Habilidade complicada para a faixa etária, pois trata de
movimento

Incluir uma coluna a mais no quadro das habilidades com a ênfase.
Não deve começar com habilidades de física do movimento.
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2º ano: Luz e som
Habilidade “inferir” muito complexa
Quais são os objetos de conhecimento? (luz e som?)
Conceito de vibrar é difícil para os alunos aos 7 anos
3º ano Luz e calor:
Comparar e registrar, com base em observação, o efeito
da luz solar...
4º ano
Poluição sonora: parte da habilidade é redundante com
o 8º ano

Instrumentos ópticos e sonoros
Causa e efeito em interações elétricas ou magnéticas
(qual o significado de causa e efeito neste contexto)
5º ano
Tipos de energia
Geração e consumo de energia elétrica
Eletricidade não é fonte
6º ano
Equilíbrio é um termo vago
Construir sistemas presentes no cotidiano soa estranho
Movimento
Movimento não é objeto de conhecimento
Equivoco conceitual “tarefa mecânica”

Mover para o primeiro ano

Retirar a parte relacionada aos níveis de poluição sonora: “relacionando os
níveis de poluição sonora com o prejuízo causado para a capacidade
auditiva.”
Há duvida sobre “usar luz e som”

Levar para o 3º ano e substituir; explicitar atração e repulsão.
Explicitar tipos de energia residenciais “fontes de energia residencial”
Usar tomada de energia elétrica e usina elétrica.
É preciso acrescentar equipamento elétrico.
Acrescentar transformação para o movimento
Critérios de equilíbrio ou Condições de equilíbrio
“Identificar”

Movimento (Especificidade do movimento) é objeto de aprendizagem.

8º ano
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Geração de energia

Melhor “geração e uso de energia”

Circuitos elétricos é muito amplo

Circuitos elétricos residenciais

Interações à distância (qual o conceito de interações à
distância??)
9º ano
Radiação eletromagnética

A Terra e o
Universo

Dizer que os sinais digitais são mais “confiáveis” não é o
mais correto.
1º ano
Universo não está contemplado nas habilidades
Movimento do Sol no céu (restrito a noção de dia)

Representação da Terra (Inferir é uma habilidade muito
complexa – não dá para inferir sem conhecimento)
2º ano
Horários de observação da Lua, do Sol e das demais
estrelas
- Durante o dia não é horário de observação e sim
visualizar a presença dos astros no céu.
- Inferir (habilidade complexa para a faixa etária)
a fenômenos cíclicos dos astros (Vago. Quais são os
astros?)
- Identificar e registrar, com base em observação, os
períodos diários... podem estar ...
3º ano

Poderia ser levada para o 7º ano
acrescentar neste ano, no objeto de conhecimento Radiações
eletromagnéticas: fontes e usos ou redação semelhante.
Utilizar termo “eficiente”.

Ampliar as observações para variação de temperatura e luminosidade,
tamanho da sombra.

Visibilidade dos astros no céu

Relacionar o movimento cíclico do Sol em relação à superfície da Terra.

Mudar para “estão”.
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Pontos cardiais (EF03CI08)
- Deduzir: não é habilidade simples
-sombra de um gnômon (cedo para trabalhar com
gnômon)
- referenciais de direção leste, oeste, norte sul. (difícil
para a faixa etária)

Mudar para “identificar”

Trabalhar com lado leste, oeste, norte sul.

4º ano
Fases da Lua

Mudar para: “Periodicidade das fases da Lua”

5º ano
Movimento de translação

Mudar para: Movimento de translação da Terra

Clima e estações do ano
- objetos de conhecimento devem ser mais abrangentes
em relação ao clima. A proposta da versão 3 está muito
focado nos fenômenos astronômicos, deixando a
questão dos fenômenos da superfície do planeta Terra
a desejar.
6º ano
Terra e sistema solar
- habilidade EF06CI05 difere muito da versão anterior.
Na V2 não fala sobre comprovação da esfericidade da
Terra e nem de “força gravitacional”. Trata da
esfericidade dos planetas e a atração gravitacional
justificando tal formato. A redação está um pouco
confusa.

enfocar somente a questão da atmosfera da Terra

Identificar fontes de evidenciam a esfericidade da Terra e dos planetas e
utilizar a atração gravitacional como justificativa dessa formação.
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Vida fora da Terra
Selecionar argumentos sobre a viabilidade da
sobrevivência humana fora da Terra, com base nas
condições necessárias à vida e nas características dos
planetas, para debater a possibilidade da expansão
humana para outros planetas.

7º ano
Camadas da Terra
- camadas da Terra, sua constituição e propriedades

Placas tectônicas

9º ano
Etnoastronomia
EF09CI06

Excluir última frase (em vermelho)

Trocar por: Estrutura do planeta Terra.
Trocar por: ….diferentes camadas que estruturam o planeta Terra.
Tem que explicitar que é do interior até a atmosfera

Acrescentar em Obj de Conhecimento: Deriva dos continentes

Objeto de conhecimento – mudar para: Culturas e interpretações dos
fenômenos astronômicos.
Excluir “- ao mapear e interpretar o céu.” – não precisa dizer isto
novamente.
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Marcelo M. Guzzo
ITEM

CRÍTICAS

Além do “letramento científico” o documento (BNCC)
deveria permitir que...
O fato do texto ser sucinto é um ponto a seu favor.
Entretanto, gostaria de destacar algumas questões. Não
tenho conhecimento de como a BNCC será implantada
na prática, diante dos alunos.

Geral
Considerando que todos nós, inclusive os atuais
professores, tivemos uma formação diferente da que se
objetiva oferecer aos atuais alunos,

SUGESTÕES
“ um aluno que experimente as discussões propostas terá condições de
avaliar questões científicas relevantes para a sua vida e para a sociedade e
se posicionar de modo claro e consciente em relação a elas.”
A quem cabe decidir como cada um dos itens propostos será trabalhado
em sala de aula: aos Conselhos de Ensino? Aos diretores e coordenadores
de escola? Aos professores?
- é possível que surjam dificuldades em trabalhar estes conteúdos em sala
de aula de um modo inserido na vida dos alunos, de modo a atingir os
objetivos da aprendizagem, isto é, o desenvolvimento de habilidades.
Do texto atual à prática em sala de aula cabe um detalhamento maior de
como cada um destes itens pode ser trabalhado. Isto poderia ser feito em
apêndices do texto atual, uma vez que a concisão e objetividade do
presente texto está muito boa.
- muito mais do que apresentar os modelos científicos nas diferentes áreas
do conhecimento, é necessário enfatizar os métodos usados pela ciência
para se elaborar estes modelos. Sem entrar nos detalhes teóricos do
Método Científico, a observação criteriosa dos fenômenos naturais e a
elaboração de hipóteses para explica-los que passem por algum tipo de
teste comprobatório devem nortear a apresentação das Ciências da
Natureza em todo o processo educacional.
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Educação Física
Osmar Moreira de Souza Junior
CRÍTICAS
• Apenas a classificação adotada para as ginásticas foi apresentada no
texto introdutório de forma clara
• Detalhamento/exemplificação das categorias do esporte nos quadros
dos objetivos de aprendizagem ficou repetitivo

SUGESTÕES
• Apresentar no texto introdutório as classificações adotadas para cada
prática corporal (em especial a dos esportes)
• Suprimir dos quadros dos objetivos de aprendizagem todos os textos
explicativos ou de apresentação de exemplos sobre as práticas corporais
(garantir informações na introdução)
• Abordar os conceitos de “lógica interna” e “lógica externa” no texto
introdutório, visto que são recuperados em outros momentos

• Na descrição da dimensão do conhecimento “Análise e
compreensão”, descrevem-se aspectos da “lógica externa” sem nomeála (o que dificulta entendimento da contraposição ao “âmbito interno”
citado no texto)
• Na apresentação da unidade temática “Esportes” para 6º e 7º anos,
faz-se referência a “lógica interna” (EF06EF06r) sem que conceito tenha
sido explicado
• Classificação das ginásticas desconsidera a ginástica de competição
• Caso ginástica de competição ou esportiva não seja considerada na
ou esportiva (mencionada em EF04EF23r)
classificação das ginásticas, justificar sua ausência (se justificativa for
sobreposição com categorias de esportes técnico combinatórios,
necessário admitir que o mesmo ocorre em outras práticas, como as lutas)
• Menção a esportes “femininos” e “masculinos” reforça determinismo • Substituir esportes “masculinos” e “femininos” por “praticados por
biológico presente no universo esportivo
homens” e “praticados por mulheres”
• Tema tratado em EF08EF26-27 (esportivização das lutas) também é
• Abordar no texto introdutório questão do processo de esportivização das
pertinente às demais unidades temáticas
práticas corporais em curso pela lógica de mercado, o que justificaria
sobreposição das demais práticas corporais com os esportes
• Habilidade EF06EF04r cita “modalidades esportivas escolhidas para
• Caso se mantenha menção a “modalidades esportivas escolhidas para
praticar de forma específica”, mas tal possibilidade não foi abordada
praticar de forma específica” (trata-se do ensino de modalidades para se
anteriormente (refere-se ao ensino de modalidades para se conhecer e conhecer e para se praticar?), necessário abordar tal conceituação na
para se praticar?)
introdução
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• Apresentar classificação dos tipos de lutas pelas distâncias no texto introdutório
• Na apresentação do objetivo EF08EF01-03, fazer referência a esportes de combate como
objetos de experimentação e fruição
• Na apresentação da unidade temática “Lutas”, corrigir afirmação de que são “disputas
corporais entre um ou mais participantes” (na verdade, são entre “dois ou mais”); se
justificativa estiver relacionada a katas e katis, inserir nota explicativa
• Incluir esportes de rede e parece no 3º ciclo (pela mesma argumentação/lógica usada
para os esportes de invasão)
• Na apresentação de EF08EF32r (danças) e EF08EF24r (lutas), delimitar formas de
preconceito e estereótipo mais comuns nos tratamentos didáticos das respectivas
unidades temáticas (pode ser feito no texto introdutório)
• Corrigir erro de digitação: “surgimento de uma determinada...” etc.
• Corrigir nome do componente no quadro de apresentação das competências específicas
(está “Ciências da Natureza”)
• Numerar e inserir legendas nos quadros
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Fernando Jaime González
CRÍTICAS
• A ideia de um “currículo por competências” é muito questionada pelo
risco de reduzir a proposta ao desenvolvimento de competências
alinhadas apenas com a preparação para o trabalho.
• As denominações das competências carecem de paralelismo, além de
serem demasiado “frágeis” na designação, pois não se sabe os limites
de cada uma, se é que é possível separá-las.
• Causa estranheza uso do verbo “exercitar” para indicar a
“aprendizagem pretendida” nessas competências. “Exercitar” não
marca a forma que esse exercício se pretende diferente da
competência que diz “Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade”.

• Produz estranheza a não menção de temas “transversais”,
“integradores” ou “especiais”. Independente da denominação, é
consenso que existe conjunto de temas que devem ser tratados na
escola dada sua transcendência social e a necessidade de preparar as
novas gerações para lidar com eles.
• Em linhas gerais, a explicação da “estrutura do documento” não é
clara. Por exemplo, a menção as “competências específicas do
componente” nem sempre aparecem.

SUGESTÕES
• Fazer uma descrição precisa das mudanças apresentadas nesta versão a
respeito da incorporação do dispositivo “Competência” para organizar o
currículo. Inclusive a articulação da proposta com o conteúdo das DCN.
• A inclusão de Competências como vetor organizador da BNCC precisa ser
explicada, do ponto de vista técnico, já que é um tipo de organização
curricular que não fazia parte do desenho original, não foi demandado
pelos avaliadores críticos da primeira versão1, nem se desdobra de algum
tipo de acordo anterior como o representado pelas DNC. Também precisa
ser justificada, dado que na literatura acadêmica-científica brasileira a
ideia de um “currículo por competência” é altamente questionada pelas
suas implicações na formação dos alunos. Críticas tão contundentes não
podem ser ignoradas.
• As três competências se referem a aprendizagens muito importantes e
devem ser formuladas de forma muito clara.
• Incluir/Explicitar “temas” que por sua importância social a escola, sob
nenhum ponto de vista, poderia deixar de tratar e a BNCC indicar (questão
ambiental, o respeito à diversidade cultural e religiosa e a igualdade de
gênero).
• As descrições necessitam ser claras e consistentes ao longo de todo o
documento.
• Não usar o conceito “Habilidade” como operador curricular. Esse
conceito tem se mostrado pouco útil para pensar a organização dos
currículos dada sua relação subordinada com o conceito “Competência”,
que na proposta atual apresenta 3 níveis diferentes (gerais, específicas por
área, específica por componente). Neste marco a recomendação é manter
a descrição das “aprendizagens pretendidas” formuladas e denominadas
como “objetivos de aprendizagens”.
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• A nova versão reduz de 3 para 2 anos o ciclo de alfabetização. No
caso específico da Educação Física essa mudança altera a lógica de
organização dos ciclos que compõem os Anos Iniciais na atual proposta.
• No tópico 2.2, no qual se faz uma descrição das características dos
alunos dos Anos Iniciais, primeiro, e dos Anos Finais, na sequência nada
se menciona em termos gerais sobre as transformações nas suas
possibilidades de aprender novos movimentos e nas modificações no
corpo.
• Parece que o excerto 2.3 não está redigido da forma correta: são as
competências específicas [das áreas] as que permitem a articulação
horizontal entre as áreas ou são as competências gerais as que
permitem a articulação horizontal entre as áreas?
• No excerto 2.4, diferente da introdução, se introduzem as
“competências específicas por componente”, como desdobramento
das competências [específicas] por área.
• Com relação ao excerto 2.5, não é possível utilizar “operadores
curriculares” como “unidades temáticas” e “objetos de conhecimento”
e não os explicar/descrever de forma detalhada.
• No excerto 3.1, salientar que as práticas de linguagem “são expressão
de subjetividade e produzem modos de subjetivação”.
• A ideia de que a visão de área não pode ser perdida de vista não se vê
refletida em outras partes do documento.
• Com relação ao excerto 3.3, nas versões anteriores da BNCC se optou
em falar de “práticas de linguagem” e não diretamente “linguagens”.
Essa escolha anterior teve como fundamento a ideiade que o que
deveria ser privilegiado na escola era trabalho com as práticas de
linguagem, não apenas o estudo das formas de linguagem.

• Explicar cada um dos “operadores curriculares” utilizados para descrever
a BNCC. É complementarmente inapropriado usar termos como “Unidade
Temática” e “Objetos de conhecimento” sem a devida explicação.
• Caso se mantenha um ciclo de alfabetização de 2 anos se sugere que a
Educação Física adeque sua organização curricular propondo um ciclo 1 de
2 anos e um ciclo 2 de 3 anos de duração.
• No tópico 2.2 devem ser realizadas menções explicitas sobre a ampliação
nas possibilidades de aprendizagem com o corpo.

• No excerto 2.4, alinhar o texto/explicação sobre a relação entre os
diferentes “operadores curriculares”.
• Não usar o “operador” Habilidade. Usar exclusivamente “objetivos de
aprendizagem”.
• Substituir 3.1 por “compreender as práticas de linguagem em seu
enraizamento sociocultural, como expressão de subjetividade e modos de
subjetivação”.
• Alinhar os textos nas diferentes descrições de sua estrutura e relação
entre as partes.
• Modificar a redação da competência específica
“Respeitar e preservar as diferentes práticas de linguagens, utilizadas por
diversos grupos sociais, em suas esferas de socialização” e usar práticas de
linguagem como sinônimo de linguagem no decorrer do documento.
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• A EF não é o conjunto de... e sim uma disciplina escolar que aborda
ou estuda o conjunto de...

• Vincular as ginásticas de conscientização corporal apenas à “solução
de problemas físicos e posturais” é reduzi-las ao extremo.

• No excerto 4.5, a definição/caracterização das Lutas perdeu uma
parte da definição inicial. Dado que a definição fica mais pobre com a
parte excluída recomendo complementar a definição.

• No final das descrições das Práticas Corporais na 2ª versão da BNCC
há uma explicação referida à importância de os alunos do ensino
fundamental experimentarem práticas corporais no meio líquido na
escola. Essa explicação surgiu de demandas específicas de leitores
críticos e de contribuições registradas no portal.
• Com relação ao excerto 4.7, na 2ª Versão da BNCC, uma frase
enfatizava a aprendizagem na Educação Física como elemento central
de sua organização, em contraste a concepções de senso comum que

• A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas
corporais em suas diversas formas de codificação e significação social,
entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos
e patrimônio cultural da humanidade.
• Nova redação: As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas
que empregam movimentos suaves e situações de aparente imobilidade,
tal como a recorrência a posturas ou à conscientização de exercícios
respiratórios, voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o
próprio corpo, o equilíbrio tônico e/ou propiciar meditação. Algumas das
modalidades que constituem este grupo têm sua origem em práticas
corporais milenares da cultura oriental, enquanto outras em técnicas de
exercitação corporal vinculadas à expressão, ao teatro e à dança ou ao
campo terapêutico no ocidente.
• Nova redação: [...] focaliza as disputas corporais entre dois ou mais
participantes, empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para
imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado
espaço, combinando ações de ataque e defesa, dirigidas ao corpo do
adversário, como fim. Nesse agrupamento, há uma grande quantidade de
formas de práticas, quando consideradas sua origem, uso ou grau de
institucionalização, o que permite diferenciá-las em artes marciais (ex.
kung fu), modalidades esportivas de combate (ex. luta greco-romana),
lutas tradicionais (ex. huka-huka), sistemas de defesa pessoal (ex.
kravmagá), entre outros.
•

• Acrescentar, no final do excerto 4.7, a seguinte frase: “Considerando que
os objetivos da escola são alcançados por meio das aprendizagens, mesmo
que valorizada durante as aulas, a dimensão lúdica não pode ser
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dão um caráter recreativo a este tempo/espaço no currículo. A
exclusão dessa frase é uma perda importante.
• Com relação ao excerto 4.8, inicialmente a “dimensão de
conhecimento” eram duas. Nesta versão foram reunidas apenas em
uma. A definição ficou confusa e perdeu a capacidade de diferenciar
com clareza ambas as dimensões que, ainda sendo próximas, são
diferentes.
• A descrição “sintética” dos “objetos de conhecimento” pode
transmitir para os professores uma ideia demasiadamente simples da
proposta da BNCC, dificultando, mais que ajudando a compreender o
papel do componente em cada ciclo.
• Observou-se a retirada da explicação sobre a organização dos
objetivos de aprendizagens por ciclos da Educação Física, bem como
orientações sobre a interpretação da proposta. As explicações
presentes na 2ª versão foram produto da escuta atenta das pessoas
que leram a 1ª versão e demandaram novas informações para uma
melhor interpretação. A falta dessas explicações em nada ajudará a
uma melhor interpretação da BNCC.
• As competências específicas da EF no quadro de competências
específicas do componente (há um erro no título do quadro) estão
relacionadas com as “Competências gerais” e não com as
“Competências Específicas” da área de Linguagem. Como fica essa
relação?
• A sequência de Competências Específicas não segue uma ordem
lógica no quadro.
• No caso da Unidade Temática “Esportes”, é uma perda a
transferência apenas a expressão “fruir” do objetivo, porque se exclui a
expressão que reforça a ideia de que a fruição da experiência do
esporte deveria ser alentada a partir da dimensão do “trabalho coletivo
e do protagonismo” do aluno, frente a outras dimensões, por exemplo,

transformada na meta do componente”.
• Dada que sua separação ajuda a expressar com mais precisão
“aprendizagens pretendidas” de diferente ordem sou da posição de que
elas sejam restabelecidas em sua formulação original. Contudo, a segunda
dessas dimensões, atualmente denominada de “Compreensão” poderia
passar a ser denominada de “Contextualização” permitindo uma diferença
mais clara com a denominada de “Análise”.
• Excluir o quadro.

• Retomar as explicações centrais do tópico “A organização dos objetivos
em ciclos” da 2ª versão.

• Alinhar o quadro com o descrito sobre essa relação no resto do
documento.
• Alterar a ordem da apresentação das competências específicas da EF.
Iniciando com aquelas vinculadas com os “saberes corporais” (mais
específicos do componente) em direção a aqueles mais próximos a outros
componentes curriculares.
•
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o êxito na contenda esportiva.
• No caso da UT Brincadeiras e Jogos, buscou-se reduzir o número de
objetivos reunindo alguns. No entanto, esse deslocamento do “verbo”
dificulta a compreensão do objetivo.
Outro problema é que, na classificação de esporte utilizada, “categoria”
não é sinônimo de “tipo”. O que criaria uma inconsistência teórica.
(EF01EF08-12r e EF01EF01-r)
• A forma da redação limita a “forma respeitosa” se limita à discussão,
e não ao “trato” (como conjunto de comportamentos em aula) que o
objetivo original apresentava (EF01EF01-r)
• Dado que os objetivos estão entrelaçados, ao modificar os primeiros
é necessário adequar o último. Além disso, é importante manter um
certo paralelismo entre objetivos similares de diferentes UT (EF01EF1113r)
• No EF 1º, 2º e 3º anos, tópico esportes, dada a proposta de reescrita,
estariam faltando objetivos vinculados à
compreensão/contextualização sociocultural e do planejamento e uso
de estratégias para aprender a aprender.
• O objetivo não é claro. Não fica clara a menção “da ginástica” e “da
ginástica de demonstração”. Trata-se de “duas” ginasticas? “Garantir”,
é definido como “responsabilizar-se por, abonar, afiançar”, um tanto
acima do que pode ser exigido a um aluno dessa idade (EF01EF14-15r)
• Não se termina de entender a menção “da ginástica” e “da ginástica
de demonstração”. Não é coerente com a descrição da UT. Caso se
considere que elementos básicos das ginásticas não são contemplados
pela denominação “demonstração” sugere-se ampliar a designação,
agregando um termo complementar (EF01EF16r e EF01EF18R)

• Experimentar e reconhecer os elementos comuns de diversos tipos de
esportes com ênfase nos de marca, precisão e invasão e recriar sua forma
de prática.
Fruir da prática de diversos tipos de esportes, prezando o trabalho coletivo
e o protagonismo.
• Nova redação: Discutir a importância de observar as normas e regras dos
esportes que asseguram a integridade própria e a dos demais participantes
e de tratar de forma respeitosa e sem preconceitos os colegas (ênfase na
problematização dos preconceitos de desempenho corporal).
• Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática dos
esportes aprendidos nas aulas em outros momentos e espaços.

• Reconhecer a diversidade de modalidades esportivas e as formas de
práticas presentes no contexto comunitário e regional.
Planejar e utilizar estratégias básicas para a realização dos esportes
experimentados.
• Experimentar e fruir diferentes elementos básicos das ginásticas de
demonstração (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), de forma individual e em pequenos grupos, observando
procedimentos de segurança.
• Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos
básicos das ginásticas de demonstração. Ou adequar a denominação:
Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos
básicos da ginástica geral e de demonstração.
• Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e
escrita), as características dos elementos básicos da ginástica [geral e]12 de
demonstração.
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• A expressão “praticar os elementos constitutivos das danças” não
tem muito sentido, no momento que o propósito da dimensão dos
objetivos vinculada ao “protagonismo comunitário” se justifica com a
prática global (EF01EF23-26-27)

• Faltou uma dimensão importante vinculada à recriação dessa prática
corporal (EF04EF01-02-06r)

• A expressão “população alvo da Educação Especial” está carregada de
certo eufemismo. Também o uso do termo “aluno” leva a pensar que
se trata de um objetivo de ensino e não de aprendizagem. Além disso,
agregaria qualificativo(s) à “participação” para reforçar o sentido de
aprender a jogar junto, apreciando o equilíbrio nas possibilidades de
sucesso como uma condição valiosa do bom jogo. (EF04EF03-04r)
• Não se “fruem” os elementos comuns... Frui-se da experiência de
jogar (EF04EF09-10-13r)

• Inadequada a denominação “população alvo da Educação Especial”.
EF04EF09-12r)

• Com relação à Aprendizagem de Educação Física nos Anos Finais, a
descrição do processo de escolarização da etapa, bem como as
caracterizações do componente são totalmente insuficientes.
• Com relação ao excerto 4.31, a formulação dos objetivos deveria ser
similar a dos objetivos de ciclos anteriores.
• Com relação ao excerto 4.32, faltam objetivos que explicitem as

• Colaborar na proposição e na produção de alternativas, individuais ou
em grupo, para praticar as danças aprendidas nas aulas em outros
momentos escolares.
• Reconhecer e valorizar os diferentes sentidos e significados que
diferentes grupos sociais atribuem às danças da cultura local e estadual
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas).
• Experimentar, recriar e fruir brincadeiras e jogos populares e tradicionais
de todas as regiões do Brasil, incluindo aquelas originários das culturas
indígenas e afro-brasileira, valorizando a importância desse patrimônio
lúdico.
• Planejar e utilizar estratégias que possibilitem a atuação efetiva e segura
de todos os colegas nas brincadeiras e jogos, incluindo participantes com
deficiência.
• Planejar e utilizar estratégias que possibilitem a atuação efetiva13 e
segura de todos os colegas nas brincadeiras e jogos, incluindo
participantes com deficiência, reais e/ou figurados.
• Experimentar os elementos comuns de diversos tipos de esportes, com
ênfase nos de campo-e-taco[5], rede/parede[6] e invasão.
Fruir os diversos tipos de esportes experimentados, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo.
• Identificar situações de injustiça e preconceito durante a realização da
prática esportiva e propor alternativas para superação das mesmas, com
ênfase naquelas vivenciadas por pessoas com deficiência.
• Dada a importância que as concepções sobre essas dimensões têm na
definição dos objetivos de aprendizagem, estas devem ganhar uma
descrição adequada. Desenvolver o tópico.
• Experimentar, recriar e fruir brincadeiras e jogos populares e tradicionais
do mundo, valorizando a importância desse patrimônio lúdico.
• Reconhecer as características das brincadeiras e jogos populares e
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dimensões “análise e compreensão” e de “protagonismo social”.

• Diferentemente da etapa anterior (Anos Iniciais), nas etapas finais é
preciso enfatizar o trabalho sobre as estruturas mais formais dos
esportes. (EF06EF01-3)
• Na redação atual se indica o “tipo” de esporte (de marca...) o que não
seria necessário (EF06EF02-06r)
• Nos anos finais, tópico esportes, não se reconhece, nos objetivos
propostos, um que indique a necessidade de aprendizagens vinculadas
com a compreensão/contextualização sociocultural da prática corporal.
• Nos anos finais, tópico ginásticas, a atual versão, diferente da
anterior, excluiu desta UT objetivos de aprendizagens vinculados com a
Ginástica de demonstração, o que é uma perda.
• Nos objetivos propostos, anos finais, não se reconhece um que
indique a necessidade de aprendizagens vinculadas com a
compreensão/contextualização sociocultural da prática corporal.

• Na 2ª versão, os esportes de combate foram apontados como parte
das práticas corporais a serem experimentada neste ciclo. Manter esse
tipo de esporte. (EF08EF01-03)
• Na redação atual se indica o “tipo” de esporte (de rede...) o que não
seria necessário, no momento que a escolha da escola é em função do
potencial de uso social da prática e não produto da sua lógica interna,
aspecto que sim está presente no objetivo anterior. (EF08EF02-04r)

• Nos anos finais, tópico ginástica de condicionamento físico, faltou
entre os objetivos um, pelo menos, que indique a necessidade do aluno

tradicionais do mundo, valorizando os sentidos e significados atribuídos
por diferentes grupos sociais. 31
• Propor e reconstruir brincadeiras e jogos populares e tradicionais do
mundo, adequando-os aos espaços públicos disponíveis na comunidade.
• Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnicocombinatório, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
• Praticar um ou mais esportes oferecidos pela escola usando habilidades
técnico-táticas de forma proficiente e respeitando as regras.
• Reconhecer as transformações dos esportes, as possibilidades de recriálos e as implicações na organização e na prática das suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer).
• Que os objetivos vinculados à Ginásticas de demonstração do 6º e 7º
ano, presentes na 2ª versão da BNCC, sejam conservados na 3ª versão.
• Reconhecer as mudanças históricas da prática das ginásticas de
condicionamento físico e os sentidos e significados atribuídos pelos
diferentes grupos sociais que as realizam.
• Reconhecer as transformações históricas das lutas da cultura brasileira e
diferentes sentidos e significados atribuídos pelos seus praticantes.
• Experimentar e fruir esportes de campo e taco, rede/parede, de combate
e invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
• Praticar um ou mais esportes oferecidos pela escola respeitando as
regras e usando habilidades técnico-táticas de forma proficiente e
combinações táticas e sistemas de jogo de forma elementar.
• Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e
táticos (individuais e coletivos) das modalidades experimentadas como
daquelas oferecidas pela escola para praticar de forma específica.
• Reconhecer a importância de a prática de exercícios físicos ser adequada
às singularidades dos sujeitos e tratar de forma respeitosa e sem
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aprender a se posicionar de forma respeitosa em relação as diferenças
de performance e forma corporal que ficam particularmente em
evidencia em práticas coletivas de exercícios físicos.
• O objetivo formulado reúne elementos de três objetivos formulados
na versão anterior, ficando longo e um tanto de difícil leitura.
(EF08EF36-37-39)

preconceitos os praticantes com diferentes níveis de desempenho corporal
e/ou características corporais.
• Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na
natureza (corrida de orientação, trilhas interpretativas, arborismo,
mountain bike, rapel, tirolesa etc.), valorizando a própria segurança e
integridade física e a dos demais envolvidos, bem como respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Educação Infantil
Magda Soares
ITEM
• Título do tópico 3.2 e
introdução – Orientações
para o currículo na
Educação Infantil
• Tópico 3.2.1 – A
intencionalidade
educativa
• Tópico 3.2.2 – Os
direitos de aprendizagem
e desenvolvimento

• Tópico 3.2.3 – A
avaliação da
aprendizagem na
Educação Infantil
• Tópico 3.3 – Os campos
de experiências e
objetivos de
aprendizagem
[conceituação dos
campos de experiência]
• Campo Linguagem e
imaginação

CRÍTICAS
• Título impróprio
• Três parágrafos iniciais caracterizam etapa da EI e repetem ideias já
mencionadas no tópico 3.1

SUGESTÕES
• Substituir 5º parágrafo do tópico 3.1 (p. 1) por
parágrafo introdutório ao tópico 3.2, com
necessárias adaptações

• Tópico introduz tema que extrapola natureza e objetivos da Base e faz
defesa de algo óbvio

• Eliminar tópico

• Não cabe apresentação de “direitos específicos” para etapa de EI
• O que se apresenta no tópico não são direitos, mas relação de
vivências (no primeiro parágrafo) e práticas pedagógicas (no segundo
parágrafo de cada item)

• Não é propósito da Base definir ou orientar avaliação

• Eliminar tópico; transferir conteúdo para
tópico 3.1, em que se caracteriza a EI,
integrando-o ao 6º parágrafo, com necessárias
adaptações; eliminar segundo parágrafo de
cada um dos chamados “direitos”; eliminar
referência a “direitos específicos”
• Eliminar tópico

• Texto que apresenta campos é descritivo, mas complementado por
discurso prescritivo, que extrapola natureza e objetivos da BNCC

• Rever texto eliminando as referências
prescritivas

• Título do campo causa estranheza, pois menção a imaginação só
aparece no segundo parágrafo
• Deveria haver menção às experiências com literatura infantil (só há
breve referência nas três primeiras linhas da p. 9)

• Rever texto, substituindo discurso prescritivo
por descritivo
• Incluir conceitos de letramento e
alfabetização
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• Não há por que se referir a linguagem no singular
• Imprecisão na caracterização da aprendizagem da língua escrita (e
discurso quase exclusivamente prescritivo)
• Inexplicável que palavras letramento e alfabetização não apareçam
no texto

• Objetivos de
aprendizagem (geral)

• Objetivos de
aprendizagem (campo
Linguagem e imaginação)

• Grande parte dos “objetivos” expressa experiências, não objetivos
• Frequentemente o objetivo está numa oração subordinada, e oração
principal se refere a experiência
• Por vezes verbos que expressam experiências estão na mesma frase
com verbos que expressam objetivos
• Em alguns casos, nem tudo o que está no quadro dos objetivos foi
expresso no texto de descrição do campo, e vice-versa
• Há objetivos que se repetem em diferentes campos e algumas vezes
no mesmo campo
• Das oito categorias de objetivos do quadro, apenas 3 se referem à
língua escrita; dessas categorias, apenas um objetivo menciona
aprendizagem inicial do sistema de escrita
• Vários outros objetivos ou experiências citados no texto introdutório
do campo (relacionados a “situações sistemáticas de aprendizagem”)
não se traduzem em objetivos de aprendizagem no quadro
• É fundamental que crianças produzam escritas “não convencionais”
na fase inicial de apropriação do sistema alfabético
• Em lugar de “escrita não convencional”, seria mais adequado se falar
em “escrita espontânea” (que é mencionada na p. 9 sem esclarecer do
que se trata nem seu papel determinante na apropriação da escrita)
• Deve-se propiciar conhecimento das letras e reconhecimento de
palavras estáveis na EI (precisam aparecer nos objetivos)
• Excessivo esperar que criança memorize grafia dos nomes de
responsáveis e endereço

• Destacar literatura infantil como componente
integrante do campo
• Completar, na descrição do campo,
aprendizagens sobre sistema da escrita que
podem e devem estar presentes na EI
• Acréscimo de aprendizagens no quadro de
objetivos
• Aperfeiçoar a redação de alguns “objetivos”
• Acrescentar palavra experiência no título do
quadro de objetivos (por exemplo,
“Experiências e objetivos de aprendizagem para
a Educação Infantil”)
• Revisar objetivos comparando texto sobre o
campo com objetivos propostos para ele
• Reexaminar progressão dos objetivos
• Ampliar texto sobre o campo explicitando
experiências essenciais na área do
desenvolvimento e aprendizagem iniciais da
língua escrita
• Incluir objetivos importante à apropriação do
sistema de escrita alfabético: reconhecer
palavras estáveis de uso frequente; memorizar
a escrita do nome próprio; reconhecer a escrita
do próprio nome entre os nomes dos colegas;
diferenciar desenho de escrita; identificar a
direção da escrita – de cima para baixo e da
esquerda para a direita; compreender que a
escrita representa os sons da palavra e não seu
significado; traçar, conhecer e reconhecer letras
etc.
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• Tópico 3.4 – A transição
da Educação Infantil para
o Ensino Fundamental

• Genérico e insuficiente tratamento da ruptura da organização
curricular da EI para o EF
• Quadro com sínteses das aprendizagens procura apresentar como
objetivos o que, nos quadros de objetivos, se refere a experiências;
pode suscitar duplicidade em relação ao que deve ser perseguido na EI

• Inserir no texto introdutório ao EF que
transição da EI para EF reflete mudança de
concepções: de um desenvolvimento e
aprendizagem por experiências para um
desenvolvimento e aprendizagem por áreas de
conhecimento e componentes curriculares
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Maria Angela de Souza Lima Rizzi
ITEM
CRÍTICAS
• Tópico 3.1 – A
• Oscilação no uso dos termos Direito de Aprendizagem e Direito
Educação Infantil no
de Aprendizagem e Desenvolvimento
contexto da Educação
• Não fica clara relação entre aprendizagem e desenvolvimento
Básica
pressuposta no documento
• Foi eliminada menção da necessidade de educar para a
sustentabilidade da vida no planeta Terra (versão 2)
• Foram reduzidos os elementos resgatados das DCNEIs (versão 2)
• Termo educar-cuidar perdeu a integridade (versão 2)
• Há mescla não resolvida de concepções acerca do papel da
Educação Infantil (a concepção que culmina na proposta de
currículo emergente por campos de experiência parece não ser a
mesma que determina as competências e habilidades)
• Terceira versão não explicita interação entre idades na EI, que
pode contemplar grupos de mesma idade e de idades diferentes
(objetivos sempre mostram crianças da mesma faixa etária)
• Último parágrafo do item não é síntese, mas introdução de ideias
não tratadas anteriormente
• Diversidade não está tratada como algo constituinte da
instituição educativa da qual a criança participa, e sim como algo a
ser abordado por adultos (nas famílias com diferentes
configurações, crianças com necessidades especiais etc.)
• Tópico 3.2.2 – Os
• Introdução do item estava mais bem fundamentada na versão 2
direitos de
• Na descrição do direito ao BRINCAR, suprimiu-se a menção ao
aprendizagem e
termo culturas infantis
desenvolvimento
• Parágrafo acrescentado ao item PARTICIPAR só indica atividades
orientadas para a oralidade e a escrita
• No par. 1 do item EXPRESSAR, não fica clara relação do que se
segue ao trecho “registros de conhecimentos” e o que vinha sendo
dito no período anterior

SUGESTÕES
• Padronizar termo relativo a direitos das crianças
• Recuperar trecho sobre educar para
sustentabilidade (versão 2)
• Recuperar trecho das DCNEI e inserir no par. 4 da p.
1: “[as] atuais DCNEI, definem concepções de criança
e de infância, instituições de Educação Infantil,
proposta pedagógica e currículo e estabelecem a
função sociopolítica e pedagógica das instituições de
Educação Infantil”.
• Retomar noção de indissociabilidade entre educar e
cuidar nas ações cotidianas
• Recuperar trecho da versão 2 que explicita que
trabalho pedagógico deve incluir cultivo de visão
plural de mundo

• Aproveitar introdução do item da versão 2
• No parágrafo novo sobre EXPLORAR, trocar
expressão “Nesse contexto” por “Por meio da
exploração”
• Melhorar redação do par. 1 do item EXPRESSAR para
facilitar compreensão da enumeração de ideias
• Substituir, no par. 2 do item EXPRESSAR, a expressão
“é necessário” por “é direito da criança expressar”
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• Tópico 3.3 – Os
campos de experiências
e objetivos de
aprendizagem

• Objetivos de
aprendizagem para a
Educação Infantil

• No par. 2 do item EXPRESSAR, o pensamento não se fecha com
uma frase conclusiva
• Finalização do item estava mais clara na versão 2
• Diagrama da p. 5 não está claro e não faz relação com princípios
éticos, estéticos e políticos, não acrescentando para a
compreensão da relação sugerida
• Definição dos Campos de experiência defasada em relação à
segunda versão
• Item sobre campo de experiências “O eu, o outro, o nós”
bastante reduzido, perdendo ideias importantes da versão 2
• Item sobre campo de experiências “Linguagem e imaginação” dá
muita ênfase a leitura e escrita (em detrimento das demais
linguagens), com detalhes metodológicos e conteúdos definidos
• Item sobre campo de experiências “Espaços, tempos... etc.”
parece focar mais escolarização tradicional, enquanto versão 2
trazia concepção mais ampla da área

• Difícil entender a linearidade do crescimento da complexidade
das aprendizagens dentro do currículo emergente proposto nos
campos de experiência
• Divisão dos objetivos por faixa etária não contempla interações
entre grupos de diferentes faixas etárias

• Recuperar dois últimos parágrafos do item na versão
2
• Recuperar trecho da versão 2 que auxilia na
explicitação das relações propostas no diagrama

• Reintroduzir item da versão 2 que conceitua Campos
de experiência (completo, esclarecedor e coerente
com conceito que embasa proposta)
• Incorporar trecho da versão 2 que detalha relação
de cada campo de experiência com direitos de
aprendizagem e desenvolvimento
• Deslocar par. 6 da p. 6 para final do item, antes da
ilustração esquemática, para melhor introduzir cada
campo de experiência
• Alterar trecho “Conforme vivem suas primeiras
experiências de cuidado pessoal e outras práticas
sociais recíprocas” para “Conforme vivem suas
primeiras experiências sociais” (forma de evitar
repetição)
• Aproveitar trecho da versão 2 que enriquece
definição do campo “O eu, o outro, o nós”
• Ampliar fala sobre diferentes linguagens no campo
“Linguagem e imaginação” (dança, música, teatro)
• Corrigir nome do campo “Traços, sons, cores e
formas” na tabela dos objetivos
• Incluir na faixa etária dos bebês uma adequação do
objetivo relacionado ao das demais idades, como
“vivenciar a diversidade em situações de respeito”
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• Não fica claro pressuposto para incluir objetivo relativo a
cuidados com aparência (pode dar a entender que se refere a
aspectos ligados ao tipo físico ou à limitação de uso de materiais
que sujam)
• Objetivos novos do campo “Linguagem e imaginação” detalham
procedimentos do processo de alfabetização, enfatizando
antecipação do processo, sem mesma preocupação com demais
formas de expressão
• Questionamento sobre o fato de objetivo do campo “Espaços,
tempos...” para bebês não incluir possibilidade de resolverem
situações-problema, apenas de criá-las
• Objetivo sobre relacionar números a quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma sequência mistura habilidades
de contar e ordenar
• Tópico 3.4 – A
transição da Educação
Infantil para o Ensino
Fundamental

• Reescrever objetivo relacionado a ritmos e
velocidades para bebês, como segue: “Vivenciar
diferentes ritmos, velocidade e fluxos nas relações e
brincadeiras (em dança, balanços, escorregador etc.)”

• Incluir último parágrafo da versão 2 como penúltimo
par. da versão 3 para contemplar importância do
registro e da documentação
• Mudar localização do parágrafo seguinte para
imediatamente antes da tabela sobre sínteses de
aprendizagem, melhorando conexão
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Joyce Menasce Rosset
ITEM
• Tópico 3.1 – A
Educação Infantil no
contexto da Educação
Básica

• Tópico 3.2 –
Orientações para o
currículo na Educação
Infantil
• Tópico 3.2.1 – A
intencionalidade
educativa

• Tópico 3.2.2 – Os
direitos de
aprendizagem e
desenvolvimento

CRÍTICAS
• Último parágrafo do item se
refere à cultura como forma de
respeito às famílias, mas não
ressalta sua importância como
contexto de aprendizagem e
conhecimento

SUGESTÕES
• Utilizar os verbos provocar e desafiar em lugar de estimular (investigação como
abordagem desde primeiros meses de vida)
• Trocar a palavra espaços por ambientes na frase “espaços que convidam a vivenciar
desafios e sentir-se provocadas a resolvê-los” (significados mais abrangentes)
• Trocar a palavra contato por interação em “o contato com a natureza” (alusão mais
profunda)
• No par. 3, complementar texto como segue: “Portanto, a abordagem de um currículo
pautado na experiência da criança requer considerar seus conhecimentos, sua cultura,
seus questionamentos sobre o mundo e seus saberes”

• Primeiro parágrafo deixa de
destacar pedagogia que valoriza
a investigação

• No par. 2, ser mais objetivo e claro quanto às ações do professor não espontaneísta
(revisar anotações, imagens e registros das crianças, para refletir sobre o ocorrido,
avaliar e planejar/replanejar suas propostas)
• No par. 3, complementar texto como segue: “capacidade questionadora, intuitiva e
criativa”
• No item CONVIVER, alterar texto como segue: “assim como marcas da cultura nos
cuidados com o corpo, na dança, na música...” (redação dava a entender que tudo estava
relacionado à cultura corporal)
• No item PARTICIPAR, complementar texto como segue: “usados em atividades lúdicas,
artísticas e investigativas”; ao final do par. 2 do item, acrescentar: “Também é
fundamental que a criança tenha acesso aos registros das experiências individuais e do
grupo, intencionalmente organizadas”
• No item EXPLORAR, acrescentar dizeres a respeito da importância de as crianças
conhecerem e interagirem com ambiente que está além dos muros da instituição, mas
que também pertence ao contexto educativo
• No item EXPRESSAR, deixar mais evidente importância das perguntas colocadas pelas
crianças, como segue: “necessidades, opiniões, perguntas e questionamentos,
sentimentos...”
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• Tópico 3.2.3 – A
avaliação da
aprendizagem na
Educação Infantil
• Tópico 3.3 – Os
campos de experiências
e objetivos de
aprendizagem

• No campo “Linguagem e
imaginação”, faltou abordar
ludicidade; desenho não foi
mencionado (e é importante
aspecto do letramento,
contribuindo para
desenvolvimento da expressão
artística e como valioso treino
para escrita)
• No campo “Traços, sons, cores
e formas”, descrição muito
superficial e genérica; também
não há menção sobre
brincadeiras que cruzam corpo
e música (dança)

• Objetivos de
aprendizagem para a
Educação Infantil

• Forma de apresentação das
expectativas do
desenvolvimento infantil não é
apropriada; BNCC precisa deixar
claro que desenvolvimento na
EI é heterogêneo

• Deixar claro que prática da avaliação apoia a ação do professor, influencia e revela as
aprendizagens, demandas e necessidades das crianças; abordar objetivamente o fato de
que é a partir dos conteúdos do registro reflexivo especificamente organizados e
preparados pelo professor que as crianças terão acesso à memória do que viveram e
famílias acompanharão e conhecerão o que acontece no cotidiano escolar das crianças
• Deixar claro que, assim como campos de experiência não podem ser interpretados
como compartimentos estanques, também não devem ser encarados como critérios de
avaliação pontual das crianças (estimular olhar mais holístico para o desenvolvimento e,
consequentemente, para a singularidade”
• No campo “Corpo, gestos e movimentos”, complementar final do parágrafo com
necessidade de espaço e de diferentes ambientes para que corpo da criança possa se
desenvolver e aprender a se expressar; incluir frequência de experiências em espaços
amplos e diversificados, que favoreçam pesquisas do corpo; explicar aprendizagem das
crianças a respeito de risco e segurança, associada à capacidade de avaliar situações e
decidir (ressaltar necessidade de ambiente que favoreça desenvolvimento dessas
habilidades)
• No campo “Espaço, tempo...”, importante mencionar que antes de coletar, colecionar e
juntar pedrinhas, os bebês observam e brincam com o próprio corpo, procuram olhar,
alcançar, segurar, balançar, apertar, girar, bater e atirar os objetos para conhecê-los;
importante explicitar que curiosidade das crianças, pesquisa e perguntas instigadoras do
professor são bases para disparar desenvolvimento das habilidades desse campo;
enfatizar que ao observar, interagir e pesquisar plantas, animais e ambientes da natureza
as crianças aprendem sobre os ciclos de vida (fundamental para que professores
valorizem e adotem ambientes de natureza no cotidiano de suas práticas educativas)
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Vital Didonet
ITEM
• Tópico 3.1 – A Educação
Infantil no contexto da
Educação Básica
• Tópico 3.2 – Orientações
para o currículo na
Educação Infantil

• Tópico 3.2.1 – A
intencionalidade educativa

CRÍTICAS
• Há imprecisões e incongruências que carecem de correção; ordem
das ideias não parece a mais pertinente

SUGESTÕES
• Substituir todo o texto do tópico pela versão
reescrita pelo leitor

• Expressão “eixos estruturantes” é estranha à função dos eixos
• Fala-se em respeitar as características individuais da criança, “a
sua diferença”, mas a ideia parece ser a de valorizar as diferenças
entre as crianças
• Diz-se que intencionalidade deve orientar as redes, mas não
deveria ser os sistemas de ensino, os estabelecimentos de educação
infantil?
• Não fica claro o que se quer dizer com implementação da BNCC
(seria a elaboração dos currículos a partir da Base?)
• Não fica claro por que se refere “em especial” aos processos de
formação continuada (quais seriam os outros processos?)
• Mais adequado falar em intencionalidade educacional do que
educativa
• Primeira frase do tópico restringe desenvolvimento e
aprendizagem ao conhecimento
• Intencionalidade não pressupõe ter objetivos; identifica-se com e
nos objetivos
• Necessário cuidado com a expressão “atividades estruturadas”
• Não se pode restringir experiência educacional da EI a
aprendizagens relacionadas a cidadania
• Quanto à construção de novos conhecimentos, necessário
acrescentar, além de capacidade intuitiva e criativa, também
capacidade de refletir sobre as experiências
• Última frase do parágrafo carece de mais clareza

• Alterar título para “Orientações para o currículo
da Educação Infantil”
• Reescrever trecho como segue: “O currículo da
Educação Infantil necessita estar articulado com
as experiências prévias das crianças”

• Substituir todo o texto do tópico pela versão
reescrita pelo leitor
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• Tópico 3.2.2 – Os
direitos de
aprendizagem e
desenvolvimento

• Tópico 3.2.3 – A
avaliação da
aprendizagem na
Educação Infantil

• Tópico 3.3 – Os
campos de experiências
e objetivos de
aprendizagem

• Não há clareza nem distinção entre
acompanhamento e avaliação e se omite
avaliação dos elementos da oferta
• Não é bom usar a expressão “o ato de
avaliar”, posto que acompanhamento e
avaliação são postos como processuais
• Não parece claro dizer que observação
tenha de ser criativa
LINGUAGEM E IMAGINAÇÃO:
• Não parece aceito universalmente que chora
seja uma primeira forma de interação (não
merece o destaque dado)

• Par. 1: substituir educativa por educacional e significações por
significados
• EXPRESSAR: substituir “com diferentes linguagens” por “por meio de
diferentes linguagens”; inserir ponto final após “diferentes experiências”;
substituir “envolvendo” por “Essa comunicação envolve”; eliminar ou de
“e/ou”; excluir último período do parágrafo (“Ao explorar o mundo...” etc.)
• Último par.: substituir “eixos norteadores” por “eixos do projeto
pedagógico” (desde que não crie confusão como Projeto Político
Pedagógico ou proposta pedagógica)
• Substituir todo o texto do tópico pela versão reescrita pelo leitor

• Par. 3: substituir “levam em consideração” por “se enquadram nas”
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS:
• Par. 2 – reescrever trecho como segue: “movimentos impulsivos ou
intencionais, coordenados ou espontâneos, – as crianças, desde cedo,
exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno”
• Par. 2 – reescrever trecho como segue: “ações sempre animadas pelo
espírito lúdico, e interagindo com seus pares.”
LINGUAGEM E IMAGINAÇÃO:
• Par. 1 – reescrever trecho como segue: “Desde o nascimento, as crianças
interagem cotidianamente com as pessoas com quem convivem. As
primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o
olhar, a postura corporal, o choro, o sorriso e outros recursos vocais.”
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• Tópico 3.4 – A
transição da Educação
Infantil para o Ensino
Fundamental

• Par. 2 – reescrever trecho como segue: “A transição entre essas duas etapas da
Educação Básica é um momento delicado na vida das crianças, que pode gerar
consequências. Se bem planejado e bem conduzido, proporciona uma
experiência de continuidade com segurança no processo de escolarização. Se
suceder o contrário, pode predispor negativamente a criança a continuar esse
adaptar à escola.
• Par. 3: incluir palavra única no trecho “uma única visão de ser humano”
• Par. 4: incluir “e a descontinuidade” no trecho “evitando-se a fragmentação e a
descontinuidade do trabalho pedagógico”
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Geografia
Carolina Machado Pereira
ITEM
CRÍTICAS
• Objetivos da
 Persiste problema relativo aos objetivos da BNCC, já apontado nos
BNCC
seminários realizados. Embora se caracterize como uma referência
nacional, não será capaz de “assegurar o domínio de conteúdos e o
desenvolvimento de competências específicas de cada etapa da
educação básica”, na forma como se apresenta.
 V3 não apresenta marcos teóricos (embora reúna concepções de
aprendizagem e busca atualizar referências epistemológicas da
educação)
• A Geografia
 “BNCC está organizada com base em conceitos e categorias chaves
no Ensino
da Geografia contemporânea: o espaço, a paisagem, o território, o
Fundamental.
lugar, a natureza e a região”
•Descrição das
 Ambiente e Sustentabilidade:
Unidades
 “Nos anos iniciais, destacam-se as noções relativas à compreensão
Temáticas
do meio natural e dos recursos dele advindos (...)”. Reforçar a ideia
que já está presente na base, que é a de ‘ambiente’ e de
‘componentes físico-naturais’.



No final da descrição da unidade, necessidade um posicionamento
em torno de uma abordagem crítica e emancipatória da
problemática ambiental.



SUGESTÕES
Documento precisa orientar, nortear,
propor, sugerir e até estabelecer os marcos
normativos.



Incluir espaço “geográfico”, para reafirmar
ao longo de todo o documento a ideia de
“espaço geográfico”.



Sugestão de redação: Nos anos iniciais,
destacam-se as noções relativas à
compreensão do ambiente a partir das
temáticas físico-naturais e dos recursos dele
advindos (...)”.



Sugestão de redação: “[...] comparando
formas de ocupação em diferentes contextos
que caracterizam as situações geográficas
situando-as numa dimensão históricogeográfica e no contexto de relações de
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• Quadrosíntese dos
conceitos e
categorias



(Não aparece a crítica, somente a sugestão)





• Pirâmide
Conhecimento
Geográfico

• Competências
Específicas para
o Ensino
Fundamental



Sugere a substituição da pirâmide. Justificativas a seguir:





Aponta contradição dos autores na utilização do termo
Protagonismo e práticas espaciais como procedimentos
metodológicos.





Compreensão da representação gráfica demanda elucidação.



Erro de digitação no título: Ao invés de aparecer “Geografia”, está
digitado “História”11.





poder e de distribuição desigual de recursos
e de danos ambientais.”
O sujeito e seu lugar no mundo – inclusão de
“Cotidiano”
2. Mundo do trabalho – inclusão de “Política
e Economia”
3. Ambiente e sustentabilidade – inclusão de
“Paisagem”
Elaborar espiral, que desse a ideia de
movimento, onde as articulações estivessem
em planos semelhantes.
Descrever com mais detalhes o que se
compreende por ‘conhecimentos fatuais’ e
‘procedimentos metodológicos’. Inserir uma
nota de rodapé explicativa do que por ele se
entende, ou, que sentido “conhecimentos
fatuais” está assumindo no texto.
Esclarecer o esquema, a figura, para facilitar
a compreensão da estrutura, da proposta e
do método.
Corrigir.
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Aprendizagem
nos Anos Finais
• 6º ano



Alteração de texto da unidade temática “O sujeito e seu
lugar no mundo” para superar a ideia de que haveria mais de uma
categoria de paisagem (cultural, natural, artificial): “Comparar
paisagens naturais e formas de sua transformação pelo trabalho
humano em diferentes regiões por meio de gravuras, ilustrações e
fotografias”12.



Sugestão de redação: Identificar a transformação
da paisagem pelo trabalho humano em diferentes
regiões, a partir dos elementos culturais, sociais
e/ou físico-naturais por meio de representações
visuais, podendo ser ilustrações, figuras,
fotografias, gravuras e obras de arte.
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Helena Copetti Callai
ITEM
Questões

Gerais –
Proposta da
Disciplina

CRÍTICAS
Lacuna entre a proposição da Área de CH e a Geografia: ênfase
na dimensão do território com a conotação de natureza, em
detrimento da dimensão propriamente social. Problema evidente
nos textos introdutórios e também na organização do quadro
Habilidades (objetivos de aprendizagem), que apresenta
Unidades temáticas – Objetos de conhecimento e Habilidades
(Objetivos de aprendizagem).



SUGESTÕES
Aqui não há sugestão de alteração, somente a
identificação do problema.



“A BNCC é uma referência nacional para a formulação dos
currículos de Estados, Distrito Federal e dos Municípios, o que
permite promover o alinhamento do trabalho das instituições
educacionais e dos sistemas de ensino constituindo-se
instrumento de gestão pedagógica das redes”.



Ressalta a necessidade de preparar a escola e
os docentes frente a proposição declarada na
BNCC.



Contradição entre “A adoção de um currículo único não é viável
nem desejável em um país com as dimensões territoriais,
diversidade cultural e desigualdades sociais como o Brasil...” e a
ênfase dada aos conteúdos, e nessa direção a uma proposição
curricular, (inclusive) ao apresentar detalhamentos que nem
sempre são adequados. Risco dos professores compreenderem o
documento como prescritivo.



Aqui não há sugestão de alteração, somente a
identificação do problema.



Exemplificação de interculturalidades assume um caráter
discricionário ao tomar o exemplo como parte e não como
exceção: exemplo dado dos indígenas.



Aqui não há sugestão de alteração, somente a
identificação do problema.




Conceitos da Geografia têm um caráter polissêmico

Importante estabelecer o que está sendo
entendido por cada conceito apresentado.



Se Geografia estuda a sociedade e a natureza, pode-se



Aqui não há sugestão de alteração, somente a
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questionar por que não pensar a sociedade na perspectiva da
dimensão material de sua existência?

Series Iniciais

identificação do problema.



E o espaço geográfico como o resultado das ações dos homens
organizados em sociedade para produzirem a sua própria
existência? A proposição dos eixos atende essa sugestão?



Aqui não há sugestão de alteração, somente a
identificação do problema.



Referência para o protagonismo social desde as séries iniciais.



Seria
importante
a
discussão
e
encaminhamento de como, o que poderia
ocorrer com o desenvolvimento de práticas que
sustentem a resolução de problemas. Ao
trabalhar determinado tema, considerando as
escalas de análise, o que permitiria pensar além
dos localismos reconhecendo questões e
problemas que são universais.



Ênfase dada à dimensão da Geografia física pode ser entendida
de modo equivocado pela leitura que se pode fazer do texto. O
importante na Geografia são os recortes espaciais ou algo mais
significativo?



Esse problema parece solucionado no decorrer
da proposta Nos seis eixos, pois ao ter como
parâmetro os sujeitos e seu lugar no mundo, o
protagonismo, o mundo do trabalho acrescido
da dimensão mais específica de ambiente e
sustentabilidade, e mais as questões
operacionais de práticas espaciais, conexões e
escalas, formas de representação, constrói-se
um arcabouço que orienta o fazer do ensino da
Geografia escolar.
SUGESTÕES
Por que não considerar os conceitos básicos
(apresentados já nas séries iniciais) e tratá-los
nas diferentes escalas e grau de complexidade?
Por que não aprofundar o domínio das



CRÍTICAS
A proposta retoma a forma clássica dos estudos de Geografia
escolar com temáticas de regionalização - regiões do mundo, por
exemplo. Nessas condições, a alfabetização geográfica e a
própria educação geográfica assumem característica meramente
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instrumental.


Outras
Questões
Objetivos de
Aprendizagem
para os Anos
Finais

CRÍTICAS


A proposta toda é bastante centrada no meio ambiente, na
questão ambiental, na sustentabilidade e nos exemplos da
Geografia física.



A acentuada e forte orientação na proposta da Geografia para
abordar a temática ambiental e a sustentabilidade pode
mascarar a realidade vivida na medida em que desloca a
discussão da sociedade e do espaço construído diante das
condições históricas e sociais de sua produção e organização.



Há exemplos sugeridos no interior do texto da proposta que são
problemáticos, propiciando contradição com posturas da parte
inicial da Geografia. Observa-se:

competências de leitura de mapas e gráficos e,
ao mesmo tempo, a sua elaboração?
Por que não ter os eixos fazendo todos os
encaminhamentos e o conteúdo sendo o
motivador da discussão fazendo com que os
alunos tenham acesso ao conhecimento?
SUGESTÕES



Como a Geografia tem se preocupado com o
protagonismo dos sujeitos, com a construção
da cidadania, o que deve ser estudado é a
realidade em que vivem esses sujeitos com suas
condições sociais, historicamente construídas
ao invés de fazer o “exercício da imaginação”.



O exemplo pode ser da Geografia Física, mas
em seguida, deve encaminhar à discussão sobre
os sujeitos que ali vivem, preferencialmente,
remetendo às experiências vivenciadas pelos
alunos, tornando a aprendizagem significativa.
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Terminologia




Unidades
Temáticas



Na página 12 quando apresenta o mundo do trabalho, em
matéria prima e indústria com o exemplo de lugares conectados
pelas cadeias produtivas citando o café, algodão, laranja quando
o mais significativo, na escala nacional, seria a pecuária, a soja,
ou mesmo a mineração.
Muitos termos, apresentados na proposta, estão vagos ou
mesmo filiados a determinadas concepções da Geografia, que
trazem marcas e concepções diferenciadas.
Muitos dos termos são trazidos como sinônimos.



Sugerir que se discuta sobre o que é produzido
no lugar onde vive o aluno e que pesquise os
outros produtos, de outros lugares, tendo como
referência as cadeias produtivas.



O sujeito e seu lugar no mundo -“valorizar os contextos mais
próximos da vida cotidiana”, remete àquela estruturação
tradicional de ensino em que não se considera as escalas de
análise, mas que se delimita por proximidade.



Os termos utilizados devem estar explicitados
qual o entendimento dos mesmos ao fazer as
proposições. Segue a lista do que deve ser
esclarecido:
Noção - Conceito - Categorias; Letramento e
alfabetização; Identidade; Cidadania; Natureza,
Ambiente, Meio; Meio físico; Elementos
naturais;
Impacto
ambiental;
Questão
ambiental e sustentabilidade; Lugar – por vezes
é confundido com local, com meio, com
ambiente; Espacialidade pode ser o espaço
tendo em si o tempo – acumulação desigual de
tempo (é esta a interpretação que está sendo
considerada na proposta?) pensamento
espacial e raciocínio espacial, raciocínio
geográfico; Local- global –cotidiano; Práticas
espaciais; Informações geográficas; Conceitos
científicos.
Se o termo não possui essa conotação, isso
deve ser definido e explicado.
Mais adequado seria considerar os contextos
mais significativos dos estudantes, o que pode
ser muito próximo, mas não se limita à
proximidade física e apenas à dimensão de
espaço vivido no lugar. Ao referir a contextos
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mais amplos seria interessante explicitar o que
seja o amplo ou alterar por complexos, pois
podem ser contextos mais amplos e mais
complexos.


Conexões e escalas- não se trata apenas de articulações entre o
local e global, mas de compreender que essas relações são
pautadas pelas formas de viver dos homens e os fenômenos que
afetam as populações são resultados de processos que exigem a
compreensão da complexidade das relações dos homens entre si.



Exige maior explicitação da questão.



Mundo do trabalho - muitos termos que são vagos e que não
contribuem para a compreensão do que está proposto, já que
este pode ser o fio condutor das análises desde as séries iniciais.



Esclarecer o que se pretende.



Formas de representação e pensamento espacial - estes dois
termos precisam ser explicitados, pois o primeiro diz da
cartografia – aspecto indispensável no estudo de Geografia. E o
segundo seria “o pano de fundo” para estudar Geografia? “As
noções de orientação, de localização e o formato da terra, seus
movimentos e consequências” parece que são coisas distintas e
que estão mal colocadas neste texto.



Se permanecerem precisam ser explicitados.



Protagonismo e práticas espaciais- fazer a interligação (tão difícil
muitas vezes) das questões humanas e das questões da natureza.



As práticas espaciais podem, portanto, ser o elo
para a construção dos entendimentos.



Ambiente e sustentabilidade- Porque abordar apenas temas da
Geografia física neste eixo?



Essa poderia ser a postura adotada para a
abordagem da questão ambiental nas aulas de
Geografia? A questão ambiental tem sido
compreendida (em especial na América Latina)
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como produto do processo histórico de
ocupação e de apropriação do território, da
exploração indiscriminada dos recursos e
pautada por interesses geopolíticos, bem como
da submissão política e econômica dos povos.

Pirâmide do
conhecimento
geográfico



No quadro da página 4 (e que não possui título)



É importante distinguir categorias e conceitos,
seja no título no interior do quadro, seja no
detalhamento que refere as unidades.



Nesse quadro não há clareza das indicações na última coluna,
pois espaço vivido, espaço representado e concebido, espaço
percebido e produzido são elementos que configuram uma
proposição teórica e metodológica de estudar Geografia.



Os termos apresentadas nessa coluna talvez
possam ter outra denominação. E da mesma
forma a coluna da situação geográfica deveria
apresentar outros aspectos.



Redes e interações espaciais, meio técnico-científico e
informacional e sistema terra são temas de conteúdo que em
nada coadunam com os anteriores. Há algo entre a situação
geográfica nesse quadro e o texto explicativo da mesma, que não
confere e merece maior explicação.
Não critica, mas valoriza a proposição de ler espacialmente a
realidade e a intenção de que os alunos entendam o espaço em
que vivemos, realizada através da situação geográfica. No
entanto, sugere...



Importante detalhar mais os procedimentos
para que se efetive essa tarefa, de modo a que
o professor tenha clareza de como organizar os
conteúdos e produzir os conhecimentos com
seus alunos.





Existem termos com problema de digitação na pirâmide.
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Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus
ITEM
Competências
específicas de
Geografia para
o ensino
fundamental

A
aprendizagem
de Geografia
nos Anos
Iniciais



CRÍTICAS
O título do quadro, pois indica História e não Geografia.



Não convém usar termos vagos (como, etc., outros, alguns,
vários), pois um termo vago não permite estabelecer os
contornos da questão.



Item 4 - “resolver problemas que envolvam informações
geográficas” não deixa claro o que é pretendido, pois o que são
informações geográficas?



Item 5 - Compreender o “mundo natural e o meio técnicocientífico e informacional”, não seria mais adequado tratar do
espaço produzido pelos homens em sua vida nos grupos sociais e
na sociedade que constituem?



O que é “questões que envolvem conhecimentos científicos da
geografia”?



Item 6 - “Construir argumentos a partir de informações
geográficas”? ou de informações que fazem parte dos conteúdos
para analisar os problemas?



Quarto parágrafo (que também é claro para o entendimento do
professor) por que a complementação da frase final dizendo:
“além de contribuir para a percepção das temáticas ambientais”.



No parágrafo seguinte ao referir à “compreensão das





SUGESTÕES
Esclarecer os aspectos apontados.

Essa questão já não estaria posta no enunciado que a
precede? E por que não se questiona também a
organização da população e a percepção dos
problemas sociais e econômicos que submetem as
sociedades?
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características naturais e culturais...”



Porque não referir também a organização da
sociedade em seus aspectos econômicos e sociais?



Ponderar...



Esclarecer.



Na sequência, o parágrafo seguinte novamente enuncia para a
mobilização de conhecimentos para entender a dinâmica do meio
físico. Por que este acento no físico? O texto deixa transparecer
que o importante (no limite) para a aprendizagem é entender a
dimensão da Geografia física.
Por que a unidade temática, Ambiente e Sustentabilidade,
aparece em todas as outras unidades nos Objetos de
conhecimento e também nas habilidades?
É uma postura geral de entendimento do que é a condução
teórica e metodológica da Geografia trazida na proposta?
Também ficar claro que não é exclusivamente essa a dimensão da
Geografia, nem como ciência e nem como disciplina escolar.
O sujeito e seu lugar no mundo –



Incluir as relações estabelecidas no cotidiano,
considerando os conceitos de espaço e de tempo,
pois a partir dessa unidade as demais são
consideradas.




Protagonismo e práticas espaciais -

O EF01GEO5 indica reconhecer a responsabilidade de
todos em relação ao meio ambiente, no entanto,
seria adequado referir também aos problemas sociais
e econômicos que acontecem/existem no lugar.
Protagonismo significa ser sujeito autor de suas ações
e essas, do ponto de vista da Geografia, não se
limitam ao meio ambiente.



O sujeito e seu lugar no mundo -



Acrescentar a história da sua família - se vivem nesse
lugar, desde quando, de onde vieram os
antepassados.



Habilidades
(objetivos de
aprendizagem)
para os Anos
Iniciais





1º ANO

2º ANO
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3º ANO

4º ANO



Mundo do trabalho



Deixar em aberto a orientação indicando apenas
tipos de atividades de trabalho e, a partir do que
seja possível identificar no lugar em que vivem,
fazer a relação com outras que existem noutros
lugares e que as crianças têm informação,
portanto, o segundo objetivo poderia ser excluído.



O sujeito e seu lugar no mundo - Centrar na cultura pode gerar o
reforço ao preconceito existente entre o sujeito do rural e do
urbano. E, além disso, hoje o rural tem características
diferenciadas entre si, seja pelo tipo de atividade econômica
realizada, seja propriedade familiar ou a grande propriedade que
é empreendimento tecnológico, urbano-industrial.



“identificar aspectos culturais…” entende-se que seria
mais adequado considerar as características que são
possíveis identificar na cidade e no campo, pois essas
características envolvem os aspectos da cultura, de
modos de vida, econômicos, sociais.




Mundo do trabalho –

Exemplo de cadeias produtivas - suprimir a
identificação: café algodão, laranja, pois não são as
mais significativas em termos de cadeia produtiva no
Brasil e são também muito localizadas em
determinado lugar.



Protagonismo e práticas espaciais -





O sujeito e seu lugar no mundo - por que dois objetivos, se a
questão é mesma?



Considerando o EF03GEO6m - “Comparar impactos
das atividades urbanas e rurais sobre o ambiente
físico - natural...” e sobre a organização dos espaços
ocupados? Por que ressaltar o ambiente físiconatural?
Não seria mais adequado referir a migrações e
ocupação do território na formação da sociedade
brasileira?



Conexões e escalas - em objetos do conhecimento e em
habilidades - o que seriam os territórios étnicos-culturais? Essa



A diferença faz parte da nossa história e da nossa
população, então a questão é não desconsiderar o
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forma de apresentação não reforça a discriminação?

5º ANO

Anos Finais

diferente, mas abordá-lo inserido e contextualizado
no conjunto.



Formas de representação e pensamento espacial - última
habilidade



Substituir “ordem” por “estrutura”, para que não seja
passada a ideia de ordem sequencial, o que dificulta o
entendimento das relações escalares.



Protagonismo e práticas espaciais - primeira habilidade
novamente reforça a diferença, pois as organizações são mais do
que étnico raciais.
Segunda habilidade: não são apenas “comunidades
tradicionais... valorizando a diversidade de saberes e bens
culturais”,



Ou se colocam mais outros exemplos ou essas não
precisam ser nominadas.



O sujeito e seu lugar no mundo - objeto de conhecimento não
seria a população e organização das sociedades em sua histórias e
na organização atual? E também a construção da cidadania num
mundo carregado de diversidade?





Conexões e escalas - A maioria dos alunos vivem em cidades
pequenas e estas são esquecidas nos materiais escolares e livros
didáticos.



Protagonismo e práticas espaciais - por que centrar nos aspectos
ambientais?



Não seria possível superar a divisão territorial/regional (Geografia
Regional do Mundo) na interpretação da organização da
sociedade, considerando a dimensão escalar e abordando, a

Reescrever. Valorizar movimentos gerais de
populações também urbanas e inseridas na sociedade
brasileira, que estão fazendo movimentos de apelo ao
não consumismo e a valorização da produção e venda
direta.
Reescrever.



Poderia ser acrescentado em habilidades a questão
da urbanização considerando cidades grandes,
médias e pequenas?



Pode haver protagonismo em muitas outras práticas
espaciais.
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partir dos conceitos, os conhecimentos específicos que possam
explicar a realidade do mundo atual, considerando a sua história
e a produção do espaço geográfico?

6º ANO



Cabe questionar a pertinência de estudar no 6º Ano o Sistema
terrestre em si mesmo. Não seria possível contextualizar na
história da produção do espaço geográfico, que considera a
história dos homens e a constituição da sociedade?



O sujeito e seu lugar no mundo - por que identidade
sóciocultural?
Por que destaque para indígenas e quilombolas se eles são parte
da nossa população?
O (EFO5HI15) destoa das demais habilidades e para manter o
objetivo seria necessário rever os três anteriores.



Não poderia ser identidade territorial que envolve as
demais dimensões e diz melhor de ser estudo de
Geografia?



Conexões e escalas - Objetos de conhecimento destoa das
habilidades propostas.
O que é Sistema Terra?



Seria adequada outra denominação para esse item.

Protagonismo e práticas espaciais - objetos de conhecimento não seria mais adequado nominar: transformações do modo de
viver e uso dos recursos naturais?
Por que centrar em solo e água apenas?
Em habilidades... os itens apresentados são significativos, mas
fragmentam os conteúdos e, seria importante, verificar o que une
essas questões no estudo de Geografia. Novamente parece que
falta a dimensão do humano que é quem faz as transformações e
a quem elas são significativas. E veja-se que a unidade é
protagonismo e práticas espaciais.





Definir o que se entende por Sistema Terra.
Considerar que protagonistas são os sujeitos e as suas
ações é que interferem nas relações de natureza
social e com a natureza.
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7º ANO

8º ANO



Ambiente e biodiversidade -Por que em Objetos do
conhecimento referir apenas a ciclo hidrológico?
O sujeito e seu lugar no mundo - em habilidades (EF07GEO9m)
por que formação sócio cultural apenas e não econômica
também?
No último item: são as diferenças culturais que caracterizam a
formação territorial do Brasil? Ou é mais do que isso?
Novamente aparece ênfase em indígenas e afrodescendentes.. O
destaque pode ser entendido como segregação, como se os
mesmos não fossem parte da população brasileira desde o início
da colonização e formação do território brasileiro.



Formas de representação e pensamento espacial - habilidades
no último item o que significa “escalas de um mesmo lugar”?



Protagonismo e práticas espaciais - a ênfase dada a “Terras e
povos indígenas e remanescentes de quilombolas” em objetos do
conhecimento e também em habilidades parece descabida.





O sujeito e seu lugar no mundo - questiona-se apenas por que
Europa, Ásia e Oceania e não estão incluídas as Américas e a
África.





Conexões e escalas - por que não considerar também o norte e
sul, além de ocidente e oriente?

Evitar esse tipo de ênfase. Existem regiões do Brasil
marcadamente características pela origem dos
migrantes (de variadas etnias e de vários períodos da
história do Brasil) e transformar as populações
indígenas e quilombolas em “objeto de estudo”
diferenciado acaba por segregar estes grupos, como
se fossem algo a parte na sociedade. Sugere-se
estuda-los junto a outros grupos sociais.
Se existe algum motivo acerca disso é importante
mencioná-lo, de modo a deixar claro no texto as
escolhas.
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9º ANO



Conexões e escalas - em objetos de conhecimento não fica claro
os dois itens apresentados - se são dois temas ou se o primeiro
tem a ver com o Brasil; e também na ligação dos mesmos com as
habilidades (objetivos de aprendizagem).
Em (EF08GEO1m), o que significa “aplicar os conceitos de Estado,
nação território, governo, país para o entendimento…”



Mundo do trabalho - na terceira habilidade: Por que comparar
questões do Brasil com a de países da América e da África?



Formas de representação e pensamento espacial - em objetos de
conhecimento, por que considerar América e África?



Não seria mais prudente deixar em aberto a escolha
de com quem comparar a partir de estabelecimento
de que recursos naturais considerar?

Em Habilidades por que estabelecer diferença de África e
Américas (o 1º) e por que comparar mapas apenas da Europa,
Ásia e Oceania a partir de diferentes projeções cartográficas? E
dos demais lugares e continentes?


Protagonismo e práticas espaciais- em objetos de conhecimento
porque distinguir EUA América espanhola e portuguesa e, a África
para discutir a identidade? E os demais países? E continentes?
Em habilidades por que exemplificar com Haiti e deixar de lado
outros lugares que têm a mesma condição e característica?



Ambiente e biodiversidade - em Habilidades- (EF09GEO7)
explicar o que se pretende e qual o entendimento de “qualidades
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estéticas”, no contexto apresentado?
Observações



A distribuição dos conteúdos entre os anos 8 º e 9 º repetem a
tradição de fragmentar os espaços ao estudar Geografia.



Justificar se existe motivação para isso. Se a opção é
estudar o mundo deve ser revista a organização dos
objetos de conhecimento.
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – História
Fabiano Farias de Souza
ITEM
CRÍTICAS
• A área de
• Texto carece de maior linearidade e coerência (último parágrafo da p. 2
Ciências Humanas
parece deslocado)
no Ensino
• Competência 8 não parece apresentar relação direta com Ciências
Fundamental
Humanas
• A aprendizagem
• Pergunta se na p. 3, onde se lê “Do 1º ao 5º ano há uma ampliação da
de História nos
escala e de percepção”, não se refere na verdade ao 1º e 2º anos
Anos Iniciais
• 2º ano
• Algumas habilidades poderiam ser retiradas ou integradas
• Verbos manipular e relatar oralmente (EF01HI13m, EF02HI2 e
EF02HI14m) apresentam caráter excessivamente prescritivo; uso de dois
verbos na mesma habilidade pode gerar incompreensão
• 3º ano
• Número de habilidades está excessivo
• Unidade temática “As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o
município” contribui para excesso e demanda maior maturidade para
compreensão

• 4º ano

• Alguns objetos de conhecimento são pouco objetivos
• Algumas habilidades poderiam ser excluídas por já estarem
contempladas em outras

• 5º ano

• Número de habilidades e de objetos de conhecimento está excessivo
• Passagem abruta do processo de sedentarização dos primeiros
agrupamentos humanos para a periodização histórica do Brasil
(alcançando o debate da última Constituição brasileira)

SUGESTÕES

• Integrar parte da redação da EF02HI08 a EF01HI14
(e eliminar a primeira): “Reconhecer objetos e
documentos pessoais como fonte de lembranças e
memórias nos âmbitos pessoal, social e escolar”
• Unidade temática “O lugar em que vive”: excluir
EF03HI02 e integrar EF02HI13 e EF03HI03
• Unidade temática “A noção de espaço público e as
diferenças no mundo das cidades”: excluir
EF03HI08m e EF03HI10
• Unidade temática “As pessoas e os grupos que
compõem a cidade e o município”: manter somente
EF03HI13, EF03HI18m e EF03HI15
• Excluir EF04HI03m e EF04HI07

• Se opção em trabalhar História brasileira em
paralelo com aspectos da História geral for mantida,
iniciar em séries anteriores (talvez 3º ano)
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• 6º ano

• 7º ano

• 8º ano

• Número de habilidades inviável para a série, considerando-se a carga horária do componente
• Objetos de conhecimento em excesso nas unidades temáticas “As lógicas de organização
política”, “Trabalho e formas de organização social” e “Culturas e religiosidades”
• Unidade temática “A invenção do mundo clássico e contraponto com outras sociedades”:
algumas habilidades não apresentam relação direta com o objeto de conhecimento (relação
maior com Geografia)
• Unidade temática “As lógicas de organização política”: objetivo (Novo) propõe comparar
Império e Imperialismo quando não há o domínio do conceito “imperialismo”
• Unidade temática “Trabalho e formas de organização social”: propõe a distinção entre
servidão antiga e formas de trabalho nas sociedades americanas, tema não trabalhado
anteriormente
• Unidade temática “Culturas e religiosidades”: tratamento das culturas e religiosidades em
diferentes espaços e períodos históricos pode gerar dificuldades de compreensão
• Pouco espaço destinado ao período medieval, prejudicado pela estrutura temática em
detrimento da cronológica
• Algumas habilidades não apresentam clareza e são demasiadamente complexas (EF07HI24 e
EF07HI02)
• Algumas habilidades apresentam caráter prescritivo
• Unidade temática “O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e
europeias”: objetos de conhecimento poderiam ser mais objetivos; objeto “Saberes dos povos
africanos e pré-colombianos...” não tem correspondência com nenhuma habilidade
• Unidade temática “Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo”: objeto de conhecimento
“As descobertas científicas e a expansão marítima” não faz relação clara e direta com nenhuma
habilidade
• Número de habilidades excessivo
• Unidade temática “Os processos de Independência nas Américas”: habilidades amplas demais
• Unidade temática “O Brasil no século XIX”: EF08HI05m restringe movimentos contestatórios
ao período regencial; alguns objetos de conhecimento não apresentam habilidades
correspondentes

• Alterar redação do objetivo
(Novo) da UT “As lógicas de
organização política” para:
“Conceituar império no mundo
antigo e a noção de imperialismo
no mundo contemporâneo...”
• Eliminar 2 habilidades de cada
unidade temática ou integrar
habilidades que versam sobre
mesmo objetivo para chegar a 15
habilidades para o ano

• Excluir habilidades EF07HI24 e
EF07HI02 ou rever redação

• Unidade temática “Os processos
de Independência nas Américas”:
deslocar EF08GE01 para 7º ano (UT
“A organização do poder e as
dinâmicas do mundo colonial
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• Unidade temática “Configurações do mundo no século XIX”: maioria das habilidades não
apresenta relação direta com objetos de conhecimento; novo concerto europeu ao fim das
guerras napoleônicas, Primavera dos Povos na Europa (1848), Segunda Revolução Industrial e
Guerra de Secessão ficaram de fora, dando lugar a outras questões mais específicas

• 9º ano

• Número de habilidades inexequível
• Várias habilidades apresentam dois verbos de comando, o que pode confundir
• Falta correspondência entre objetos de conhecimento e habilidades
• Objetivo (Novo) da UT “Totalitarismos e conflitos mundiais” (“Identificar e descrever as
dinâmicas dos grandes conflitos...”): problemas de redação (não se trata de estabelecer
contraponto entre visão de crise na Europa e conflitos mundiais, mas de entender relação do
crescimento do capitalismo e, posteriormente da crise capitalista com os conflitos e suas
consequências na economia de diversos países no mundo)
• EF09HI14: acumula assuntos de naturezas diferentes como a Revolução Russa e a Crise de 29,
o que pode gerar incompreensão
• Habilidades referentes a objetos de conhecimento como a Questão Palestina e o nazismo não
aparecem de forma específica; surgimento da Liga das Nações e Organização das Nações
Unidas (ONU) não é contextualizado no período
• Unidade temática “Modernização, ditadura e redemocratização: o Brasil após 1950” não
engloba período inicial da redemocratização (1946-1964), após fim do primeiro governo Vargas
e contexto do fim da II Guerra Mundial; algumas habilidades se restringem a determinado
período: política indigenista, questão indígena e mobilizações sociais brasileiras deveriam ser
tratadas até dias atuais
• Unidade temática “A história recente”: vários objetos de conhecimento sem habilidades
correspondentes; ausência de habilidades que possam tratar questões como a Queda do Muro
de Berlim, globalização e conflitos internacionais do período

americano”); integrar EF07HI30m a
objetivo (Novo) da mesma UT do
7º ano (“Identificar a distribuição
territorial da população brasileira
atual...”); deslocar EF09HI10m para
última posição na UT “, visando
maior fidelização a recorte
temporal estabelecido
• Unidade temática “O Brasil no
século XIX”: excluir EF07HI26
• Unidade temática
“Modernização, ditadura e
redemocratização: o Brasil após
1950”: habilidade EF08HI27-28-29
poderia recuar no tempo e
englobar período inicial da
redemocratização (1946-1964)
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Julia Siqueira da Rocha
ITEM
• Apresentação
de Ciências
Humanas

• História

CRÍTICAS

SUGESTÕES
• Trocar termo aluno por estudante
• Trocar expressão diversidade de cor por étnico-racial
• Alterar redação do par. 4 como segue:
“As ciências humanas na Educação Básica são
insubstituíveis por aportarem conhecimentos sobre a
condição humana em sua dimensão individual e social.
Constitui-se em uma área de conhecimento sustentada
por um conjunto de conceitos e metodologias
proveniente
de
diferentes
ciências
que
instrumentalizam os sujeitos na compreensão da
sociedade. A diversidade ancorada na produção de
conhecimento sobre a experiência humana é entendida
como um bem comum que agrega potencialidades das
ações dos sujeitos no mundo”.
• Caso sugestão acima não seja aceita, ao menos retirar
do parágrafo o termo missão (em educação, remete ao
não profissionalismo)

• Mudança substancial epistemológica em relação a versão 2: estudante
perde centralidade e ação docente desconsidera saberes dos estudantes
(ver p. 1, par. 3 e 4)
• Estudante como figura ativa do processo de ensino aprendizagem
estava melhor descrito na versão 2 (ver p. 155, par. 2)
• Texto introdutório mais focado na temporalidade, apagando diferentes
origens sociais de que sujeitos se constituem em todos os tempos
históricos (ver par. 6); necessário cruzar referenciais históricos e
sociológicos
• Problema de progressão ao longo de todo o EF: apenas no 8° e 9° anos
Filosofia e Sociologia aparecem, como introdução ao EM, com caráter
preparatório
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• Suprimido papel de destaque da versão 2 a interpretações e ações
diferenciadas sobre passado e presente (em especial quanto a núcleos de
produção cultural como mídias e sua capacidade de produzir
representações)
• Exclui-se compreensão de ideologia de Estado, de organismos
internacionais, entidades empresariais que merecem atenção crítica
• Perspectiva individualizante em detrimento da compreensão de
processos, estruturas, sistemas de produção e representações simbólicas
(dialética que permite aos humanos construir estruturas é a mesma que
os constrói como humanos e esse movimento não aparece no texto)
• Termos da versão 2 foram suprimidos, notadamente os que permitem
formação do sujeito crítico: tomada de consciência, força crítica, opção
política
• Diferenças de concepção de educação: na versão 2, orientada ao
sujeito crítico; na versão 3, orientada ao sujeito adaptado, que
desenvolve competências para atender ao mercado
• Competências
Específicas de
História para o
Ensino
Fundamental

• Objetivos de
Aprendizagem
para os Anos
Iniciais

• Texto de abertura suprimiu perspectiva crítica da versão 2, em especial
quanto à educação para o respeito à diversidade religiosa, cultural,
étnico-racial e de gênero na perspectiva dos Direitos Humanos, da
valorização e acolhimento das diferenças e a problematização de
vivências que estudantes trazem para a escola

• Competência 1: acrescentar exemplos de diferentes
fontes e documentos históricos, tais como imagens,
propagandas, monumentos
• Competência 3: substituir expressão “colocar em
sequência” por “situar cronologicamente”
• Competência 6: complementar com trecho em
destaque – “Descrever processos históricos com vistas à
elaboração de proposições e interpretações sobre o
passado e o presente”
• Reinserir parágrafo da versão 2 que trata da
diversidade (p. 296, par. 1)
• Ao pontuar a família como unidade de aprendizagem,
inserir parágrafo que recoloque o termo fora da
normatividade e padronização costumeiras ao termo
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• Objetivos de
Aprendizagem
para os Anos
Finais

• Perspectiva de ensino e aprendizagem deve prever relação das
unidades temáticas com o macrossocial, não limitando estudante a ver
bairro sem transitar por contextos sociais e culturais mais amplos
• Versão 3 suprimiu ênfase em narrativas de grupos historicamente
excluídos da sociedade, como povos africanos, indígenas, migrantes e
imigrantes e suas perspectivas sobre fatos e acontecimentos
• 8° ano: não está contemplada a história da África no século XVIII;
objeto de conhecimento “Abolicionismo e políticas migratórias no Brasil
Imperial” não contempla lei de terras, essencial para entendimento dos
conflitos passados e presentes de terras no Brasil
• 9° ano: não há referência à falta de políticas públicas para a inclusão
dos ex-escravos na sociedade brasileira

• Incluir movimento local/global também no texto
introdutório do componente
• 7° ano: incluir, no objeto de conhecimento “Saberes
dos povos africanos e pré-colombianos na agricultura,
no artesanato, na arquitetura, na mineração do ouro e
da prata”, também os saberes na literatura, nas artes,
nas ciências e na filosofia, ou suprimir os exemplos
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Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus
ITEM
• A área das
Ciências
Humanas no
Ensino
Fundamental
• História

CRÍTICAS
• Considerando-se que as competências gerais não são
hierarquizadas (p. 7 da Introdução), todas as competências
especificas identificadas como sendo das Ciências Humanas
deveriam contemplar as três competências gerais
• Necessário cuidado com afirmações taxativas como “todo o
conhecimento histórico sobre o passado é um conhecimento do
presente” (incompatível com a noção de historicidade apresentada
no parágrafo seguinte)
• Noção de documento apresentada na p. 1, par. 3, prioriza a
identificação dos diferentes tipos de documentos por características
morfológicas, sem considerá-los como suportes de relações sociais
• Trecho da p. 2 reduz prática historiadora a dimensão instrumental,
tomando conhecimento como “instrumento de raciocínio” ou
“ferramenta”
• Exclusão da dimensão social na relação entre competências
específicas e gerais, bem como das competências comunicacionais,
representa redução pouco produtiva para processo de ensinoaprendizagem
•Ausência de reflexão mais bem fundamentada sobre prática
historiadora em ambiente escolar, com destaque para as bases
fundamentais da epistemologia da História
•Proposta para EF, sobretudo em anos finais, adota lógicas já
bastante criticadas em avaliações do PNLD
• Inclusão dos temas obrigatórios (tratamento da história da África e
da cultura afro-brasileira e da história indígena) é acessória e
pontual; mesma crítica incide sobre questão de gênero

SUGESTÕES

• Explicitar que acesso a realidade se processa por meio de
atividade de investigação (não se acede ao passado tal como
aconteceu, mas por meio de vestígios da experiência)
• Rever par. 7 para eliminar repetição e esclarecer sentido da
transposição didática do conhecimento acadêmico (“A
produção da narrativa histórica é produzida...”)
• Valorizar possibilidade de produção do conhecimento
histórico em ambiente escolar, em que docentes e discentes
assumam atitude historiadora
• Explicitar necessidade de se identificar historicamente os
usos e funções dos documentos, bem como os seus circuitos
sociais, para que se tornem fonte de conhecimento histórico
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• 1º ano

• 2º ano

• 3º ano

• 4º ano

• p. 4: usar famílias, no plural (para incorporar diferença de gênero das famílias atuais)
• Alterar redação de habilidade EF01HI01 como segue: “Identificar aspectos do próprio
crescimento, por meio do registro das lembranças particulares ou de membros da família sobre a
trajetória pessoal”
• Alterar redação de habilidade EF01HI13m como segue: “Identificar objetos e documentos
pessoais e de grupos próximos ao seu convívio”
• Alterar redação de habilidade EF01HI14 como segue: “Reconhecer objetos e documentos
pessoais como fontes de memórias e histórias”
• Rever a noção de marco histórico (discutir os monumentos na perspectiva da relação com o
documento)
• Ampliar o escopo dos lugares de memória para permitir que se reconheçam os espaços sociais
como lugares que remetem a experiências vividas e compartilhadas pelo grupo social no sentido
material, mas também simbólico e funcional
• p. 8: trocar continuidades por permanências; trabalhar melhor a perspectiva da variedade de
ritmos dos tempos
• Destacar, na unidade temática “Transformações e continuidades nas trajetórias dos grupos
humanos”, a diferença entre história vivida e história como forma de conhecimento (que tem
como objeto a história vivida)
• Reordenar conteúdos para possibilitar sistematização complexa dos princípios trabalhados nos
três primeiros anos: sujeito, tempo, espaço – nas suas variações (vale para 4º e 5º anos)
• Trabalhar com dinâmica da formação do planeta Terra, associando-se história do planeta e
história da humanidade para melhor compreensão dos processos de ocupação da Terra como
planeta habitado
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• 5º ano

• 6º ano

• 7º ano

• 8º ano

• 9º ano

• Observa-se inclusão de conceitos mais complexos sem que sejam objeto de
reflexão mais bem apresentada (por exemplo, conceito de povo e sua relação com
a cultura; conceito de nação)
• Objetivos amplos demais; não operam com construção histórica dos conceitos
• Unidade temática “O registro da história e a diversidade das culturas”:
associação do surgimento da escrita à ideia de história e transmissão de saber e
tradição oral à ideia de memória reduz e hierarquiza formas de transmissão de
conhecimento
• Redução da História do Brasil a abordagem político-institucional não se justifica
• Estudo da epistemologia da história (natureza conhecimento, sujeito e objeto do
conhecimento) e dos métodos da história não deveria estar limitado a uma
unidade do 6º ano

• Reordenar conteúdos para possibilitar
sistematização complexa dos princípios trabalhados
nos três primeiros anos: sujeito, tempo, espaço –
nas suas variações (vale para 4º e 5º anos)
• Rever abordagem proposta para a História do
Brasil

• Estender discussão de questões associadas à
produção da história como conhecimento para todos
os anos finais
• Rever objetivos de aprendizagem tendo em
consideração o nível do ensino-aprendizagem e
historicidade dos conceitos (por exemplo, Oriente e
Ocidente)

• Não se trava uma discussão sobre o moderno e os elementos que qualificam
esse mundo como moderno
• Há objetivos amplos demais (por exemplo, “descrever as dinâmicas comerciais
das sociedades americanas e africanas e suas interações com outros universos”)
• História do Brasil ganha autonomia de unidade temática, caracterizando-se como
entidade política, geográfica e econômica, sem articulação necessária
• Utilizam-se conceitos como “plantation” e “imaginário nacional brasileiro” como
níveis de uma estrutura que não se comunica
• Unidade temática “Modernização, ditadura e redemocratização: o Brasil após
1950”: objeto de conhecimento é identificado como “ditadura militar”, mas
objetivos se referem a “ditadura civil-militar”
• Não se aborda conceito de socialismo; opções ao capitalismo são sempre
associadas a totalitarismos e fascismos
• EF09GE05: objetivo inviável para este momento da escolaridade
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Ricardo Coelho
• Realizou uma revisão textual (ver arquivo na rede).
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Língua Inglesa
Sandra Baumel Durazzo
ITEM
CRÍTICAS
• Inglês a partir do • Apesar de línguas estrangeiras só estão previstas para entrar no
6º ano
currículo nos anos finais do Ensino Fundamental, é importante que nos
anos iniciais do EF sejam incluídas na grade curricular reflexões sobre o
“estrangeiro”, pois trata-se de fase em que elementos importantes para
a apropriação do sistema linguístico e comunicativos são ampliados.

• Inglês a partir do
6º ano (Variedade
linguística no
ensino de LI)

• O caráter internacional da língua inglesa precisa ser destacado pois
ainda existe uma valorização de algumas variantes da língua inglesa em
detrimento de outras.

• Eixos
organizadores e
sua articulação

• Após a descrição dos cinco eixos organizadores, o texto ressalta que os
eixos sempre estão ligados às práticas sociais. No entanto, não foi
possível ver essa articulação na descrição das habilidades para os anos
finais. Os eixos são tratados separadamente e a única menção à tal
articulação aparece antes da descrição de alguns eixos.

• Competências
específicas da
Língua Inglesa
para o EF

• É importante verificar a eficácia dos programas de
ensino/aprendizagem de inglês com critérios de avaliação relacionados
às habilidades, e não às competências específicas, porque são mais
gerais, englobam muitos saberes em cada uma e, portanto, mais difíceis
de avaliar com precisão.
• A proposta da BNCC é que a língua inglesa seja aprendida da mesma
forma da língua materna, ou seja, por meio de práticas discursivas e
linguísticas cotidianas e da reflexão sobre elas, levando os alunos a uma

• A aprendizagem
de Língua Inglesa

SUGESTÕES
• A aproximação com o estrangeiro pode ser feita
por meio das escolhas de textos, especialmente
literários e jornalísticos. A noção de diversidade
pode ser explorada no estudo dos autores,
conversas sobre a língua original em que o texto foi
escrito, pesquisas sobre aqueles países e seus
costumes, escritos em língua materna.
• Os materiais para estudo devem ter origens
variadas, incluindo produções em inglês de falantes
de outros idiomas.
• No eixo de leitura do 7º ano, é possível incluir
unidade de atividade pós-leitura, com atividades
que articulassem as habilidades de leitura e escrita,
por meio de produção autoral com base em texto
lido. Ao mesmo tempo, poderia contemplar o eixo
da educação intercultural, dependendo do tema da
leitura e especialmente da escrita.
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autonomia no uso comunicativo de ambos os idiomas. No caso da língua
inglesa (ou qualquer língua estrangeira), os primeiros contatos serão
para que os alunos adquiram um repertório próprio, básico, a partir do
qual poderão então participar das situações de comunicação e reflexão.

• Atividades pósleitura e pósescrita
(7º e 8º anos)

• No 7º e 8º anos, a atividade pós-escrita sugerida é uma
avaliação/revisão da própria produção. Falta descrever como
avaliar/revisar a pós-escrita.

• Atividades pósleitura e pósescrita
(9º ano)
• Eixo da escrita –
7º ano

• A atividade pós-leitura do 9º ano consiste em estabelecer relações de
semelhança e diferença entre textos do mesmo tema. É preciso
estabelecer os critérios de comparação para a pós-leitura proposta.

• Conhecimento
linguístico e
gramatical –
presente perfeito

• práticas de
leitura do 8º ano
(Dúvida – B2?)

• A proposta de produção escrita não é de texto narrativo, mas
descritivo, ou ainda explicativo, uma vez que se quer explicitar a relação
com o momento presente. Além disso, a sugestão de pré-escrita –
planejamento - é de texto descritivo
• Estudo do presente perfeito não deve ser feito no 7º ano, pois esse
tempo verbal segue uma lógica bastante diferente da lógica de uso de
verbos da língua portuguesa.

• A avaliação precisa de critérios de êxito
previamente definidos. Eles podem ser construídos
pelos alunos, guiados pelo professor, ou somente
pelo professor que compartilha antecipadamente
com os alunos, ou ainda descritos na análise de um
modelo que servirá de referência para os alunos
compararem e assim revisarem suas produções.
• É preciso que os alunos tenham claros os critérios
para a comparação, caso contrário poderão se deter
em aspectos que não ativam os conhecimentos
desejados.
• É preciso que a produção textual seja no mesmo
gênero do planejamento.

• Tirar o presente perfeito da lista de tempos e
formas verbais do 7º ano e passa-lo para o 9º ano.
Este tempo verbal da língua inglesa – o presente
perfeito – segue uma lógica bastante diferente da
lógica de uso de verbos da língua portuguesa. Já as
formas do passado são bastante similares ao
português

• Se B2 for uma menção ao nível de proficiência almejado, usando
como referência o European Common Framework of Reference for
Languages, discordo da meta, pois não é desafio coerente com dois
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• Eixo de leitura –
9º ano

• Os gêneros
textuais
abordados

• E os projetos?

anos de estudo de LI. A proficiência B2 corresponde ao nível de
proficiência de falantes nativos.
• Nesse eixo há duas unidades temáticas com o mesmo nome
(Estratégias de leitura de textos em Língua Inglesa: durante a leitura),
mas apenas na primeira desenvolve habilidades de construção de
estratégias de leitura (distinguir fatos, identificar argumentos, avaliar a
coerência).

• A segunda ocorrência poderia ser chamada de
“Reflexão durante a leitura de textos em Língua
Inglesa”, uma vez que a habilidade é estabelecer
relações entre texto e contexto de produção, grau
de formalidade, registro. A habilidade está
relacionada à reflexão sobre a leitura e não uma
estratégia em si.
• Há uma boa diversidade de gêneros propostos para o
• Ampliar a diversidade de textos literários
ensino/aprendizagem de inglês nos anos finais do Ensino Fundamental, propostos. A literatura provê textos com graus de
porém com predominância de textos descritivos.
desafio linguístico diferentes, por isso pode se
adequar aos objetivos colocados por cada ano, além
de ter grande potencial para estudo de aspectos
culturais e sociais das línguas.
• Os fundamentos pedagógicos da BNCC afirmam que, no cenário atual, o • Os projetos serão a oportunidade de articulação
papel da escola é desenvolver competências como aprender a aprender, dos eixos e aprofundamento das competências
aplicar conhecimento para resolver problemas, ter autonomia para
gerais da Base.
tomar decisões, identificar dados de uma situação e buscar soluções. A
O planejamento de projetos deve conter uma
aquisição dessas competências se dará, como a própria BNCC afirma, ao descrição do produto e interlocutor, descrevendo a
colocarmos os alunos em situações nas quais precisam ativá-las sob a
situação comunicativa na qual está inserido.
tutoria dos professores, ou seja, em situações de projetos.
Descreve também os objetivos de aprendizagem e
Além disso, como já mencionado, a articulação entre os eixos descrita na aqui o potencial para articulação entre os eixos.
introdução do documento é fragmentada na descrição das habilidades.

3

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

4

ITEM
•
•

CRÍTICAS

SUGESTÕES
•
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Autor
ITEM

CRÍTICAS

•

•

•

•

SUGESTÕES

•
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• 1º ano
• 2º ano
• 3º ano
• 4º ano

•
•
•
•
•
•
•
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Linguagens
LEITOR
Jaqueline
Barbosa
Rauer
Rodrigues

Rauer
Rodrigues
Rauer
Rodrigues

Rauer
Rodrigues
Rauer
Rodrigues

ITEM
Letramento

CRÍTICAS
SUGESTÕES
• Letramento deixa de ser um eixo de formação e um dos
conceitos de referência nessa versão do documento.
Tema central da • Não há destaque para a questão central justificadora da
• Caberia explicitar, com tópico destacado, a
BNCC
BNCC: “Por que adotar uma Base Nacional Comum Curricular”. questão e respondê-la de modo mais cabal,
mais completa, com a devida contextualização
histórica, ainda que rápida, das aporias entre
o poder da união, os poderes dos estados e os
poderes dos municípios.
Conceito de
• Habilidades (Objetivos da aprendizagem) não está
• Fazer um subtópico específico para
habilidade
conceituado.
apresentar tal conceito.
A “escola do
• A “escola do passado” a que se refere diz respeito a um tipo • É hora de trocar a crítica ao excelso na
passado e do
de escola que existiu e que ainda existe, mas não todas as educação ou ao conhecimento para a ambição
presente”
escolas do passado, pois as lideranças do passado foram de fazermos ensino de massa capaz de forjar o
forjadas em escolas que não sufocaram criação, iniciativa, melhor, não o que parece possível.
empreendedorismo. A generalização é incorreta.
• A escola do presente não engloba as dimensões pessoais,
sociais e comunicativas, embora delas pretenda tratar, o que
faz com que o tratamento dado à dimensão cognitiva seja
menor do que o mínimo necessário.
Conhecimento
• É também incorreta a crítica “conhecimento
desinteressado e
desinteressado”, pois não existe isso. Do mesmo modo, está
erudição
incorreta a referência à erudição.
Estudo por
• Não há nenhuma palavra sobre currículos por projetos, É preciso que se coloque o professor
projetos
currículos por grandes áreas, currículos moldados em desempenhando papel central do processo,
laboratórios, currículos que transformem o tempo e o espaço elaborando projetos ─ de disciplinares a
da escola como um todo orgânico e não como uma sucessão interdisciplinares ou multidisciplinares.
de salas de aula enclausuradas.
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Ilona
Becskeházy

Ilona
Becskeházy

Ilona
Becskeházy

Ilona
Becskeházy
Ilona
Becskeházy

Competências

Educação infantil

Estrutura
conceitual e
proposta editorial

Objetos do
conhecimento
Proposta da BNCC

• As “Competências Gerais” são divididas no texto em
"Competências Pessoais e Sociais", "Competências Cognitivas"
e "Competências Comunicativas". Entretanto, tudo o que está
listado como "Competências Gerais", em cada um dos três
grupos em que são divididas, são habilidades de cunho
cognitivo.
• Manter a separação entre Educação Infantil e Ensino
Fundamental significa capitular diante do que se constitui
apenas a última trincheira do radicalismo pseudoacadêmico na
formulação de currículos.
• Para além dos textos, a estrutura conceitual e editorial
proposta e a contribuição de cada um de seus elementos
deverá ser explicada de forma didática e sucinta, sem repetir
temas já abordados nas sessões anteriores.

• Os “objetos de conhecimento” ora aparecem como objetivos
de aprendizagem mais amplos, ora como exemplos de como
operacionalizar uma habilidade em sala de aula.
• o Ministério da Educação precisa decidir se vai entregar para
a sociedade brasileira um conjunto simplificado de normativas
de cunho curricular que sinalizem para a Nação o que
compreende como o direito à educação escolar da população
brasileira, ou se vai produzir algo mais detalhado, caminho
que as “tabelas de progressão” apresentadas evidenciam ter
sido seguido.

• Os nomes devem ser alterados para
"Competências de interação social",
"competências de processamento do
conhecimento" e "competências de
comunicação", apenas por uma questão de
paralelismo textual.
• Rever as estruturas de educação infantil
recentemente propostas para os mesmos
países cujas referências curriculares estão
listadas na Seção I – Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos, Portugal e França.
• Em relação aos textos da seção 4.3.1, que
apresentam e explicam as “tabelas de
progressão”, sugere-se uma revisão conceitual
e editorial, dando atenção à efetividade do
poder explicativo do texto para os usuários
leitores, os quais na sua maioria,
provavelmente, nunca terão tido contato com
o tipo de estrutura e de nomenclatura
escolhidos para apresentar, ordenar e
encadear as expectativas de aprendizagem.
• É necessário fazer uma opção sobre o que o
componente “objetos de conhecimento”
representa na V3 da BNCC.
• As tabelas precisam passar por substancial
edição e reordenação. Sugere-se inclusive, o
resumo das habilidades ao final de cada etapa
como forma de facilitar o entendimento do
que se espera minimamente que seja
alcançado em cada uma, inclusive para fins de
monitoramento da materialização do direito à
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educação, por meio de avaliações externas ou
internas.
Egon Rangel

Destinatários

• Apesar de os objetivos do documento virem explicitados, o
texto não esclarece nem o quanto nem o como deve se dar a
incorporação das prescrições do documento pelos
destinatários.
• Não são claras as formas de organização curricular,
principalmente no que diz respeito à oposição série/ciclo.

Egon Rangel

Organização
curricular

Egon Rangel

Mediação do
professor

Egon Rangel

Competências e
habilidades

Egon Rangel

Definição do que
se espera do
estudante em
cada etapa

Egon Rangel

Planejamento

• A proposta deixa a organização e o planejamento do ensino
sem um balizamento específico que possa orientar a ação
docente.

Egon Rangel

Escopo da área de
Linguagens

• A área de Linguagens não está adequadamente contemplada
na seção que a apresenta, pois não foi definido seu escopo e
não foi justificada como área, com a necessária indicação das
vantagens ao mesmo tempo epistemológicas e didáticopedagógicas do recorte proposto.

• A mediação do professor é apresentada como decisiva para
o desenvolvimento das competências em jogo. Nesse sentido,
faltam orientações básicas a respeito do tratamento didático
adequado a cada eixo.
• É atribuído um peso excessivo ao desenvolvimento de
competências e habilidades no processo de ensinoaprendizagem: traduzir as principais determinações das DCNs,
firmar compromissos pedagógicos fundamentais e, ao mesmo
tempo, constituírem-se como objetivos de aprendizagem.
• Uma definição criteriosa do que se espera que o aluno
egresso de uma determinada etapa escolar tenha aprendido
não pode ser tomada, imediatamente, como uma lista do que
lhe deve ser ensinado e avaliado.
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• A linguagem é indistintamente vista em sua dimensão
singular e/ou plural, como prática ou atividade, como sistema
arbitrário de representação e, finalmente, como produto
cultural. Nenhum desses aspectos é devidamente abordado,
nem se indicam suas eventuais implicações pedagógicas.
Egon Rangel

Articulação entre
os componentes

Maria Helena
Webster
(também Egon
Rangel)

Competências
pessoais e sociais

Nina Coutinho

• Treinamento dos
docentes

Nina Coutinho

• Escopo do
documento

Nina Coutinho

• Nível-alvo de
proficiência

• As formas de articulação entre os componentes não são
apresentadas nem discutidas: todo o esforço da apresentação
da área parece concentrar-se em (a)firmar o caráter de
linguagem de cada um deles.
• A função pedagógica mais importante de uma área é a de
promover
a
interdisciplinaridade
e
mesmo
a
transdisciplinaridade, o que não se evidencia.
• Enunciado que apresenta Competências Pessoais e Sociais
não é suficiente para professor fazer transposição em práticas
que contribuam na formação do aluno enquanto cidadão
responsável e orientado para mundo mais inclusivo

• Fazer quadro e/ou infográfico com
características correspondentes a cada
habilidade do grupo de Competências
Pessoais e Sociais

Não é exatamente uma crítica, mas um alerta sobre a
formação de professores

Sugere-se que o texto da BNCC faça breve
menção a essa questão, reconhecendo que a
docência poderá apresentar áreas de
formação e competências profissionais que
precisem de urgente atenção e convidando à
reflexão nas localidades.
• Não é exatamente uma crítica, mas um destaque sobre o Sugere-se que o texto da BNCC mencione que
que a BNCC deve enfatizar
seu conteúdo não é exaustivo, garantindo tão
somente os elementos mínimos e os aspectos
mais importantes, com exemplos de pontos a
ser cobertos.
• Não é exatamente uma crítica, mas um destaque sobre o • Parece importante sugerir que o texto da
que a BNCC deve enfatizar
BNCC já preveja e inclua a necessidade de
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Nina Coutinho
(não definição
adequada dos
objetivos de
conhecimento
compartilhada
por Percival
Tirapeli)

Definição de
objetos do
conhecimento

Sandra Baumel
Durazzo
(e Rauer
Rodrigues)

Projetos e
desenvolvimento
de competências

Fernando Jaime
González

Competências e
organização do
currículo

Em relação aos objetos de conhecimento, nota-se uma certa
mistura de entendimentos sobre o que sejam: ao longo do
documento da 3ª versão, o termo objeto de conhecimento
pode se referir tanto a ações por parte do/as estudantes
(“participação em atividades”, “desempenho na reprodução
oral de textos”), como a aspectos de linguagem (“recursos da
linguagem verbal”, “palavras cognatas”, “formas verbais”,
“multiplicidade de sentidos”), a processos cognitivos
(“construção da argumentação”, “compreensão de textos”), a
procedimentos metodológicos (“técnicas de pré-escrita”,
“avaliação para correção de textos”) e até mesmo a locais (“As
Américas”, “Reino Unido e o desenvolvimento da língua
inglesa”).
A aquisição das competências como aprender a aprender,
aplicar conhecimento para resolver problemas, ter autonomia
para tomar decisões, identificar dados de uma situação e
buscar soluções se dará, como a própria BNCC afirma, ao
colocarmos os alunos em situações nas quais precisam ativálas sob a tutoria dos professores, ou seja, em situações de
projetos.
• A ideia de um “currículo por competências” é muito
questionada pelo risco de reduzir a proposta ao
desenvolvimento de competências alinhadas apenas com a
preparação para o trabalho.
• As denominações das competências carecem de paralelismo,
além de serem demasiado “frágeis” na designação, pois não se
sabe os limites de cada uma, se é que é possível separá-las.

uma reflexão e debate futuros, visando a
fixação de uma meta desse tipo.
• Sugere-se que se definam os objetos de
conhecimento como sendo os focos de
aprendizagem e desenvolvimento a serem
abordados nas especificidades deste
componente curricular em particular.
• As habilidades, por outro lado,
corresponderiam ao que os/as estudantes
seriam capazes de fazer, como
desdobramentos das competências
específicas estabelecidas para o componente
curricular.

• Os projetos serão a oportunidade de
articulação dos eixos e aprofundamento das
competências gerais da Base.

• Fazer uma descrição precisa das mudanças
apresentadas nesta versão ao respeito da
incorporação do dispositivo “Competência”
para organizar o currículo. Inclusive a
articulação da proposta com o conteúdo das
DCN.
• A inclusão de Competências como vetor
organizador da BNCC precisa ser explicada, do
ponto de vista técnico, já que é um tipo de
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organização curricular que não fazia parte do
desenho original, não foi demandado pelos
avaliadores críticos da primeira versão1, nem
se desdobra de algum tipo de acordo anterior
como o representado pelas DNC.
•Também precisa ser justificada, dado que na
literatura acadêmica-científica brasileira a
ideia de um “currículo por competência” é
altamente questionada pelas suas implicações
na formação dos alunos. Críticas tão
contundentes não podem ser ignoradas.
• As três competências se referem a
aprendizagens muito importantes e devem ser
formuladas de forma muito clara.
• Incluir/Explicitar “temas” que por sua
importância social a escola, sob nenhum
ponto de vista, poderia deixar de tratar e a
BNCC indicar (questão ambiental, o respeito à
diversidade cultural e religiosa e a igualdade
de gênero).

Fernando Jaime
González

Ausência dos
temas transversais

• Produz estranheza a não menção de temas “transversais”,
“integradores” ou “especiais”. Independente da denominação,
é consenso de que existem um conjunto de temas que devem
ser tratados na escola dada sua transcendência social e a
necessidade de preparar as novas gerações para lidar com
eles.

Fernando Jaime
González
Fernando Jaime
González

Visão de área

• A ideia de que a visão de área não pode ser perdida de vista • Alinhar os textos nas diferentes descrições
não se vê refletida em outras partes do documento.
de sua estrutura e relação entre as partes.
• A descrição “sintética” dos “objetos de conhecimento” pode
transmitir para os professores uma ideia demasiadamente
simples da proposta da BNCC, dificultando, mais que ajudando
a compreender o papel do componente em cada ciclo.

Objetos do
conhecimento
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Matemática
João Batista Araujo
ITEM
CRÍTICAS
Anos iniciais
Inclusão de ALGEBRA nos anos iniciais, desde o primeiro
ano.
Início de probabilidade prematuro
propriedades das operações e cálculo mental começa
tarde
Está faltando: Estimativas e arredondamentos

Anos finais
Linguagem

Falta: trigonometria no triângulo retângulo (necessário
para as funções trigonométricas no EM)
A apresentação do programa se perde em divagações
de natureza política ou ideológica
Algumas habilidades estão redigidas com mais de um
verbo de ação ou verbos que dificultam a avaliação da
aprendizagem
Não há uniformidade na redação dos objetivos de
aprendizagem. Alguns são curtos e sem detalhes e
outros explicitam o que fazer para alcançá-los.
Aprimorar a forma de apresentação do programa pode
ser aprimorada, como por exemplo a existente no
Apresentação longa

SUGESTÕES
O conteúdo proposto pode ser trabalhado dentro do tema Números e
somente a partir do 6º ano tratar-se desse estudo.
iniciar a partir do 6o ano
antecipar
começar desde os anos iniciais e prolongar-se até o 9º ano
Focar anos iniciais em Aritmética, especialmente no domínio das
operações básicas, suas ideias e propriedades

focar na explicação da estrutura e sequência da proposta.

No Quadro 1, explicitar (deixar mais claro) para o leitor a respeito da
continuidade dos temas ao longo das diferentes séries e o fato de que
alguns tópicos “terminam” numa determina série.
A apresentação poderia ser mais enxuta, usando uma linguagem seja
coerente, simples e objetiva de modo que todo professor a entenda com
clareza, sem necessidade de explicações complementares. Isso estimula a
leitura e evita que o professor resista à tentação de apenas seguir o
proposto nos livros-texto adotados.

1

Metacognição

Em algum momento deveriam ser enfatizados o estímulo à metacognição,
cálculo mental, estimativas e arredondamentos, úteis para resolução de
problemas que envolvam situações familiares e que sirvam de base para
estudos posteriores e uso no dia-a-dia dos alunos.
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Marcelo Viana, Cydara Ripoli, Hilario Alencar, Leticia Rangel
ITEM
CRÍTICAS
ausência de orientações para o EM.

SUGESTÕES

excesso de terminologias
Documento não explicita como Objetos de
Conhecimento e as Habilidades que compõem a Área
da Matemática do Ensino Fundamental na BNCC se
articulam e apoiam as metas estabelecidas para a as
etapas seguintes ao Ensino Fundamental.

Não há como avaliar se as competências específicas dessa etapa
possibilitam a “articulação vertical, ou seja, a progressão” (A Etapa do
ensino Fundamental, p.6) entre os anos finais do Ensino Fundamental e o
Ensino Médio, objetivos destacados no próprio documento.

BNCC não deve corresponder à totalidade das
aprendizagens a serem desenvolvidas ao longo das
diferentes etapas e modalidades da Educação Básica

Necessário promover o enriquecimento das aprendizagens determinadas
na BNCC. Como deve ser realizado o enriquecimento do que é
determinado na BNCC?
Não há orientações específicas, sugestões nem articulações que amparem
mais fortemente a adaptação dos currículos locais, nem a indicação de
alguma forma de acompanhamento para essas adaptações.

“Números racionais: representação decimal e
fracionária”

Alterar para: “Números racionais: REPRESENTAÇÕES decimal e
fracionária”.
Nesse caso, recomenda-se também que seja feita uma revisão sobre esta
correção em todo o documento.
Tais como: “jogo intelectual da matemática”, “forma privilegiada de
atividade matemática”, “aspecto funcional da geometria”.
“fatos fundamentais (da adição) ”, “fatos básicos (da multiplicação e da
divisão) ”.
substituição do termo “signos” por “símbolos”, que é o termo usual
utilizado em matemática.

Geral

evitar termos vagos ou de interpretação não clara,

Na p.1, quarto parágrafo, linha 5
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A área de
matemática no
ensino
fundamental

discussão que fundamenta a abordagem de cada
Unidade Temática está resumida

discussão é essencial para nortear a efetiva execução do que preconiza a
BNCC.

Unidade Temática Probabilidade e Estatística

Incluir texto que oriente sobre a abordagem desse assunto, que aponte
princípios, caminhos e articulações possíveis é fundamental.

multiplicidade de termos
- Transformações geométricas ou Simetrias de
translação, rotação e reflexão?

Recomenda-se que a multiplicidade de termos seja evitada nas planilhas
de listagem de Habilidades

A História da Matemática recebe pouca ênfase no
documento.

As poucas passagens apontam insatisfatoriamente, além de serem
bastante vagas, para o potencial da História da Matemática para o ensino e
a aprendizagem da disciplina.
Recomenda-se que a História da Matemática receba maior atenção no
documento.
Sejam feitas alterações pontuais na listagem de Habilidades: 5º ano, incluir
"razão" como Objeto de Conhecimento (antes de variação proporcional
entre duas grandezas) e alterar a Habilidade EF05MT20. Em Álgebra, 6º
ano, incluir "razão" como Objeto de Conhecimento (antes de
proporcionalidade: direta e inversa) e alterar a Habilidade EF06MT21. Em
Números, 7º ano, sugere-se alterar um dos Objetos de Conhecimento para
incluir fração como expressão de uma razão e a Inclusão de uma
Habilidade sobre o assunto.
Retirar o termo “mapas/escalas”
Evitar esta terminologia, pois é ambígua. Substituir por: “números
racionais de representação decimal finita” ou “representação decimal de
frações decimais”.
Mudar para: “A relação de equivalência pode ter seu início com atividades
simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que COMO 2+3=5 E

a abordagem do conceito de razão está pouco
evidenciada no documento.

Páginas 3 e 22: “mapas/escalas”
Números decimais

Página 5: “A relação de equivalência pode ter seu início
com atividades simples, envolvendo a igualdade, como

4

reconhecer que as sentenças 2+3=5 ou 5=4+1 ou
2+3=4+1 são equivalentes.”

5=4+1 ENTÃO 2+3=4+1”.

Segundo parágrafo: “letras”
Página 6
“... uma grandeza com um padrão
e expressar...”
Página 1, primeira frase do 3º parágrafo:

Substituir por: “variáveis numéricas”

1º ano
EF02MT13

Objetos de
conhecimento e
habilidades
NÚMEROS
Anos iniciais

Substituir por: “... uma grandeza com UMA UNIDADE e expressar...”
Incluir: “também”: “...é de fundamental importância considerar TAMBÉM
o papel heurístico...”.

Levar esta habilidade para o 1º ano.

“Construir fatos fundamentais da adição e utilizá-los...”
é vago.
- a subtração tem ou não “fatos fundamentais?
Qual a relação (ou a diferença) entre “fatos básicos da
adição” e “significados da operação de adição”?

avaliar a necessidade de manter o termo “fatos fundamentais”
Em caso afirmativo, não seria o caso de explicitá-los?

O último objeto de conhecimento menciona diferentes
significados da adição e da subtração

deve explicitar tais diferentes significados. Cabe ressaltar que eles estão
explicitados no 2º ano.

2º ano
Incluir objetivo (habilidade):

Considerar estas questões, também, em outros anos e para outras
operações.

Incluir objetivo: “Reconhecer números familiares e frequentes em
diferentes usos sociais e funções”.
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Segundo objetivo

Inverter, no segundo objetivo, os termos “valor posicional” e “função do
zero”.

“Construir fatos básicos da adição e utilizá-los no
cálculo mental ou escrito” é vago.

Explicitar os fatos básicos que cabem ser tratados no 2º ano.

3º ano
EF03MT1

Substituir “com resto e sem resto” por “com resto zero e com resto
diferente de zero”, e encerrar a frase em “...registros pessoais.”

“Construir fatos básicos da adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou escrito” é vago.

explicitar os fatos básicos que cabem serem tratados no 3º ano.

Trazer do 4º ano: “Reconhecer e mostrar por
decomposição e composição que todo número natural
pode ser escrito por meio de adições e multiplicações
por potências de dez para a compreensão do sistema
de numeração decimal e facilitar os cálculos na
resolução de problemas do contexto diário”

complementado para “Reconhecer e mostrar por decomposição e
composição que todo número natural pode ser escrito por meio de adições
e multiplicações por potências de dez para a compreensão do sistema de
numeração decimal E DOS ALGORITMOS DAS OPERAÇÕES, BEM COMO
facilitar os cálculos na resolução de problemas do contexto diário” e, que,
com tal redação, seja também um objetivo do 3o ano.

No último objeto de conhecimento os significados
listados dizem respeito apenas à operação de
multiplicação.
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4º ano
“Reconhecer e mostrar por decomposição e
composição que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de
dez para a compreensão do sistema de numeração
decimal e facilitar os cálculos na resolução de
problemas do contexto diário”

Alterar para: “Reconhecer e mostrar por decomposição e composição que
todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações
por potências de dez para a compreensão do sistema de numeração
decimal E DOS ALGORITMOS DAS OPERAÇÕES, BEM COMO facilitar os
cálculos na resolução de problemas do contexto diário”.

Habilidade EF04MT14

complementar com “...cálculo mental ou algoritmos (TRADICIONAIS OU
PROVENIENTES DE ESTRATÉGIAS PESSOAIS CONSINTENTES).”
Recomenda-se uma revisão geral no documento, acrescentando à
expressão “algoritmo”, usada em situações análogas, a mesma informação
entre parênteses, pois considera-se fundamental que o professor explore
algoritmos não tradicionais e estratégias pessoais de cálculo.

Habilidade EF04MT17

Retirar “as ideias de metade, terça parte e quarta parte”

Habilidade EF04MT18

substituir “com resto e sem resto” por “com resto zero e com resto
diferente de zero”.

Objeto de Conhecimento

Corrigir: “Problemas de adição e DE subtração, envolvendo ...”

Objeto de Conhecimento: Propriedades das operações

especificar tanto as operações como as propriedades a serem tratadas
neste ano escolar.
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Habilidade nova: “Reconhecer propriedades das
operações, como a comutatividade, a associatividade e
distributividade e aplica-la no cálculo com números
naturais”

5º ano
Incluir objeto de conhecimento

Habilidade EF05MT14

Termo “DIVISÃO”

Objetos de
conhecimento e
habilidades

complementado para “Reconhecer propriedades das operações, como a
comutatividade, a EXISTÊNCIA DE ELEMENTO NEUTRO, A associatividade e
distributividade, se pertinente, e aplicá-las no cálculo com números
naturais E NA CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE CÁLCULO.”, de modo a
serem efetivamente atingidos os objetivos EF05MT16 e
EF05MT17.

frações equivalentes (Para contemplar as habilidades EF05MT14 e
EF05MT15)

Corrigir: “representaÇÕES fracionária e decimal”.

SUBSTITUIR POR: “divisão euclidiana (divisão com resto)”.
informar, no último objetivo do 3º ano (Habilidade Nova), se as noções de
metade e DE terça, DE quarta e DE quinta partes devem ou não gerar
quantidades não inteiras neste ano escolar.

“números decimais”

Substituir por: “números racionais de representação decimal finita” ou
“representação decimal de frações decimais”.

1º ano
Habilidade EF01MT13: “Descrever, após investigação,
os elementos ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras”

Substituir por: “Descrever, após O RECONHECIMENTO E A EXPLICITAÇÃO
DE UM PADRÃO (OU REGULARIDADE), os elementos ausentes em
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras”

ÁLGEBRA
Anos iniciais
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2º ano
Habilidade EF02MT18

Corrigir: “... ORDENS crescente e decrescente a partir...

“Descrever os elementos ausentes em sequências
repetitivas e em sequências recursivas, por meio de...”

“Descrever, após O RECONHECIMENTO E A EXPLICITAÇÃO DE UM PADRÃO
(OU REGULARIDADE), os elementos ausentes em sequências...”.

3º ano
Habilidade EF03MT18

Substituir “descrever a regra” por “descrever UMA regra”

4º ano
Objeto de Conhecimento

Ao ler-se “Propriedades da igualdade – equivalência”, entende-se
equivalência como uma propriedade da igualdade, o que não é verdade. A
igualdade é um exemplo de relação de equivalência. Recomenda-se que
esse objeto seja reformulado.

Habilidade Nova

Rever a concordância no primeiro objetivo.

Habilidade EF04MT20

Alterar para: “Reconhecer por meio de investigações ... identificando
regularidades”(retirar: “para facilitar o cálculo mental”.)

Habilidade EF04MT22

alterar a redação para: “Reconhecer que uma igualdade não se altera
quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número em ambos os termos
da igualdade. ”

Habilidade EF04MT23

alterar a redação para: “Determinar o elemento desconhecido que torna
uma igualdade verdadeira – casos simples envolvendo apenas números
naturais e as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. ”
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5º ano
Objeto de Conhecimento (entende-se equivalência
como uma propriedade da igualdade, o que não é
verdade. A igualdade é um exemplo de relação de
equivalência.)

Inclusão de Objeto de Conhecimento

"Razão"

Habilidade EF05MT20

“Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas
partes desiguais, tais como, dividir uma quantidade em duas partes de
modo que uma parte seja o dobro da outra OU NA RAZÃO DE DUAS
PARTES DA PRIMEIRA PARA UMA PARTE DA SEGUNDA, BEM COMO
PROBLEMAS ENVOLVENDO A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E A RELAÇÃO DE
UMA PARTE com o todo.

1º ano
Habilidade Nova

Objetos de
conhecimento e
habilidades

Reformular

3º ano
Incluir Objeto de Conhecimento
4º ano
Objeto de Conhecimento

GEOMETRIA
Anos iniciais

Ângulos

A primeira Habilidade listada (nova) deveria ser mais clara, especificando
os termos que são esperados para este ano escolar: frente, atrás, à direita,
à esquerda.
Congruência (Considerando a Habilidade EF03MT04)
Os primeiros Objetos de Conhecimento – Localização e
Movimentação e pontos de referência poderiam estar juntos, a exemplo
do primeiro Objeto de Conhecimento do 3º ano.

explicitar a definição de ângulo que está sendo considerada no documento
(ângulo como região limitada por duas semirretas de mesma origem)
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Habilidade EF04MT04

5º ano
Numeração das habilidades

Sugere-se substituir “ou” por “bem como”: “Reconhecer simetria de
reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na
construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas
BEM COMO de tecnologias digitais”.
Corrigir

Habilidade

Especificar as figuras espaciais cujas planificações devem ser estudadas
neste ano escolar.

“Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos e desenhá-los,
utilizando material de desenho OU tecnologias digitais”.

Substituir por “Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando
lados, vértices e ângulos e desenhá-los, utilizando material de desenho
BEM COMO tecnologias digitais”.

“Reconhecer a conservação dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de
figuras poligonais em situações de ampliação e redução,
em malhas quadriculadas OU tecnologias digitais”.

“Reconhecer a conservação dos ângulos e a proporcionalidade entre os
lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e
redução, em malhas quadriculadas BEM COMO tecnologias digitais”.

“Reconhecer a conservação dos ângulos”
corrigir:

Substituir por: “Reconhecer a congruência dos ângulos”.
“... situações de ampliação e DE redução...”.
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Objetos de
conhecimento e
habilidades
GRANDEZAS E
MEDIDAS
Anos iniciais

1º ano
Objeto de Conhecimento
- Nos Objetos de Conhecimento fala-se em medidas de
comprimento, DE massa e DE capacidade, bem como de
tempo, sem especificar quais unidades seriam
adequadas para este ano escolar.
- Corrigir

Unidades de medida

2º ano
Objeto de conhecimento

Indicar as unidades de medida adequadas a faixa etária.

“Medidas de comprimento, DE massa e DE capacidade”.

O objetivo constante do 3o ano “Reconhecer que o resultado de uma
medida depende da medida utilizada e estabelecer relações entre os
resultados obtidos” é relevante em qualquer ano escolar em que se
pretenda explorar unidades convencionais e não convencionais de
medidas. Assim, recomenda-se fortemente que seja também um objetivo
do 1o e do 2o anos.
Indicar as unidades de medida adequadas a faixa etária.
Corrigir: “Medidas de comprimento, DE massa e DE capacidade”.

“equivalência de valores” (no sistema monetário)
3º ano
Habilidade EF02MT04

Substituir por “igualdade de valores”.
Revisar a redação, uma vez que linha reta tem comprimento infinito. Além
disso, é incompreensível o que se espera com “medir comprimento de
curvas” em um segundo ano.

Habilidade Nova

Corrigir: “... para MEDIÇÕES de comprimento, DE tempo e DE capacidade”.

Habilidade EF03MT07

Alterar para: “... faces de objetos, de figuras PLANAS, de desenhos”.
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Objetos de Conhecimento e Habilidade EF03MT09

4º ano
Objetos de Conhecimento
5º ano
Objetos de Conhecimento

Entre os Objetos de Conhecimento, fala-se em “equivalências de um
mesmo valor” (no sistema monetário). Sugere-se que o termo seja
substituído por “IGUALDADE DE VALORES”.
Listar as unidades adequadas para este ano.
Listar as unidades adequadas para este ano.

Habilidade EF05MT06

Rever redação: Compreender que figuras que têm a mesma medida de
perímetro podem ter medidas diferentes de área e que, também, figuras
com a mesma medida de área podem ter medidas de perímetro
diferentes.

Incluir objeto de conhecimento

Volume

Incluir nova habilidade

Explorar de forma concreta a conversão de capacidade para volume e a
impossibilidade de conversão de massa para volume.

1º ANO
Objetos de Conhecimento E Habilidade EF04MT10

Corrigir a redação de “Leitura de tabelas e de colunas simples”

Objetos de
conhecimento e
habilidades
5º ano
PROBABILIDADE Novo Objeto de Conhecimento e Habilidade
E ESTATÍSTICA
Anos iniciais

Recomenda-se que sejam incluídos objeto de Conhecimento e
Habilidade correspondente que tratem da diferenciação entre variáveis
qualitativas de variáveis quantitativas.
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ANOS FINAIS
GERAL

A operação de divisão e seus significados foi conteúdo
pouco explorado nos anos iniciais.

Deve receber maior atenção no 6º ano.

O conjunto dos números reais está contemplado entre
os Objetos de conhecimento do 9º ano, mas tal
conceito não está evidenciado entre as Habilidades.

Ver propostas de modificação para o 9º ano

No 6º ano aparece, como objeto de conhecimento,
simplesmente “Equações”. Sem especificar quais
equações devem ser objeto de estudo. No 7º ano a
habilidade EF07MT21 é bem mais específica.

Reavaliar a continuidade da abordagem de equações entre estes anos.

6º ano
Objetos de conhecimento
Novo objeto de conhecimento
Objetos de
conhecimento e
as Habilidades
anos finais do
EF
NUMEROS

Nova habilidade

Alterar a ordem: Frações; números racionais
Incluir um Objeto de Conhecimento que diga respeito às operações
(adição, subtração, multiplicação e divisão) com números Naturais. Sugerese ainda a inclusão do objetivo “Compreender algoritmos usuais e não
usuais das operações elementares, sendo capaz de argumentar
matematicamente sobre a validade dos mesmos”.

retirar “de qualquer ordem de grandeza” em “Comparar, ordenar, ler e
escrever números naturais de qualquer ordem de grandeza”.
Corrigir redação: “... ser expressos NAS FORMAS fracionária e decimal...”.
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EF06MT13

O objetivo EF06MT13 é reticente no que diz respeito a dízimas periódicas e
à recuperação da fração geratriz. Se é, de fato, esperado abordar-se tal
discussão nesse ano escolar, o item “Dízimas periódicas” deveria ser
incluído nos Objetos de Conhecimento deste ano escolar. Se não for, deve
ser incluído no 7º ano.

EF06MT14
7º ano
Objetos de Conhecimento
- aspecto histórico está restrito a esta situação.
- alterar

substituir o termo “arredondar” por “aproximar”

- inverter

ampliar aspectos históricos para outros anos e objetos de conhecimento
FRAÇÃO como PARTE de inteiros, COMO resultado de uma divisão, COMO
EXPRESSÃO PARA UMA razão, COMO operador.
Múltiplos e divisores de um número natural” deve anteceder Frações,

Nova habilidade

Incluir (Antes da EF07MT16): “Compreender a relação entre razão e fração,
(por exemplo, à razão de duas partes de uma grandeza para três partes de
outra grandeza, associa-se a fração 2/3)".

Nova habilidade

Incluir (Antes de EF07MT16): “Compreender o significado de razão entre
duas grandezas (na forma de tantas unidades da primeira para tantas
unidades da segunda), e argumentar como tal significado relaciona-se com
fração”.

Nova habilidade

Incluir (logo após a EF07MT17): “SABER ARGUMENTAR SOBRE A VALIDADE
DAS PROPRIEDADES DAS OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS”.
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Ordem das habilidades

8º ano
Nova habilidade (Compreender a relação entre
potenciação e radiciação e representar uma raiz...) Não
considera que os alunos não conhecem o universo
numérico envolvido na radiciação.
9º ano
Incluir habilidade

Habilidade nova (“Identificar um número irracional
como um número de representação decimal infinita...”)

EF09MT11 – está incoerente, pois, um número
irracional só pode ser localizado na reta numérica após
comparado com outros números (racionais). Assim, a
comparação é pré-requisito para a localização de um
número na reta

EF09MT13

Os Objetos de Conhecimento e Habilidades que dizem respeito a frações
deveriam ser listados antes dos objetivos relacionados a números
racionais.
Revisar para que possa “avaliar” se é ou não para mostrar nesse ano ao
aluno que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem
segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número
racional.

“Identificar um número irracional…”: Identificar um número real como
aquele capaz de expressar o comprimento de qualquer segmento de reta.

Alterar para: “Identificar um número irracional como um número REAL de
representação decimal infinita e não periódica, e estimar a sua localização
deles na reta numérica”.

Reformular

Substituir : “aplicações financeiras” por “educação financeira” ou por
“matemática financeira”.
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6º ano
EF06MT20

Objeto de Conhecimento

substituir “encontrar valores desconhecidos” por “determinar valores
desconhecidos”.

Incluir: “Razão” (antes de proporcionalidade: direta e inversa)
Rever redação: Proporcionalidade: Direta e Inversa.

Equação: simplesmente como Objeto de Conhecimento, avaliar a continuidade da abordagem de equações nesses anos.
sem especificar os tipos de equações

Objetos de
conhecimento e
as Habilidades
anos finais do
EF
ALGEBRA

EF06MT21

7º ano
Não há objetos listados

Nova habilidade

Alterar: “Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma
quantidade em partes desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas, BEM COMO A RAZÃO ENTRE AS PARTES e ENTRE UMA DAS
PARTES E o todo”.
Incluir: observação de relações entre grandezas que obedeçam a padrões
crescentes e padrões decrescentes que não sejam relações de
proporcionalidade (por exemplo, Função Afim).

Incluir: “Reconhecer se duas grandezas são ou não proporcionais”.
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EF07MT21

Complementar: “Resolver e elaborar problemas que envolvam tanto a
variação de proporcionalidade, DIRETA E INVERSA, entre duas grandezas
COMO A VARIAÇÃO (NÃO DE PROPORCIONALIDADE) CORRESPONDENTE À
FUNÇÃO AFIM”.

Nova habilidade

Incluir: “Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas a partir da
descrição da regularidade de uma mesma sequência numérica são ou não
iguais”.

Habilidade nova

Corrigir: Compreender a ideia de variável, representada por meio de uma
letra ou UM símbolo, ...”.

EF07MT21
8º ano
Não há objetos de conhecimento listados

avaliar a continuidade da abordagem de equações entre o 6º e o 7º anos.

Habilidade nova (“Resolver e elaborar problemas que
envolvam cálculo do valor numérico de expressões...”)

Substituir por: “Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do
valor numérico de expressões algébricas utilizando as propriedades DAS
OPERAÇÕES”.

Nova habilidade (inclusão)

Incluir: “Representação da reta no plano cartesiano” e “expressões
algébricas”.

Incluir (trazer para o 8º ano) a habilidade EF09MT15: Associar uma
equação linear de 1º grau com duas variáveis a uma reta no plano
cartesiano e relacionar a solução de sistemas de duas equações de 1º grau
com duas variáveis à sua representação no plano cartesiano.
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Habilidade: “Resolver problemas que envolvem
grandezas diretamente proporcionais ou inversamente
proporcionais por meio de estratégia variadas”
ressalta APENAS proporcionalidade
9º ano
EF09MT16

Nova habilidade
6º ano
EF06MT03

Objetos de
conhecimento e
as Habilidades
anos finais do
EF
GEOMETRIA

7º ano
Objeto de conhecimento
8º ano
Inclusão de Objeto de conhecimento
EF08MT22

Reformular e incluir “grandezas não proporcionais”

alterar a redação para: “Compreender as funções como relações de
dependência UNÍVOCA entre duas variáveis e suas representações
numérica, algébrica e gráfica, e utilizar este conceito para analisar
situações que envolvem relações entre duas variáveis”

Incluir (antes de EF09MT17): “Compreender o significado de taxa de
variação como razão entre duas grandezas de espécies diferentes, por
exemplo: velocidade e crescimento populacional”.
Rever a redação. Sugere-se: “Identificar características dos quadriláteros,
classificá-los em relação a lado e a ângulos e reconhecer inclusão e
intersecção entre as classes identificadas”.
Complementar o Objeto de Conhecimento sobre triângulos: “ ...soma das
medidas dos ângulos INTERNOS”.
Incluir “mediatriz” e “bissetriz”.
Sugere-se a retirada do termo “notáveis” em “ângulos notáveis”.
Assim, ficaria: “..., ângulos de medidas 90o, 60o, 45o e 30o e polígonos
regulares”.
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EF08MT03

9º ano
Objeto de conhecimento

Evitar o termo “circunferência do círculo”. Basta circunferência.

EF09MT01

Complementar com: “Estabelecer CONJECTURAS E ARGUMENTAR
MATEMATICAMENTE SOBRE a validade, INICIALMENTE por
experimentação, possivelmente.... Circulo”.

EF09MT04

Alterar para: “Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a
distância entre dois pontos quaisquer, DADAS AS COORDENADAS DESSES
PONTOS no plano cartesiano, sem o uso de...”.

6º ano
EF06MT06
7º ano
Objeto de conhecimento
Objetos de
conhecimento e
as Habilidades
anos finais do
EF
GRANDEZAS E
MEDIDAS

Uniformizar a terminologia. Nessa Habilidade usa-se a expressão
“Transformações geométricas” para se referir à translação, à reflexão e à
rotação. Já no Objeto de Conhecimento fala-se em Simetrias de
translação, reflexão e rotação.

Corrigir: “... relacionando a outras áreas do conhecimento”.

Equivalência de áreas deveria vir antes de medida de área.
Evitar o termo “circunferência do círculo”.

EF07MT08

Separar em 02 (dois) objetivos: o primeiro tratando apenas da equivalência
de áreas (sendo o primeiro objetivo listado) e o segundo sobre
“Estabelecer as expressões de cálculo de medidas de área”.

Inclusão de Habilidade

recomenda-se que seja incluída uma habilidade que indique claramente o
objetivo de aprendizagem sobre o número π.

9º ano
Objeto de conhecimento

Complementar com “Volume de prismas e cilindros RETOS”.
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6º ANO
EF06MT09 – Dúvida: como calcular probabilidade
teórica?

Objetos de
conhecimento e
as Habilidades
anos finais do
EF
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Explicitar a estratégia para cálculo da probabilidade teórica

Inclusão de Objeto de Conhecimento

Variáveis quantitativas (no contexto dos números naturais) e variáveis
qualitativas.

Incluir nova Habilidade

Diferenciar variáveis qualitativas de variáveis quantitativas.

8º ano
Nova habilidade

Alterar: “Avaliar a adequação de gráficos de barras, de colunas, de setores,
E OUTROS ao tema de uma pesquisa”.
Sugere-se retirar utilizando planilhas eletrônicas.

9º ano
Objeto de conhecimento

Substituir “gráficos de pictóricos” por “gráficos pictóricos”.
Trocar, no primeiro Objeto de Conhecimento, “chances” por
“probabilidades”.

Habilidade nova: “Elaborar experimentos e simulações
para estimar probabilidades e comparar os resultados
com previsões” - A que previsões se refere a
habilidade?

Caso sejam “previsões divulgadas pela mídia”, estas devem ser
explicitadas.
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Mario Jorge Dias Carneiro
ITEM
CRÍTICAS
SUGESTÕES
Página 1 (1º parágrafo): “ A matemática cria sistemas
Mudar a redação para: “esses sistemas contém ideias e objetos que são
abstratos..” e a frase seguinte começa com “Essas ideias fundamentais...”
e objetos”

4.4 A área de
Matemática
no Ensino
Fundamental

No segundo parágrafo da página 1: o quer dizer “pois
também estuda a indeterminação e tratamento de
dados”? Indeterminação em que sentido? Tratamento
de dados não se refere, de certa forma, a uma
quantificação do real?

Trocar por: “pois também estuda as relações de caráter qualitativo entre
grandezas , objetos e suas representações”.

4º parágrafo:

Retirar “Portanto” do início da frase.
Nova redação para o final deste parágrafo: “e que percebam o caráter,
muitas vezes prazeroso, de jogo intelectual da Matemática que
estimula a imaginação e a investigação e favorece o desenvolvimento
do raciocínio lógico e crítico”.

Porque “unidades temáticas” e não “eixos”?

4.4.1
Matemática

Formatação: A apresentação na forma de longos
parágrafos e a ausência de destaques ou marcadores de
texto, coloca em um mesmo nível ideias, argumentos e
princípios essenciais com simples observações ou
sugestões.

Revisão da formatação e destacar visualmente as características de cada
Unidade Temática

3º parágrafo da página 3: De onde vem a palavra
“campo”? Mapa/escala são ideias?
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3º parágrafo da página 4: Melhorar o sentido

Acrescentar a palavra “numéricas”: “identificar regularidades em
sequências numéricas”

1º parágrafo da página 5: Equivalência

Acrescentar outros exemplos de equivalência: 7x36=7x30+7x6, 6x3=5x3+3

Progressão de complexidade dos problemas abordados,
dos conceitos e técnicas envolvidos.

traçar esta progressão em cada uma das unidades temáticas explicitando o
aumento de complexidade dos problemas abordados dos conceitos e
técnicas envolvidas. Entendo por complexidade a estratégia ou o raciocínio
que utiliza mais de uma etapa ou que relaciona unidades temáticas
distintas.

Número de habilidades

Interessante dizer na Introdução, que o número de habilidades cresce
com o aumento da complexidade dos problemas e de novas
possibilidades de conexões. O objetivo é formular habilidades básicas
que possam ser combinadas de acordo com o amadurecimento do
estudante.

Probabilidades nos anos iniciais: É inegável a
importância crescente do tema Probabilidades no
Ensino Básico. Porém, isso não justifica que seja
introduzido sistematicamente nos primeiros anos.

O foco (nos primeiros anos) deveria estar quase que exclusivamente em
números e grandezas.
Que se faça uma translação das habilidades referentes a probabilidades,
deixando na Unidade Temática apenas o que se refere à Estatística.
Probabilidades poderia iniciar no 3o ano ou no 4o ano.
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Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
iniciais
1º ano
Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
iniciais
2º ano

Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
iniciais
3º ano

Números
(Novo) “Reconhecer números familiares e frequentes
em diferentes contextos” Está vago e não acrescenta
nada.
Estatística e probabilidade
Excluir

Geometria
Incluir nova habilidade

Números
(Novo) Estabelecer a relação entre números naturais e
pontos da reta numérica e utilizá-la na ordenação de
números naturais.
Geometria
(Novo) “Descrever características de algumas figuras
geométricas espaciais relacionando-as com suas
planificações “ Está vago.

Alterar a redação para deixar mais claro o que se pretende.

(EF01MT07) e (Novo) Ler dados expressos em tabela ou em um gráfico de
colunas simples.

“Esboçar mapas simples que indiquem roteiros a serem seguidos ou
plantas de partes da escola, localizando entrada e saída e alguns pontos de
referência.”

Modificá-la para ampliação dos significados da adição e da subtração:
“caminhar para a direita ou para a esquerda na reta numerada”.

Alterar para: ”Resolver problemas que envolvam a planificação de caixas
retangulares ou cilindros circulares”( ex. “traçar o caminho de uma formiga
andando na caixa; identificar faces opostas ou adjacentes em caixas
coloridas ou dados” )
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Probabilidade e Estatística
como é que se identifica os que têm maiores ou
menores chances sem usar frações?

O que significa a expressão “problemas significativos”?

Geral
“A atenção às frações até o 5oano é modesta…,
bastante modesta.”

Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
iniciais
4º ano

Números
EF04MT18

substituir por que algo na direção da certeza ou incerteza , mais ligado à
contagem e descrição ou enumeração de casos possíveis isto é, na direção
do “princípio da casa dos pombos”.

Explicitar. Creio que EF04MT11 já diz tudo.

Ao menos a aritmética com frações com unidades iguais (denominadas
frações unitárias) está facilmente ao alcance. Essa aritmética opera da
mesma forma na reta numérica e, quando os números são simples, em
cálculo mental, como a aritmética de números naturais com unidades de
medida. Considere estender o trabalho pelo menos até esse ponto.

devem ser acrescentadas no rol das “frações usuais”: 1/10,1/100 .
Sugiro que no quarto ano o aluno resolva problemas simples que usam
a ideia de equivalência de frações utilizando segmentos de reta (ou
blocos) com diferentes subdivisões. Essas manipulações também
reforçam a ideia de divisão.

Geometria
EF04MT03
Estatística e probabilidade
EM04MT10 está vago. Como saber se um evento é
mais provável sem fazer algum tipo de comparação
numérica (quantificação?)

Acrescentar “dobraduras”
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Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
iniciais
5º ano

Números
Aumenta substancialmente a quantidade de
objetivos de aprendizagem. Por exemplo, na Unidade
Temática Números, com 10 habilidades, contém
praticamente todo a aprendizagem de frações, o
sistema decimal e o princípio multiplicativo.
Geometria
Todos os objetivos estão com o mesmo código:
EF05MT01.

Objetivo de conhecimento

remover o “Plano Cartesiano” como objetivo de conhecimento

Malhas quadriculadas

Malhas quadriculadas também podem ser usadas para calcular
perímetros e áreas. (Grandezas e Medidas).

Geral
Introdução

4.4.1.2 A
aprendizagem
de
Matemática
nos Anos
Finais

corrigir.

Geometria
- Discordância em relação à: “A ordenação das
habilidades referentes a essa Unidade Temática e a
introdução, bem cedo, do Plano Cartesiano no
contexto da Geometria, juntamente com as
transformações geométricas é uma novidade.”
- “ (Novo) Demonstrar relações simples entre ângulos
formados por retas paralelas cortadas por uma
transversal” está no 9o ano, muito tarde!

faltou ressaltar a importância da comunicação em linguagem
matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e
argumentação.

Falta um trabalho mais sistemático com: retas paralelas e retas
concorrentes (ou transversais).
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- Plano cartesiano e transformação geométrica não
são suficientes para o desenvolvimento das
habilidades propostas.
- Em EF06MT05, não seria ambicioso demais usar
réguas e esquadros para traçar desenhos em
perspectiva? Nesse caso existiria uma malha
tridimensional para nos auxilliar?
- Plano Cartesiano

Geral
Evitar o uso do verbo “Compreender” na descrição
das habilidades.
Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
finais

Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
finais

Alternativa: malhas quadriculadas (Esse é um recurso computacional
moderno importante que pode ser explorado em diversos contextos,
como o cálculo aproximado de áreas e representação de objetos.)

alternativa de redação poderia ser :”resolver problemas no contexto
de.. ..ou então “usando a noção de…

Evitar o uso do termo “Constatar”
“Explicar por que” e “Justificar” são termos que
poderiam ser utilizados com mais frequência, pois,
sendo propositalmente vagos a explicação pode
ocorrer em diferentes níveis de rigor e precisão,
desde a linguagem coloquial até a forma de
demonstração, mas certamente é uma habilidade
importante.
Números
Há um número excessivo de habilidades

EF06MT14 (6º ano) e EF05MT14 (5º ano)

EF06MT14 deveria anteceder EF05MT14
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6º ano

habilidade (Novo) “Compreender a potência com
expoente…”

Números
habilidade (Novo) Compreender em contextos de
Matemática Financeira...”

Álgebra
Objetos de conhecimento:

Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
finais
7º ano

Geometria
EF07MT04 se refere à construção de triângulos e nos
leva à rigidez desses objetos. A habilidade
introduzida “(Novo) Identificar o uso de triângulo em
composições artísticas e na construção de estruturas
como armação de telhados, entre outros é um
exercício sobre essa propriedade.”

EF07MT05 a redação está muito longa e vaga.

Substituir por: “Elaborar e Resolver problemas usanda noção de
potência com expoente um número natural como produto de fatores
iguais, por exemplo, na verificação da equivalência de frações ou em
problemas simples de contagem.”
Substituir por: “Resolver e elaborar problemas em contextos de
matemática financeira usando as ideias de acréscimo simples e
decréscimos simples.”

Completar (incluir): Proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa;
Linguagem algébrica, variável, incógnita; Equações polinomiais do primeiro
grau

remover a habilidade ou modifica-la vindo depois de EF07MT04 :
“Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações ,
como por exemplo, na construção de estruturas arquitetônicas
(telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plásticas.”

As habilidades devem ser descritas de modo mais preciso. Qual é o
recurso que temos para calcular sem formulas, a soma dos ângulos
internos de um triângulo?
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Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
finais
8º ano

Números
(Novo) “Compreender a relação ,,,,“

Álgebra
Objetos de conhecimento
9º ano
“( Novo) Constatar que existem problemas…”

Objetos do
conhecimento
e habilidades
Nos anos
finais
9º ano

Substituir por: “Resolver e elaborar problemas usando a relação entre
potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de
expoentes fracionários.”
Incluir: Valor numérico de expressões algébricas; Sistema de equações
polinomiais de 1o grau; Equação polinomial de 2o grau
Alterar para: “Explicar por que a diagonal de um quadrado de lado unitário
não é um número racional” ou “Explicar por que a solução positiva da
equação x2 – 2=0 não é um número racional.”

EF09MT12

deve ter uma melhor redação em que seja evidenciada a ideia de
aproximação.

Números reais

Talvez seja oportuno usar a representação decimal e fazer cálculos
aproximados, se possível com o uso de máquinas de calcular. Também
pode ser valioso, dentro de um contexto histórico.
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Maria Eliza Fini
ITEM

CRÍTICAS
O texto é muito genérico no que se refere à orientação
metodológica;

SUGESTÕES

As várias formas de avaliação da aprendizagem sequer
são mencionadas. Se a avaliação não faz parte da
proposta curricular, os resultados da sua implementação
estão fadados ao insucesso.

Geral

Falta a apresentação clara das expectativas de
aprendizagem, isto é, a relação do se espera, os alunos
saibam ao final de cada bloco de conteúdos. Em outras
palavras, a relação de temas nos conteúdos contém
algumas, mas não a totalidade das expectativas de
aprendizagem.
Ênfase na “utilidade” do conhecimento matemático,
parece desconsiderar o desenvolvimento da capacidade
de abstração, de generalização, de elaboração de
raciocínios lógicos e de argumentação.

A finalidade primordial da Matemática na educação básica é a
construção dos fundamentos do raciocínio lógico matemático pelas
crianças nesta etapa de escolaridade; só assim poderá a educação
matemática cumprir suas funções formativa (desenvolvendo as
capacidades de raciocínio e abstração), instrumental (permitindo
aprendizagens posteriores tanto em Matemática como em outras áreas
do conhecimento), e funcional (possibilitando a compreensão e a
resolução de problemas da vida cotidiana).
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Não é considerado, de modo suficiente no texto, o
desenvolvimento da capacidade de reconhecer a
matemática como uma conquista humana, elemento da
cultura da humanidade – metodologia de utilização e
ênfase na história da Matemática.
Destacar o desenvolvimento da percepção da estética da
Matemática.
O texto também não faz referência explícita ao papel da
matemática na sociedade contemporânea: além do
cotidiano das pessoas, o seu papel no desenvolvimento
científico e tecnológico – falamos da matemática,
linguagem da tecnologia.
O texto não faz menção explícita à interdisciplinaridade,
um eixo transversal fundamental no ensino e no
aprendizado da Matemática. A proposta precisa dar
ênfase à aplicação de ideias matemáticas em contextos
não matemáticos, iniciando a aluno na construção de
modelos simples.
A proposta deve destacar como objetivo, o
desenvolvimento da capacidade de comunicação em
Matemática, levando o aluno a descrever e explicar suas
ideias e raciocínio, resultados e conclusões, quer
oralmente, quer por escrito.
O texto não diz nada a respeito do “salto” que o aluno
deve dar, nos anos finais, no aprendizado da Matemática,
- estou fazendo referência ao que o aluno vai aprender
passando dos números naturais para as frações, os
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decimais, as porcentagens, iniciando as ideias de
geometria analítica, tomando contato com as medidas e
sua formalização, além da fundamental passagem da
aritmética para a álgebra.
Resolução de problemas

Resolver problemas envolvendo cálculo aproximado e cálculo exato.
Identificar fenômenos de naturezas determinística e probabilística.

Objetos de
conhecimento
e habilidades

9º ano
Quanto às expectativas de aprendizagem para cada tema
abordado na proposta curricular, refiro-me a deixar
explícito na proposta que, por exemplo, para construir as
habilidades descritas no 9º ano em Probabilidade e
Estatística, espera-se que o aluno seja capaz de:

• escolher gráficos apropriados para tipos de dados diferentes (por
exemplo: gráficos de colunas, linhas ou circunferências).
• interpretar e comparar informações de tipos de gráficos diferentes.
• escolher títulos, legendas, escalas e intervalos razoáveis para organizar
dados em gráficos.
• gerar questões, coletar respostas e mostrar dados num gráfico.
• interpretar e completar gráficos de circunferências usando frações
comuns ou porcentagens.
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• analisar e explicar oralmente ou por escrito as implicações de dados
representados por gráficos.
• representar graficamente uma série de dados para identificar a
mediana, a média e a moda.
• usar medidas de tendência central em situações do cotidiano.
• usar calculadora para determinar a média de um conjunto de dados.
• determinar o número de combinações possíveis de itens apresentados
e arrumá-los de uma forma organizada.
• representar todos os resultados possíveis para uma situação ou um
evento de probabilidade simples usando modelos tais como listas ou
diagramas em forma de árvore.
• calcular a probabilidade de um evento particular que estiver
ocorrendo a partir de uma série, com todos os resultados possíveis.
• identificar e registrar os resultados possíveis de uma experiência
usando materiais concretos (por exemplo, roletas, bolas de gude, cubos
numéricos).
• explicar e predizer quais os resultados mais prováveis de ocorrer e
expressar as probabilidades em frações.
• conduzir experiências para testar prognósticos.
• planejar uma pesquisa para coleta de dados.
• como um projeto de classe, discutir meios para escolher um
representante de uma turma, e um representante da escola inteira.
• aplicar dados estatísticos para prognosticar inclinações e justificar
generalizações.
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Mauro Luiz Rabelo
ITEM

CRÍTICAS
4.4. A área de Matemática no Ensino Fundamental
- melhorar os três primeiros parágrafos

- Não diz como

- 2º parágrafo “não é a Matemática que estuda”...

- “...pois também NA MATEMÁTICA se estuda...”

- inserção de parágrafo (entre o 1º e o 2º parágrafo)

- A aquisição de conhecimento matemático pelos estudantes da Educação
Básica é fundamental para a formação de cidadãos críticos, autônomos,
cientes de suas responsabilidades sociais, capazes de apropriar-se, durante
o processo educativo, do conhecimento científico, tecnológico, social e
cultural historicamente construídos. A Matemática favorece o
desenvolvimento do raciocínio lógico e do espírito de investigação, pois,
por seu intermédio, os estudantes aprendem a formular hipóteses, prever
resultados e fazer generalizações para enfrentar situações-problema e
tomar decisões.

- reescrita do 3º parágrafo

- Apesar de ser a Matemática uma ciência que utiliza métodos dedutivos e
hipotético-dedutivos, já que suas demonstrações se apoiam em um sistema
de axiomas e postulados, a partir dos quais se constrói uma dedução
coerente, é de fundamental importância considerar também o papel
heurístico das experimentações no ensino da Matemática. Na Educação
Básica, por meio da articulação de seus diversos campos – aritmética,
álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística –, a
Matemática deve propiciar que os estudantes relacionem observações
empíricas do mundo real às suas diversas formas de representação
(tabelas, gráficos, diagramas, figuras e esquemas), utilizando-as para fazer
induções e conjecturas. Espera-se que os estudantes desenvolvam a
capacidade de identificar oportunidades de utilização da Matemática para
resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para

Geral

SUGESTÕES
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obter soluções e interpretá-las adequadamente. A dedução de
propriedades e a elaboração de conjecturas são estimuladas sobretudo nos
anos finais do Ensino Fundamental.

- Inserção de novo parágrafo (depois do 3º parágrafo)

- Reescrita do 4º parágrafo

- 4º parágrafo: questões: Compreender o que? (O
mundo?)

- Desse modo, o ensino da Matemática não se restringe à quantificação
do real — contagem e medição de grandezas — e às técnicas de cálculo
com números e grandezas, nem tampouco ao tratamento de dados, à
geometria e à álgebra. A Matemática cria sistemas abstratos que
organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das
formas e dos números, associados ou não ao mundo físico. Esses
sistemas contemplam ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações
significativas e de argumentações consistentes nos mais variados
contextos.
- Essas premissas relacionam-se com o desenvolvimento do letramento
matemático, definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar de modo a favorecer o
estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de
problemas em uma variedade de contextos, utilizando ferramentas
matemáticas. Esses processos devem assegurar que os estudantes
reconheçam que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para
a compreensão do mundo e que também percebam o caráter prazeroso
do aprendizado da Matemática, que estimula a investigação e favorece
o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico.
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- 5º parágrafo: pequena mudança
Competências específicas da área para o Ensino
Fundamental
- competência 01: reescrita

- ....da atividade matemática e devem ser fontes de aprendizagem ao.....

- 1. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para auxiliar
na compreensão e atuação no mundo, utilizando-os para desenvolver o
raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de
argumentar.

- competência 02: reescrita

- 2.Estabelecer relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes
campos da Matemática e de outras áreas do conhecimento, e
comunicá-las por meio de representações adequadas.

- competência 03: reescrita

- 3.Observar atentamente aspectos quantitativos e qualitativos
presentes nas práticas sociais e culturais para investigar, organizar,
representar e comunicar informações relevantes, interpretando-as e
avaliando-as criticamente.

- competência 04: reescrita

- 4.Enfrentar situações-problema em contextos diversos, inclusive
hipotéticas, e expressar e sintetizar suas respostas e conclusões
utilizando diferentes formas de registros e linguagens: tabelas, gráficos,
esquemas, textos escritos na língua materna, entre outras.

- competência 05: reescrita

- 5.Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as
tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas,
validando estratégias e resultados.

- competência 06: reescrita (junção das antigas 6 e 7)

- 6.Atuar em equipes, grupos e redes no planejamento e
desenvolvimento de pesquisas e projetos, com respeito, cooperação,
iniciativa, flexibilidade e responsabilidade social.

36

- Competência 07: nova

- 7.Formular hipóteses, prever resultados e fazer generalizações para
enfrentar situações-problema e tomar decisões. (nova)

- Competência 08: reescrita

- 8.Aplicar conhecimentos matemáticos com segurança, desenvolvendo
a autoestima e a perseverança na busca de soluções para problemas
diversos .

- Competência 09: reescrita

- 9.
Reconhecer que a Matemática é fruto das necessidades e
preocupações de diversas culturas, em diferentes momentos históricos,
utilizada para solucionar problemas científicos e tecnológicos atuais e
para alicerçar futuras descobertas e construções.

4.4.1. Matemática
parágrafo: “É necessário considerar que cada uma dessas
unidades temáticas pode receber uma ênfase diferente
ao longo do ...”
- frase com estrutura ruim (Em sala de aula, o foco deve
ser o estabelecimento de articulações, sejam elas com
outras áreas de conhecimento, sejam entre as unidades
temáticas, sejam, ainda, no interior de cada uma delas.)

- parágrafo: alterar: Entretanto, deve-se...

- parágrafo: “A unidade temática Números, ao longo de
todo...”
- trocar
- incluir
- excluir

- melhorar escrita

- 3ª e 4ª linhas mudar: ... variação e aproximação....
- última linha mudar: ... gráficas, entre outras.....

- “baseados” por “embasados”
- ...equivalência e de ordem, que são noções fundamentais da...
- ...deverão ser realizadas sucessivas ampliações dos...
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parágrafo: Nos anos iniciais, a expectativa...
- alterar

- Nos anos iniciais, a expectativa é a de que os estudantes...
... mental, além do uso de algoritmos e de calculadoras. ...
...não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade de
introduzir os números...

parágrafo: Com referência aos anos finais, a expectativa...
- alterar

- incluir: ...a expectativa é a de que os estudantes
- alterar: ... compreensão dos processos nelas envolvidos
- excluir: Os estudantes devem, também, dominar
- excluir: cálculo de porcentagem, de porcentagem de porcentagem...
- alterar: “juros, descontos e acréscimos, incluindo as tecnologias
digitais. “ por “juros, descontos e acréscimos, utilizando também, para
isso, as tecnologias digitais.”
- excluir: “relação desses números com pontos na”

- 7º parágrafo: “A unidade temática Álgebra, ao longo...”
- alterar

-substituir “de” por “entre” ... relações quantitativas de entre grandezas
e, também
- incluir: ...bem como sejam capazes de criar...
- substituir “compreensão” por “domínio”
- Excluir: ...a essa unidade são incluem: equivalência,...
- Incluir: de generalizações, a análise da interdependência

- parágrafo: “Nessa perspectiva, algumas dimensões do
trabalho...”
- reescrita de frase

- A relação de equivalência pode ter seu início com atividades simples,
envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e 5 = 4 + 1,
então 2 + 3 = 4 + 1.
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- alterar exemplo: “se com duas medidas de suco
concentrado eu obtenho três litros de refresco, quantas
medidas desse suco concentrado eu preciso para ter doze
litros de refresco?”

-parágrafo: “Nos anos finais, as atividades envolvendo
álgebra deverão”
- incluir
- estabelecer a variação entre duas grandezas

- parágrafo: “A Geometria envolve o estudo de um amplo
conjunto de conceitos...”
- reescrever frase

- o exemplo é impreciso.

- palavra “variáveis” entre parênteses depois de “letras”
- substituir por: “descobrir a expressão algébrica que estabelece a
variação entre duas grandezas”

- ... Assim, o estudo da posição e deslocamentos no espaço e o das
formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais auxiliam
os estudantes a desenvolver o pensamento geométrico, o que é
imprescindível para investigar propriedades, fazer conjecturas e
produzir argumentos geométricos consistentes. É necessário também
considerar o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da
geometria referente às transformações geométricas, em especial às
simetrias. As ideias fundamentais matemáticas associadas a essa
temática são incluem, principalmente, construção, representação e
interdependência .
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- parágrafo: “Nos anos iniciais, a expectativa é que os
estudantes reconheçam que medir é comparar uma
grandeza...”

- incluir: Nos anos iniciais, a expectativa é que os estudantes
reconheçam que medir é comparar uma grandeza com um padrão
estabelecido...

- Parágrafo: “Nos anos finais, a expectativa é de que os
estudantes reconheçam comprimento, área,...”

- dúvida: cilindros.

- parágrafo: reescrito: “A unidade Probabilidade e
estatística deverá incluir...”

- A unidade Probabilidade e estatística deverá incluir os temas
“incerteza” e “tratamento de dados”, tendo em vista que esses assuntos
estão presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das
ciências e da tecnologia. Espera-se, assim, que todos os cidadãos
desenvolvam habilidades para coletar, organizar, representar,
interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de
maneira a orientar julgamentos bem fundamentados e tomar decisões
de maneira adequada. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos,
representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer
fenômenos. Tratam se, portanto, de assuntos a serem estudados em
Matemática pelos estudantes ao longo do Ensino Fundamental. Nessa
unidade temática, merece destaque o uso de tecnologias, como o de
calculadoras, em particular, para avaliar e comparar resultados, e o uso
de planilhas eletrônicas para auxiliar na construção de gráficos e nos
cálculos estatísticos.. A consulta a páginas de institutos de pesquisa –
como a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode
oferecer contextos potencialmente ricos não apenas para se aprender
estatística, mas também para compreender melhor a realidade em que
vivemos.
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parágrafo: reescrito: “Nos anos iniciais, o estudo de
noções relativas à probabilidade tem como finalidade a
compreensão de que nem todos os fenômenos são
determinísticos. Para isso, o início... Nessa fase, é
importante que os estudantes verbalizem, em eventos
familiares, os resultados envolvendo o acaso, que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente
aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral.
Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem
o trabalho com a coleta e a organização de dados de uma
pesquisa. O planejamento de como fazer a pesquisa de
interesse dos estudantes ajuda a compreender o papel da
Estatística no cotidiano dos alunos.

- Nos anos iniciais, o estudo de noções relativas à probabilidade tem
como finalidade a compreensão de que nem todos os fenômenos são
determinísticos. Para isso, a proposta inicial de trabalho... Nessa fase, é
importante que os estudantes verbalizem, em eventos familiares, os
resultados envolvendo o acaso, que poderiam ter acontecido em
oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do
conceito de espaço amostral. Com relação à estatística, os primeiros
passos envolvem o trabalho com a coleta e a organização de dados de
uma pesquisa. O planejamento da pesquisa ajuda a compreender o
papel da Estatística no cotidiano dos estudantes.

- paragrafo: Em relação às noções referentes à Estatística
desenvolvidas nos anos finais do Ensino Fundamental, a
expectativa é que... central, e construção de tabelas e
diversos tipos de gráfico. Esse planejamento inclui a
definição de questões relevantes e da população

- Em relação às noções referentes à Estatística desenvolvidas nos anos
finais do Ensino Fundamental, a expectativa é a de que... central,
organizassem os dados em tabelas e construam diversos tipos de
gráfico. Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes e
da população

- parágrafo: “Por fim, vale considerar que, na matemática
escolar, o processo de aprender...”

- capacidades essenciais, que incluem formular, empregar,
- Em outras palavras, pretende-se que os estudantes também
desenvolvam a capacidade de formular problemas em diversos
contextos.

4.4.1.1. A aprendizagem de Matemática nos Anos
Iniciais
- parágrafo: “Espera-se que os alunos estudantes ao

- substituir: “alunos” por “estudantes”
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longo dos anos iniciais do Ensino Fundamental
desenvolvam um conjunto de habilidades como
identificar a operação...”

- substituir: “utilizando” por “aplicando”

- parágrafo: “Nessa fase, as habilidades relacionadas à
Matemática...”

- substituir: “podem ficar restritas” por “se restringem”
- substituir: “para enfrentar , de fato, situações-problema” por “para
enfrentar situações-problema”

- parágrafo: “Portanto, a BNCC orienta-se pelo o
pressuposto de que a...”
- reescrito

- Portanto, a BNCC orienta-se pelo o pressuposto de que a
aprendizagem em Matemática está intrinsecamente relacionada à
apreensão de significados dos objetos matemáticos. Significados esses
que resultam das conexões que os alunos estabelecem entre os objetos
e as demais disciplinas, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes
temas da própria Matemática. Desse modo, recursos didáticos como
ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e
softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a
compreensão e apreensão das noções matemáticas. Entretanto, esses
materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à
sistematização para dar início ao processo de formalização típico da
Matemática.

4.4.1.2. A aprendizagem de Matemática nos Anos Finais
- parágrafo: “Para o desenvolvimento das habilidades
previstas para os anos finais...”

- parágrafo: “Da mesma forma que nos anos iniciais,

- substituir: “devem se levar em conta as experiências e conhecimentos
“ por “devem ser considerados as experiências e os conhecimentos”
- excluir: “escalas” do final do parágrafo.

- rescrita: Da mesma forma que nos anos iniciais, considera-se que, nos
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Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
1º ano

Objetos de
conhecimento

considera-se que, nos anos finais, a aprendizagem em
Matemática também está intrinsecamente relacionada à
apreensão de significados dos objetos matemáticos. Os
significados desses objetos resultam das conexões que os
estudantes estabelecem entre esses objetos e as demais
disciplinas, entre eles o seu cotidiano e os diferentes
temas matemáticos.”

anos finais, a aprendizagem em Matemática também está
intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos objetos
matemáticos. Os significados desses objetos resultam das conexões que
os estudantes estabelecem entre esses objetos e as demais disciplinas,
entre eles e o seu cotidiano e entre os diferentes temas matemáticos.
Nesta etapa da escolaridade, há necessidade de os estudantes
desenvolverem a habilidade de se comunicar e argumentar com o uso
da linguagem simbólica da matemática, que inclui o emprego adequado
de expressões e sentenças matemáticas, fórmulas, diagramas e gráficos.

- parágrafo: “Além dos diferentes recursos didáticos e
materiais como ábacos, jogos...”
Números
Objeto: Resolução de problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da subtração

- incluir: “poderá despertar interesse e construir um contexto”
- eliminar: “matemáticos” do final do parágrafo.

Habilidade: Novo)Construir fatos fundamentais da adição
e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver
problemas.
Álgebra
Habilidade E01MT13: alterada (Descrever, após
investigação, os elementos ausentes em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.)
Grandezas e medidas
Reescrita: (NOVO) Identificar e produzir a escrita de uma
data, apresentando o dia, o mês, o ano e indicar o dia da
semana de uma data, consultando com o suporte de
calendários.
Números
Reescrita: Novo: Comparar e ordenar números naturais

- Quais são esses fatos fundamentais? Está vago

- Explicitar quais são os “diferentes significados”

- Descrever, após reconhecimento e explicitação de um padrão ou
regularidade, os elementos ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.
- reescrita: (Novo) Identificar e produzir a escrita de uma data,
apresentando o dia, o mês, o ano e indicar o dia da semana de uma
data, com o suporte de calendários.

Comparar e ordenar números naturais de até a ordem de centenas pela
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e habilidades
Anos iniciais
2º ano

de até a ordem de centenas pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal (função
do zero e valor posicional)

compreensão de características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero)

(Novo) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los no
cálculo mental ou escrito.
Álgebra

- Quais são esses “fatos básicos”?

Geometria
Grandezas e medidas
- Reescrita: (EF02MT04) Medir, estimar e comparar
comprimentos de linhas retas e curvas (incluindo
contorno), utilizando unidades de medida não
padronizadas ou padronizadas.
Probabilidade e estatística
Números
- (Novo) Estabelecer a relação entre números naturais e
pontos da reta numérica e utilizá-la na ordenação de
números naturais.
Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
3º ano

(EF02MT04) Medir, estimar e comparar comprimentos de segmentos de
reta e arcos de curvas (incluindo contorno de figuras), utilizando
unidades de medida não padronizadas ou padronizadas.

Comparar com (NOVO) habilidade do primeiro ano, que já pressupõe o
uso da reta numérica

- (Novo) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental ou escrito.

- quais são esses fatos básicos?

- Reescrita: (Novo) Utilizar diferentes procedimentos de
cálculo mental e escrito para resolver problemas
significativos com números naturais.

- (Novo) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental ou de
cálculo escrito para resolver problemas significativos que envolvam
números naturais.
- Como saber se é significativo ou não um problema?
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- Reescrita: (EF03MT17) Resolver e elaborar problemas
de divisão de um número natural por outro (até 10), com
resto e sem resto, com os significados de repartição
equitativa e de medida, por meio de estratégias e
registros pessoais. as ideias de metade, terça parte e
quarta parte.
Álgebra
Geometria
Objeto de conhecimento: inclusão
Grandezas e medidas
Habilidades: inverter a ordem
Probabilidade e estatística
Habilidades: cuidado com a palavra significativa (Como
classificar o que é o não significativo?)
Números
Objetos
- representação decimal e fracionária
Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
4º ano

Habilidades
- (Novo) Reconhecer e mostrar por decomposição e
composição que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de
dez para a compreensão do sistema de numeração
decimal e facilitar os cálculos na resolução de problemas
do contexto diário.
- Reescrita: (EF04MT14) Resolver e elaborar problemas

- (EF03MT17) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número
natural por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero,
com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de
estratégias e registros pessoais.

Noção de congruência de figuras
- Trazer a última NOVA habilidade para antes da habilidade (EF03MT08)
- Nas diferentes habilidades há o uso da palavra “significativa”
“significativos” “de seu interesse”

- representações decimal e fracionária

- Melhorar redação

- (EF04MT14) Resolver e elaborar problemas com números naturais
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com números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o calculo mental ou algoritmos.

envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias, entre as quais o
cálculo por estimativa, o cálculo mental e algoritmos tradicionais ou
provenientes de estratégias pessoais consistentes.

- Reescrita: (EF04MT16) Resolver e elaborar problemas
envolvendo diferentes significados da multiplicação
(adição de parcelas iguais, organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, entre
elas o cálculo por estimativa, o cálculo mental ou
algoritmos.

- (EF04MT16) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização
retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, entre as
quais o cálculo por estimativa, o cálculo mental e algoritmos tradicionais
ou provenientes de estratégias pessoais consistentes.

- Reescrita: (EF04MT17) Resolver e elaborar problemas
de divisão cujo divisor tem no máximo dois algarismos,
com resto e sem resto, envolvendo os significados de
partição e de medida, utilizando estratégias diversas,
entre elas o cálculo por estimativa, o calculo mental e
algoritmos.

- (Novo) Reconhecer propriedades das operações como a
comutatividade, a associatividade e distributividade e
aplicá-las no cálculo com números naturais.
Álgebra
Objeto de conhecimento: “equivalência”
- (EF04MT20) – reescrita: Reconhecer por meio de
investigações que há grupos de números naturais para os
quais as divisões por um determinado número resultam
em restos iguais, identificando regularidades, de modo a
favorecer o cálculo mental.

- (EF04MT17) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tem
no máximo dois algarismos, com resto zero e com resto diferente de
zero, envolvendo os significados de partição e de medida, utilizando
estratégias diversas, entre as quais o cálculo por estimativa, o calculo
mental e algoritmos tradicionais ou provenientes de estratégias
pessoais consistentes.

- (Novo) Reconhecer propriedades das operações como a
comutatividade, a existência do elemento neutro, a associatividade e a
distributividade, quando pertinente, e aplicá-las no cálculo com
números naturais.
- substituir por: ideia de equivalência
-(EF04MT20) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de
números naturais para os quais as divisões por determinado número
resultam em restos iguais, identificando regularidades.

- (EF04MT21) Reconhecer por meio de investigações, utilizando a
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- (EF04MT21) reescrita: Reconhecer por meio de
investigações, utilizando a calculadora quando
necessário, as relações inversas entre as operações de
adição e subtração e as de as multiplicação e divisão,
para aplicá-las na resolução de problemas.

calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações
de adição e subtração e as de multiplicação e divisão, para aplicá-las na
resolução de problemas.

- substituir: (EF04MT22) Reconhecer que uma igualdade não se altera..
- (EF04MT22) Mostrar por meio de exemplos que uma
igualdade não se altera...
- (EF04MT23) reescrita: Determinar o elemento
desconhecido que torna uma igualdade verdadeira,
utilizando a ideia de equivalência, a partir de problemas.

- (EF04MT23) Determinar o elemento desconhecido que torna uma
igualdade verdadeira em casos simples que envolvem apenas números
naturais e as quatro operações fundamentais.

Geometria
- Objetos de conhecimento: Localização e Movimentação;
Pontos de referência.

- juntar: Localização, movimentação e pontos de referência

- (EF04MT03) Reconhecer ângulos retos e não retos, por
meio da construção de figuras poligonais com o uso de
régua e esquadros ou tecnologias digitais.
Grandezas e medidas
- Objetos de conhecimento

- (EF04MT03) Reconhecer ângulos retos e não retos, por meio da
construção de figuras poligonais com o uso de régua e esquadros, de
dobraduras ou de tecnologias digitais.

- incluir “de” antes de massa e capacidade

Probabilidade e estatística
Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
5º ano

Números
- Objetos de conhecimento
Álgebra
- Objeto de conhecimento: “equivalência”
- Objeto de conhecimento

- Incluir: Frações equivalentes
- alterar para: ideia de equivalência
- incluir: Razão
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- (EF05MT20) reescrita: Resolver problemas envolvendo
a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais,
tais como, dividir uma quantidade em duas partes de
modo que uma parte seja o dobro da outra, com
compreensão da ideia de relação entre as partes e delas
com o todo.
Geometria
- (EF05MT01) reescrita: Reconhecer, nomear e comparar
polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e
desenhá-los, utilizando material de desenho ou
tecnologias digitais.
- (EF05MT01) reescrita: Reconhecer a conservação dos
ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de
ampliação e redução, em malhas quadriculadas ou
tecnologias digitais.
Grandezas e medidas
- (EF05MT06) Compreender que figuras de mesmo
perímetro pode ter medidas diferentes de áreas e que,
da mesma forma, figuras de áreas iguais podem ter
perímetros diferentes.
Probabilidade e estatística
- (EF05MT11) Organizar dados coletados em uma
pesquisa realizada pelo próprio estudante, envolvendo
variáveis categóricas e numéricas, por meio de tabelas,
gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso
de tecnologias digitais, apresentando um texto escrito
sobre a finalidade da pesquisa e uma síntese dos
resultados.
Números

- (EF05MT20) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma
quantidade em duas partes desiguais, tais como, dividir uma quantidade
em duas partes de modo que uma parte seja o dobro da outra, com
compreensão da ideia de razão e de relação entre as partes e de uma
parte com o todo.

- (EF05MT01) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando
lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho
e tecnologias digitais.
- (EF05MT01) Reconhecer a congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras poligonais
em situações de ampliação e de redução, em malhas quadriculadas e
com o apoio de tecnologias digitais.

- (EF05MT06) Compreender que figuras de mesmo perímetro podem ter
medidas diferentes de áreas e que, de forma análoga, figuras de áreas
iguais podem ter perímetros diferentes.

- (EF05MT11) Organizar dados coletados em uma pesquisa realizada
pelo próprio estudante, envolvendo variáveis categóricas e numéricas,
por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e
sem uso de tecnologias digitais, apresentando texto escrito sobre a
finalidade da pesquisa e síntese dos resultados.
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Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
6º ano

- objetos de conhecimento: mudar posição

- trazer “Frações: equivalência, adição e subtração” para antes de
“Números racionais positivos”.

- (Novo) Comparar, ordenar, ler e escrever números
naturais de qualquer ordem de grandeza.

- (Novo) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais.

- (EF06MT14) Compreender, comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de inteiros e de resultado
da divisão, identificando frações equivalentes.

- (EF06MT14) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às
ideias de partes de inteiros e de resultado da divisão, identificando
frações equivalentes.

- (EF06MT19) Fazer estimativas de quantidades e
arredondar números para múltiplos da potência de 10
mais próxima.

- (EF06MT19) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números
para múltiplos da potência de 10 mais próxima.

- (Novo) Compreende r a potência com expoente um
número natural como produto de fatores iguais.
Álgebra

- reescrita: (Novo) Reconhecer que a potência com expoente natural
corresponde ao produto de fatores iguais.

Geometria
- (EF06MT04) Construir figuras planas semelhantes em
situações de ampliação e redução, com o uso de malhas
quadriculadas, do plano cartesiano ou de tecnologias
digitais, reconhecendo a conservação dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes.

- (EF06MT04) Construir figuras planas semelhantes em situações de
ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, do plano
cartesiano ou de tecnologias digitais, reconhecendo a congruência dos
ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes.

Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
- (Novo) Interpretar e resolver situações que envolvem

- (Novo) Interpretar e resolver situações que envolvem dados de
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Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
7º ano

dados de pesquisas sobre contextos ambientais, da
sustentabilidade, do trânsito, dentre outros,
apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos
de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de
sintetizar conclusões.
Números
Objetos de conhecimento:

pesquisas sobre contextos ambientais, da sustentabilidade, do trânsito,
entre outros, apresentadas em tabelas e em diferentes tipos de gráficos
e redigir textos escritos coesos e coerentes com o objetivo de sintetizar
conclusões.

- (Novo) Compreender em contextos da matemática
financeira as ideias de acréscimo simples e de decréscimo
simples.

- (Novo) Resolver e elaborar problemas em contextos da matemática
financeira utilizando as ideias de acréscimo simples e de decréscimo
simples.

- (EF07MT16) Compreender, comparar e ordenar frações
associadas às ideias de parte de inteiros, de resultado de
divisão, razão e operadores.

- (EF07MT16) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às
ideias de parte de inteiros, de resultado de uma divisão, razão e
operadores.

- Alterar ordem
Álgebra
- objetos de conhecimento

- EF07MT18 antes de EF07MT17

Geometria
Objetos de conhecimento:

- trazer “Múltiplos e divisores de um número natural” para antes de
“Porcentagens”
- trocar: “Frações como partes de inteiros, de resultado da divisão” por
“Fração como parte de inteiros, resultado de uma”

- sugestões: Proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa entre
grandezas; Linguagem algébrica: variável e incógnita; Problemas
envolvendo equações do primeiro grau

- substituir: “Simetrias de translação, rotação e, reflexão” por
“Transformações geométricas: translação, rotação e reflexão”
- incluir: Triângulos: construção, condição de existência, soma das
medidas dos ângulos internos.
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- (Novo) Obter simetrias de polígonos ou outras figuras
dadas no plano cartesiano em relação aos eixos e à
origem.

- (Novo) Identificar o uso de triângulos , por exemplo, em
composições artísticas e na construção de estruturas
estáticas, como a armação de madeira dos telhados,
entre outros.
Grandezas e medidas

- (Novo) Obter o simétrico de um polígono ou de uma figura dada no
plano cartesiano em relação aos eixos das coordenadas e à origem.

- (Novo) Identificar e explicar o uso de triângulos em composições
artísticas e na construção de estruturas estáticas, como a armação de
madeira dos telhados, reconhecendo a aplicação da propriedade de
rigidez geométrica do triângulo.

Probabilidade e estatística

Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
8º ano

Números
- (Novo) Compreender a relação entre potenciação e
radiciação e representar uma raiz com potências de
expoentes racionais em contextos significativos para os
alunos.
Álgebra
- Objetos de aprendizagem

- (Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam
cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades conhecidas.

- Novo) Compreender a relação entre potenciação e radiciação, aplicando-a
para representar uma raiz com potências de expoentes racionais. em
contextos significativos para os alunos.

Sugestões: Valor numérico de expressões algébricas; Sistemas de
equações polinomiais de 1o grau; Equações polinomiais de 2º grau do
tipo ax²=b

- (Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor
numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das
operações.

- (EF08MT14) Resolver e elaborar problemas do contexto
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próximo do/a estudante que possam ser representados por
sistemas de equações polinomiais de 1º grau com duas
incógnitas e interpretá-los utilizando como recurso o plano
cartesiano.
Geometria
- Objetos de conhecimento

- (EF08MT02) Construir, utilizando instrumentos de
desenho ou “softwares” de geometria dinâmica,
mediatriz, bissetriz, ângulos notáveis (90°, 60°, 45° , 30° )
e polígonos regulares.,

- Incluir: Mediatriz e bissetriz
- alterar: “Simetrias de : translação, reflexão e rotação” por
“Transformações geométricas: translação, reflexão e rotação”

- (EF08MT02) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou “softwares”
de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de medidas iguais a
90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.,

Grandezas e medidas
Probabilidade e estatística
- (Novo) Avaliar a adequação de gráficos de barras,
colunas, ou de setores ao tema e aos dados de uma
pesquisa utilizando planilhas eletrônicas.

Objetos de
conhecimento
e habilidades
Anos iniciais
9º ano

- (Novo) Planejar uma pesquisa e avaliar se ela deve ser
censitária ou amostral, e quais os cuidados para que a
amostra seja representativa.
Números
- (Novo) Identificar um número irracional como um
número de representação decimal infinita, e não
periódica, e estimar a localização deles na reta numérica.

(Novo) Avaliar a adequação de gráficos de barras, colunas, de setores ou
outros ao tema e aos dados de uma pesquisa.

- (Novo) Planejar uma pesquisa e avaliar se ela deve ser censitária ou
amostral, cuidando para que a amostra seja representativa.

- (Novo) Identificar um número irracional como um número real de
representação decimal infinita, e não periódica, e estimar a localização
deles na reta numérica.
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- EF08MT13) Resolver e elaborar problemas que
envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de
percentuais sucessivos e determinação das taxas
percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias
digitais, no contexto de aplicações financeiras.
Álgebra
Geometria
Objetos de conhecimento

- EF08MT13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens,
com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e determinação das
taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no
contexto da matemática financeira.

- Excluir “do círculo”: Relações entre arcos e ângulos em uma
circunferência do círculo.

- (EF09MT01) Estabelecer, por experimentação,
possivelmente com a utilização de “softwares” de
geometria dinâmica, das relações entre arcos, ângulos
centrais e ângulos inscritos na circunferência do círculo.

- (EF09MT01) Estabelecer, por experimentação, possivelmente com a
utilização de “softwares” de geometria dinâmica, conjecturas sobre a
validade das relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na
circunferência.

Grandezas e medidas
- objetos de conhecimento
Probabilidade e estatística

- complementar: Volume de prismas e cilindros retos.
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas especialistas – Introdução
LEITOR
Maria Helena
Webster (Arte)

Fabiano Farias
(História)

Julia Siqueira
da Rocha
(História)

CRÍTICAS
• Enunciado que apresenta Competências Pessoais e Sociais não é
suficiente para professor fazer transposição em práticas que
contribuam na formação do aluno enquanto cidadão responsável e
orientado para mundo mais inclusivo
• Retirada de temas integradores representa uma perda

• Não fica explícito se nova organização da BNCC em grupos de
competências gerais vem das contribuições dos Estados brasileiros ou
dos leitores críticos (necessário respeitar contrato social e vontade
coletiva)
• BNCC organizada nesse esquema compartimentaliza o humano
como se sua multidimensionalidade não se constituísse
vincularmente; ainda que se diga que competências não são
hierarquizadas, é exatamente o que se faz no texto ao descrevê-las
em tabelas assinalando a ênfase SOC, COG, COM

SUGESTÕES

• Fazer quadro e/ou infográfico com características
correspondentes a cada habilidade do grupo de
Competências Pessoais e Sociais
• Inserir justificativa das opções escolhidas para a
remodelação da estrutura de apresentação das habilidades
(Objetivos de Aprendizagem) das disciplinas
• Incluir informação de que os currículos de diversos
estados foram objeto de análise nos primeiros passos do
processo de construção
• Inserir nomes dos redatores da atual versão e critérios de
escolha para maior transparência do processo
• Definir melhor o que é a educação integral e como a
BNCC se posiciona com relação às especificidades das
modalidades da Educação Básica
• Apresentar fundamentação teórica para melhor explicar
os três grupos de competências gerais (pessoais e sociais,
cognitivas e comunicativas)
• Apontar o aporte de contribuições que permitiu essa
significativa modificação da versão 2 para a versão 3, uma
vez que competências gerais não figuravam anteriormente
e muito menos os objetivos de aprendizagem se
qualificavam como habilidades

1

Ana Maria
Mauad de
Sousa Andrade
Essus (História)

• Na p. 3, par. 4, há inadequação no uso do termo “tolerância
recíproca em que se assenta a vida social e a formação ética...”
(convivência social com as diversidades prescinde de respeito e não
de tolerância)
• No item “os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de
competências” (p.7) limita-se a noção de competência ao
“conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situação”; noção
de competência reduzida à sua dimensão utilitária e alçada ao centro
do processo de ensino-aprendizagem restringe a produção de
conhecimento à sua aplicabilidade
• Sistemática que transforma dimensões da experiência humana de
viver em sociedade, aprender e se comunicar em “competências”
reforça compartimentação, transformando o que se chama de
“educação integral” em programa de ação compartimentado; gráfico
de interseção das competências gerais só reforça tal perspectiva
• Ressente-se do embasamento conceitual que justifique a escolha
dessa abordagem
• Princípio de competência deriva, sobretudo, do documento “matriz
de referência para o ENEM” elaborado, em 2009, para orientar Exame
Nacional do Ensino Médio; aplica-se a forma de avaliação específica
do processo de ensino-aprendizagem, sujeita aos controles de
quantificação e produtividade, princípios distantes de formação
humanista e processual
• Na p. 10, defende-se interdisciplinaridade como forma de superar
fragmentação que caracteriza fazer científico dos últimos séculos, mas
se apoia na segmentação da experiência humana em competências
gerais que, embora apresentadas “sem hierarquia”, revelam estrutura
de funcionamento marcadamente hierarquizada por etapas, dividida
em áreas, distribuída em campos de experiência, segmentada em
competências específicas que se traduzem em componentes
curriculares, sem espaço para transversalidade ou articulação

• Inverter ordem da afirmação da p. 11 (““Ao longo das
diversas etapas da Educação Básica...”), considerando que
a defesa de uma sociedade mais justa e democrática
possibilita que o processo de ensino-aprendizagem nos
torne mais humanos
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Vital Didonet
(Educação
Infantil)

• Referência à diversidade na p. 3 está muito estreita e limitada ao
convencional na educação (educação especial, educação de jovens e
adultos e indígena); não se trata de modalidades de educação, mas da
compreensão de que somos diversos e que a diversidade é inerente
ao conjunto das crianças e adolescentes no ambiente escolar
• Escola democrática deve incluir grupos sociais que, por séculos e
décadas, permaneceram na sombra das políticas sociais,
especialmente da saúde e educação, por meio da deliberada abertura
à pluralidade e multidiversidade como constitutivas da cultura
brasileira
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BNCC – Versão 3
Leituras críticas – Língua Portuguesa
Jaqueline Peixoto Barbosa

ITEM
• Considerações
gerais sobre o
documento

CRÍTICAS
• A atual versão da BNCC deixa de contemplar que os textos que
circulam nos dias atuais não são exclusivamente verbais, mas são
multimodais, multi ou hipermidiáticos, e para o fato de que as
práticas sociais (e de linguagem) próprias da WEB 2.0.

• Considerações
sobre a
concepção de
linguagem e de
ensino e
aprendizagem de
LP

• Ao longo do documento, diferentes concepções de linguagem
parecem se misturar. Ao mesmo tempo que se considera a
linguagem como interação, como atividade social, em uma
perspectiva mais discursiva, em outros momentos aparece
equacionada à expressão e comunicação.

SUGESTÕES

• Letramento deixa de ser um eixo de formação e um dos
conceitos de referência nessa versão do documento.
• Os conceitos de gênero do discurso e de esfera de atividade
(aproximada, na versão anterior, a campo) deixam de ser critérios
gerais de organização dos objetivos. Unidades temáticas passam a
ser o grande critério organizador abaixo dos eixos, mas falta uma
categoria de ordem enunciativo-discursiva.
• Os objetivos de aprendizagem são equacionados a habilidades, o • Incluir alguma categoria de ordem discursiva
que pode contribuir mais ainda para diminuir a consideração das como critério organizador maior na articulação
dimensões social e discursiva.
com os eixos.
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• Considerações
sobre a
alfabetização

• Considerações
sobre os eixos
Oralidade

• Considerações
sobre os eixos

• Nos eixos oralidade e escrita, os gêneros figuram
discriminadamente como objetos de conhecimento. Nos eixos
leitura e Educação Literária, figuram em listas gerais nas
habilidades e não figuram no eixo. Tal variação impede uma
articulação dos eixos, sobretudo no que diz respeito à leitura e
produção de textos.

• Retomar o recorte organizador por esfera e
considerar de forma mais discriminada e
organizadora dos demais conteúdos os gêneros
nos eixos Leitura e Educação Literária.

• Quando se afirma que a linguagem escrita é uma representação
da linguagem oral, assume-se que a escrita é o resultado de um
longo processo de construção. No entanto, logo na sequência se
afirma que a escrita é um sistema de representação, essa versão da
Base assevera que alfabetizar significa apropriar-se do código
alfabético, o que remete a outra concepção de linguagem escrita.

• O conhecimento pelo professor de como
ocorre a alfabetização e o planejamento de
situações didáticas que levem os alunos a
perceberem o funcionamento da língua escrita e
as formas de relação que ela estabelece com a
linguagem oral são fundamentais.

• Há uma flagrante inconsistência no que se refere à idade em que,
afinal, deve ocorrer esse ensino: não se sabe se aos 4 e 5 anos, aos
6 anos.
• A concepção de oral parece se pautar pela já mencionada visão
dicotômica e única de oralidade leva pouco em consideração a
multimodalidade e multimidialidade
• Deixa-se de contemplar outros gêneros possíveis, em como
elementos relativos à paralinguagem. A produção e uso de
materiais de apoio para o desenvolvimento desses estudos não são
explorados.
• A progressão estabelece a identificação (6o ano), análise (7o ano), • A identificação deveria ocorrer junto com o
estabelecimento de relações (8o ano) e explicação (9o ano), o que estabelecimento de relações e explicações,
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Leitura

pode alimentar uma tendência descontextualizada, normativa e
formalista de trabalho com esses elementos.
• Não fica claro qual o critério de escolha/progressão dos gêneros.
Há gêneros que aparecem em três anos (por exemplo, reportagem
) em dois deles (notícia, resenha, email, post, carta do leitor) e em
apenas um ano (relatório, entrevista, ata, quadro, tabela, gráfico).
• A repetição de gêneros também não é um problema em si
mesmo desse que os critérios sejam explicitados.

possibilitando que o aluno analisasse os
aspectos formais à luz dos aspectos discursivos.
• Um gênero poderia aparecia em todos os anos
e, em dois deles, aparecia como gênero de foco,
objeto de um trabalho mais sistemático de
algumas de suas características. Em um ano, em
termos de reconstrução de condições de
produção. No outro mais questões discursivas
relativas ao gênero.

• Está prevista a consideração de textos verbo-visuais, multimodais
e multimidiáticos como uma categoria própria, mas a progressão
prevista nesse caso considera apenas o letramento da letra, o
impresso, em uma perspectiva bastante antiga.
• Alguns critérios de progressão não ficam claros em relação às
estratégias: algumas aparecem no 6o ano, outras somente no 7o
ano.
• Considerações
sobre os eixos
Escrita

• Considerações
sobre os eixos
Educação
literária

• Todos os anos preveem Práticas de produção de textos não
literários verbais, verbo-visuais, multimodais e multimidiáticos, de
diversos gêneros, mas isso não se efetiva em nenhum ano.
• As diferentes esferas comunicativas não são contempladas em
todos os anos.
• O Eixo é organizado a partir de categorias gerais da narrativa, que
poderiam ser mais contextualizadas pela consideração específica
de mais gêneros.
• Nos anos iniciais, só são nomeados gêneros da tradição oral,

• Sugerir outros gêneros já conhecidos dos
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tirinhas e quadrinhos.

professores como contos de fada, conto
popular, conto de esperteza, fábula, narrativa
de aventura, narrativa de enigma, crônica etc.,
assim como outros não tão usuais.

Maria Fernandes
•Alguns
• Há a citação de habilidades, no primeiro e segundo anos, propondo o reconhecimento
comentários
de pseudopalavras (25 primeiro ano e 35, no segundo ano), mas esse trabalho pode ser
sobre
as feito com palavras reais.
habilidades
• Não há necessidade de citar uma habilidade para explorar ou avaliar pseudopalavras.
• Nos anos iniciais, na unidade “Autonomia, fluência, velocidade, precisão e prosódia

• Sugestões

de leitura”, é citada uma gradação de contagem de palavras que devem ser lidas por
minuto. A fluência é importante, mas não deve se restringir a fazer uma gradação de
número de palavras, por ano.
• Algumas palavras ou expressões podem apresentar dúvidas de compreensão e
• A versão final poderia
interpretação com multimodal, midiático, multilinguístico, epilinguístico, trazer um glossário, com índice
metalinguagem, pseudopalavra, grafofonêmica, gêneros textuais/discursivos etc.
remissivo, no final do texto da
área de Linguagens, ou no final
do documento.
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Telma Weisz
ITEM
• Questão 1
p.22

• Questão 2 :
Escrita,
reescrita,
retextualização
e cópia

CRÍTICAS

• No trecho a seguir, fica muito difícil para ele discriminar o que •
lhe cabe fazer (ensinar) do que cabe aos alunos (aprender): “O
ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa deve proporcionar
aos estudantes experiências que ampliem suas ações de
linguagem”.
• É fato que é bom aprender a copiar, mas esse ato não é, de
forma alguma, escrever. Cópias não deveriam ser apresentadas
como situações de escrita.

• O aluno precisa saber ler e escrever para conseguir preencher
um formulário. Ler o que está escrito para poder preencher o
que se pede. Portanto não vai aprender nada nesta atividade em
uma atividade de preencher formulário.
Listas de palavras que definem um campo semântico são boas
atividades para aprender a ler e a escrever, mas isso não está
claro na proposta.

•

SUGESTÕES

•

• Assistir ao vídeo “Listas, lista e mais listas” do
Programa de Formação de Professores Alfabetizadores
(MEC)
https://www.youtube.com/watch?v=eVAp0nf1r2A

• Propostas de escrita de “pequenos textos significativos” não define • Texto que os alunos conhecer de memória são bons textos
um parâmetro: o que são, quais os gêneros envolvidos.
para escrever quando os alunos ainda estão aprendendo,
pois permitem a escrita em duplas. O fato de os dois alunos
saberem de memória o texto a ser escrito permite que
discutam, que troquem ideias, sugestões de qual a melhor
letra para usar em cada momento.
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• Questão 3

• Outra atividade cuja ausência chama muito a atenção é a leitura em
voz alta pelo professor. A leitura em voz alta pelo professor tem sido
uma das estratégias mais eficientes para aproximar os alunos do mundo
letrado, mesmo quando ainda não sabem ler.
• Apresenta-se a apropriação do sistema alfabético de escrita ainda que
sem dizê-lo claramente como única e diretamente relacionada a uma
série de exercícios de treinamento da consciência fonológica.
Está se assumindo que a consciência fonológica é anterior a
aprendizagem da leitura e da escrita e que os exercícios de consciência
fonológica são o que garante a alfabetização, posição que desconsidera
a psicogênese da língua escrita.
•
• No objetivo de aprendizagem “Retextualizar, tendo o professor como
Retextualização escriba, histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas
em livros de imagens, observando a estrutura de textos narrativos (com
princípio, meio e fim)” os focos são a coerência e coesão.
• Alfabetização • O que as escolas e os professores entendem por “sistematização do
(p.14)
processo de alfabetização” é a apresentação das chamadas famílias
silábicas. Como na cartilha. É preciso ter certeza do que se que dizer
com a frase, porque é assim que vai ser entendido dessa forma.
• Fluência
• Não se estabelece relação entre leitura de texto dramático e o avanço Link abaixo:
leitora
na fluência leitora; no entanto, este tipo de texto é o mais adequado
para fazer avançar a fluência leitora.
https://drive.google.com/drive/folders/0BxjLtlXUzAumZ1dT
cWdVOVl4aTg
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Rauer Rodrigues
ITEM
• Sumário

CRÍTICAS
• Não há destaque para a questão central justificadora da BNCC:
“Por que adotar uma Base Nacional Comum Curricular”.

SUGESTÕES
• Caberia explicitar, com tópico destacado, a questão e
respondê-la de modo mais cabal, mais completa, com a
devida contextualização histórica, ainda que rápida, das
aporias entre o poder da união, os poderes dos estados e os
poderes dos municípios.

• Habilidades (Objetivos da aprendizagem) não está conceituado.

• Fazer um subtópico específico para apresentar tal conceito.
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•A
introdução
da proposta
da BNCC

• A “escola do passado” a que se refere diz respeito a um tipo de • É hora de trocar a crítica ao excelso na educação ou ao
escola que existiu e que ainda existe, mas não todas as escolas do conhecimento para a ambição de fazermos ensino de massa
passado, pois as lideranças do passado foram forjadas em escolas capaz de forjar o melhor, não o que parece possível.
que não sufocaram criação, iniciativa, empreendedorismo. A
generalização é incorreta.
• É também incorreta a crítica “conhecimento desinteressado”,
pois não existe isso. Do mesmo modo, está incorreta a referência à
erudição.

• Sobre a
Língua
Portuguesa

A escola do presente não engloba as dimensões pessoais, sociais e
comunicativas, embora delas pretenda tratar, o que faz com que o
tratamento dado à dimensão cognitiva seja menor do que o mínimo
necessário.
• Não há nenhuma palavra sobre currículos por projetos, currículos É preciso que se coloque o professor desempenhando papel
por grandes áreas, currículos moldados em laboratórios, currículos central do processo, elaborando projetos ─ de disciplinares a
que transformem o tempo e o espaço da escola como um todo interdisciplinares ou multidisciplinares.
orgânico e não como uma sucessão de salas de aula enclausuradas.
• Afirma-se que houve avanço no conhecimento para “desenvolver
capacidades de leitura, escrita e oralidade na escola”, mas tal
afirmação, presumivelmente acadêmica, não teve contrapartida na
formação básica, dada a melhoria insignificante dos estudantes
brasileiros nas avaliações gerais, sejam as locais, sejam as
internacionais
• A proposta mistura situações do cotidiano com elementos
comunicacionais que vão da oralidade a eventuais atos
comunicativos escritos, ao “que se denomina “multimodalidade de
linguagens”. Tal amplitude é um oceano inexaurível.
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•

•

• A área de
Linguagens
no Ensino
Fundamental

• Visão geral
de novo
processo
para o BNCC

• A oralidade na escola deve ser complementar ao letramento
escrito, à leitura proficiente. Não pode ser entendida como “carro
chefe”.
• Desenvolver habilidade de leitura a partir dos gêneros textuais é
produzir treinamento, adestramento, não é propiciar formação geral
e humanística.
• As intenções ligadas ao desenvolvimento da escrita são corretas,
mas não são alcançadas com proposta tão tímida, tão centrada nos
gêneros textuais, tão moldada na oralidade e na comunicação
cotidiana.
• Ainda que contenha observações mais abrangentes sobre as
possibilidades do trabalho com a leitura literária na escola, o que se
destaca da proposta da BNCC, ao final, está longe de expressar as
possibilidades da escolarização da literatura.
• Considerar a Educação Física no âmbito das linguagens pela prática • Mencione-se na CAPES a grande área de Linguística, Letras e
corporal ser expressão “dos sujeitos, por meio da gestualidade” não é Artes passa a ser Linguística e Literatura, com as Artes
adequado.
constituindo uma Área à parte. Pode ser um caminho adequado à
BNCC.
• As competências específicas são regidas por verbos que dão
caráter à proposta de ser acumuladora de informação e de preceitos,
sem avançar na formação criativa, na liberação da força criativa
contida em cada criança-estudante.
• Não há componente curricular que seja capaz de representar o Ao se ajustarem as áreas de conhecimento a partir de grandes
limes que conjuga as três competências (cognitivas, pessoais/sociais áreas, retirando a literatura do âmbito estrito e restrito da
e comunicativas).
Linguagens, ela pode ganhar a centralidade necessária para
irradiar a formação que a BNCC anuncia, que os PCN’s
pretendiam.

Ilona Becskeházy
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ITEM
• Sessão II -

Visão geral
e sumário
executivo
• Sessão III

–
Principais
pontos de
destaque

CRÍTICAS
• As tabelas de progressão apesentam os objetivos pedagógicos que
se decidiu propor para a etapa do ensino fundamental da disciplina
de Língua Portuguesa, divididos por 5 Eixos, mas não são
claramente explicadas.

SUGESTÕES
• A sessão 4.3.1 deveria ser usada apenas para explicar de
maneira simples e objetiva as “tabelas de progressão”, a
lógica utilizada na sua estruturação e a contribuição de cada
componente escolhido para encadear as expectativas de
aprendizagem.

• As “Competências Gerais” são divididas no texto em
"Competências Pessoais e Sociais", "Competências Cognitivas" e
"Competências Comunicativas". Entretanto, tudo o que está listado
como "Competências Gerais", em cada um dos três grupos em que
são divididas, são habilidades de cunho cognitivo.

• Os nomes devem ser alterados para "Competências de
interação social", "competências de processamento do
conhecimento" e "competências de comunicação", apenas
por uma questão de paralelismo textual.

• Em relação ao esquema gráfico em si, há um excesso de camadas
entre a concepção geral (Direitos, Competências do Século 21,
Competências Gerais et c.) e as “tabelas de progressão” das
habilidades na seção seguinte – 4.3.1, as quais serão utilizadas
efetivamente como guia para o planejamento pedagógico no dia a
dia das escolas.
• A disciplina de Língua Portuguesa é apresentada por eixos nas
“tabelas de progressão” e, apesar deles embasarem a progressão
em si e serem centrais nas explicações sobre os objetivos
pedagógicos, não estão presentes na “tabela resumo da estrutura.
• Manter a separação entre Educação Infantil e Ensino Fundamental
significa capitular diante do que se constitui apenas a última
trincheira do radicalismo pseudoacadêmico na formulação de
currículos.
• Para além dos textos, a estrutura conceitual e editorial proposta
e a contribuição de cada um de seus elementos deverá ser

•

•

• Rever as estruturas de educação infantil recentemente
propostas para os mesmos países cujas referências
curriculares estão listadas na Seção I – Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos, Portugal e França.
• Em relação aos textos da seção 4.3.1, que apresentam e
explicam as “tabelas de progressão”, sugere-se uma revisão
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explicada de forma didática e sucinta, sem repetir temas já conceitual e editorial, dando atenção à efetividade do poder
explicativo do texto para os usuários leitores, os quais na sua
abordados nas sessões anteriores.
maioria, provavelmente, nunca terão tido contato com o tipo
de estrutura e de nomenclatura escolhidos para apresentar,
ordenar e encadear as expectativas de aprendizagem.
• É necessário organizar melhor e dar atenção às necessárias
explicações sobre cada Eixo, delineando porque eles facilitam a
ordenação das “habilidades” e que são combinados com seus
subcomponentes de maneira a formar uma estrutura que sustenta
as tabelas de progressão, as quais são a essência, a razão de existir,
de um documento curricular.
• Outra questão de grande importância é a forma de apresentar e
dar progressão ao Eixo de Leitura nos anos iniciais. Nos anos finais, a
lógica é por tipos textuais, o que parece mais eficaz. Essa diferença
de um ciclo para outro não é explicada.

•

• O gênero textual é o resultado de uma vasta gama de
combinações entre esses componentes. Não é possível fazer uma
progressão competente desses elementos usando apenas o gênero
como base.
• As expectativas de aprendizagem para o Eixo Educação Literária
precisam ser escritas de uma forma que se diferenciem das que são
apresentadas nos demais, sem resvalar para uma lista de exemplos
de atividades pedagógicas em si.
• Em relação à estrutura das tabelas de progressão, é importante •
uma tomada de posição consistente e coerente em relação ao
processo de alfabetização. Se nos eixos de Leitura e Escrita o alunos
vai efetivamente Ler e Escrever, o Eixo de Gramática não pode
apresentar habilidades que, se não forem desenvolvidas ainda na
educação infantil, não permitirão que os processos previstos para o
1º ano aconteçam com a fluidez e ritmo dados pelas expectativas
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•

•

•

apresentadas.
• Os “objetos de conhecimento” ora aparecem como objetivos de
aprendizagem mais amplos, ora como exemplos de como
operacionalizar uma habilidade em sala de aula.
• Nos documentos internacionais consultados, as “unidades
temáticas” equivalem a subeixos que, analogamente à lógica
utilizada na V3 da BNCC, representam subdivisões para
apresentar um Eixo. Isso não é explicado em lugar nenhum, mas é
necessário que seja.
• Tabelas de progressão podem não ser claras para serem utilizadas
em sala de aula.

• É necessário fazer uma opção sobre o que o componente
“objetos de conhecimento” representa na V3 da BNCC.
• Uma nomenclatura mais óbvia também facilitaria o
entendimento e, consequentemente, a apropriação mais
competente e rápida pelos leitores usuários do documento da
BNCC.

• Todas as tabelas de progressão precisam passar por um
processo de aprimoramento da estrutura, dos conteúdos e
definições, pois são elas que revelarão o que se espera que
os alunos sejam capazes de fazer ao final de cada ano
escolar.
• o Ministério da Educação precisa decidir se vai entregar para a • As tabelas precisam passar por substancial edição e
sociedade brasileira um conjunto simplificado de normativas de reordenação. Sugere-se inclusive, o resumo das habilidades
cunho curricular que sinalizem para a Nação o que compreende ao final de cada etapa como forma de facilitar o
como o direito à educação escolar da população brasileira, ou se entendimento do que se espera minimamente que seja
vai produzir algo mais detalhado, caminho que as “tabelas de alcançado em cada uma, inclusive para fins de
progressão” apresentadas evidenciam ter sido seguido.
monitoramento da materialização do direito à educação,
por meio de avaliações externas ou internas.
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Egon Rangel
ITEM

CRÍTICAS

SUGESTÕES

Comentários • Apesar de os objetivos do documento virem explicitados, o texto não
sobre a natureza esclarece nem o quanto nem o como deve se dar a incorporação das
e o teor da BNCC prescrições do documento pelos destinatários.
•

• Não há indicações claras nem precisas a respeito dos outros tipos de

conteúdos (além das competências e objetivos de aprendizagem), em
particular os conceituais (relativos aos conhecimentos sobre a língua,
por exemplo), que seriam compatíveis com o documento.
• Não são claras as formas de organização curricular, principalmente no

que diz respeito à oposição série/ciclo.

• A mediação do professor é apresentada como decisiva para o

desenvolvimento das competências em jogo. Nesse sentido, faltam
orientações básicas a respeito do tratamento didático adequado a cada
eixo
• É atribuído um peso excessivo ao desenvolvimento de competências
e habilidades no processo de ensino-aprendizagem: traduzir as
principais determinações das DCNs, firmar compromissos pedagógicos
fundamentais e, ao mesmo tempo, constituírem-se como objetivos de
aprendizagem.
•

• Uma definição criteriosa do que se espera que o aluno egresso de

• Definir o que todos devem saber ao final

uma determinada etapa escolar tenha aprendido não pode ser tomada, de um percurso, objetivo primeiro de uma
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imediatamente, como uma lista do que lhe deve ser ensinado e matriz de avaliação, não é o mesmo que
avaliado.
determinar tudo, nem mesmo o essencial,
do que se deve ensinar.
• A proposta deixa a organização e o planejamento do ensino sem um

balizamento específico que possa orientar a ação docente.

• Sobre a

• A área de Linguagens não está adequadamente contemplada na

apresentação da
área de
Linguagens

seção que a apresenta, pois não foi definido seu escopo e não foi
justificada como área, com a necessária indicação das vantagens ao
mesmo tempo epistemológicas e didático-pedagógicas do recorte
proposto.
• A linguagem é indistintamente vista em sua dimensão singular e/ou

plural, como prática ou atividade, como sistema arbitrário de
representação e, finalmente, como produto cultural. Nenhum desses
aspectos é devidamente abordado, nem se indicam suas eventuais
implicações pedagógicas.
• As formas de articulação entre os componentes não são apresentadas

nem discutidas: todo o esforço da apresentação da área parece
concentrar-se em (a)firmar o caráter de linguagem de cada um deles.
• A função pedagógica mais importante de uma área é a de promover a

interdisciplinaridade e mesmo a transdisciplinaridade, o que não se
evidencia.
• Sobre a

• O texto é pouco claro e, muitas vezes, confuso, no que diz respeito à
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Apresentação do
componente
Língua
Portuguesa
(seção 4.3.1)

concepção de língua e a conceitos e noções chave como modalidade,
letramento, gênero etc.

• As dimensões políticas, histórico-sociais e culturais da língua não

estão adequadamente contempladas. O quadro histórico, político e
cultural em que o ensino de LP necessariamente se dá não é discutido
ao longo do texto. Além disso, nada se diz sobre o estatuto de “língua
nacional” da LP, nem sobre sua posição particular no quadro
(sócio)linguístico das línguas brasileiras.
• As normas urbanas de prestígio, responsáveis por uma situação que
muitos linguistas brasileiros consideram como de diglossia, vêm
tratadas em termos de norma culta, numa concepção ultrapassada pela
pesquisa acadêmica na área.
• Nas referências à progressão do ensino-aprendizagem, — de um ano

para o outro e de uma etapa a outra do EF — o texto que apresenta o
componente não desenvolve suficientemente a questão do letramento
e da alfabetização, apenas esboçada na seção destinada à área.
• Falta explicitar o compromisso da proposta com a eficácia e com o
desenvolvimento em níveis crescentes, seja da proficiência oral e
escrita (leitura e produção de textos), seja da reflexão linguística, seja,
ainda, da apreciação estética de textos literários.
• A oralidade é considerada “o carro chefe de todos os demais” eixos e
até mesmo como o seu “fundamento”. No entanto, seja nas
considerações específicas à oralidade, seja nos comentários relativos
aos outros eixos, não se explicita (nem é possível inferir) em que
15

aspectos e/ou momentos das práticas em jogo a cada caso a oralidade
apareceria como “fundamento”.
• O eixo da leitura é apresentado num texto também dispersivo e

confuso, com vários trechos de difícil compreensão. Sem qualquer
explicação a respeito, os textos literários são excluídos das práticas de
leitura referidas pelo eixo.
• Faz-se menção às práticas de produção de texto que o eixo

compreende, mas não se caracteriza de forma consistente a atividade.
As referências breves, pontuais e insuficientes a esse ou aquele aspecto
da escrita dão às explicações um caráter igualmente dispersivo e vago.
• A alfabetização é um processo de ensino-aprendizagem, que envolve,

sim, muitos e variados conhecimentos linguísticos, relativos à
percepção e assimilação das correspondências entre as pautas sonora e
gráfica do sistema alfabético da escrita, mas não se confunde com eles,
o que não está devidamente discutido no texto.
•Não se compreende por que, depois de ao menos quatro décadas de

pesquisas que revelam o papel determinante das práticas de
letramento para a apropriação do sistema alfabético da escrita, a BNCC
tenha optado por desvinculá-los.
• A apresentação do eixo da educação literária destaca a importância

em dar-se “status próprio à leitura, audição e oralização do texto
literário”. Mas em nenhum momento se discute no que consistiria esse
status, nem que relação ele teria com as práticas de letramento a que
está relacionado.
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• A justaposição que a BNCC promove entre competências e

habilidades, de um lado, e objetivos de aprendizagem, de outro, não é
adequada. Tudo se passa como se a “realização” da matriz, na prática
escolar, prescindisse de todo e qualquer outro parâmetro e bastasse a
si mesma.
• Sobre as

• A apresentação individualizada das habilidades/objetivos, em

habilidades
(objetivos de
aprendizagem)
propostas e sua
organização em
matrizes

matrizes que as articulem a outros fatores, pode ser operacional para o
profissional que tem por tarefa elaborar itens capazes de aferi-las. Mas
pouco ou nada orientam o educador encarregado de organizar
currículos capazes de desenvolvê-las junto a um certo alunado.

• Tanto as matrizes quanto os trechos da BNCC que as explicam tomam

como evidentes o sentido de “Unidades temáticas” e de “Objetos de
conhecimento”. No entanto, mesmo num contexto bem definido como
este, explicitamente dedicado a fatores curriculares, essas expressões
não são transparentes.
• Num documento em que o gênero é incluído entre os conceitos-chave

(e não conceituado de forma adequada), as matrizes incluem
relativamente poucos deles entre os objetos de conhecimento
selecionados para um determinado ano.
• Questões de • De maneira geral, o texto da BNCC dá a impressão de ter sido
redação e de elaborado como uma sequência de seções redigidas de forma mais ou
formulação
menos independente, à semelhança do preenchimento de um
formulário.
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• Para além das formulações vagas e conceitualmente insatisfatórias de

• Considerações
finais

noções, o leitor se depara com redações pouco claras e mesmo
confusas, o que dificulta bastante a compreensão e produz um efeito
de sentido, ao longo de todo o texto, de composição pouco refletida e
pouco cuidada, bastante prejudicial à eficácia de um documento oficial.
• A insuficiência da BNCC v3 se deve, basicamente, ao foco talvez
excessivo na aprendizagem, sem ao menos uma indicação consistente
de parâmetros relativos seja à organização geral do ensino, nos dois
segmentos do EF.
• Os problemas de redação, assim como as formulações apressadas,
omissas ou inconsistente de conceitos e noções chave são, por sua vez,
responsáveis pelas muitas passagens confusas e pelos questionamentos
que se impõem.



• incluir alguma orientação teórica e

metodologicamente
consistente
tanto para a organização geral do
ensino quanto para o tratamento
didático a ser dado aos temas e às
habilidades por fim estabelecidas;


explicitar, tanto no geral quanto a
cada ano, os fatores didáticopedagógicos mais pertinentes para o
desenvolvimento das habilidades
contempladas (gênero);



for reescrita por um único redator,
capaz de dar ao conjunto e a cada
seção a unidade e a coesão de que
ainda carecem.
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João Batista
ITEM

• Geral

CRÍTICAS

SUGESTÕES

• Não há um foco definido nem definição da importância relativa dos
vários eixos.
• Quanto à alfabetização, falta uma estrutura e sequência bem
definida, que ajudem autores de livros didáticos, formadores,
professores a compreendê-la.

• Oralidade
• Falta clareza na distinção entre aprender a ler (alfabetização e
desenvolvimento de fluência de leitura) e ler para aprender (leituras • Devem ser organizadas orientações ao
feitas pelo professor)
professor para que promova ações com o
objetivo de levar o estudante a formular
• A ideia de textos muito curtos não é adequada: se é o professor hipóteses,
com atividades típicas de
quem lê, é possível e necessário ler textos mais longos.
desenvolvimento de vocabulário, criar situações
de leitura mediada.
• A proposta de livros ilustrados não faz muito sentido, já que o
objetivo da alfabetização não é ensinar a compreender, é ensinar a ler. • Para uma maior autonomia na fluência de
leitura,
• Falta um capítulo sobre conhecimentos preliminares sobre o é possível o uso de pseudopalavras, leitura de
funcionamento de um texto: identificar autor, título, capa, contracapa, palavras decodificáveis, algumas atividades de
direção da leitura, comandos básicos relativos ao funcionamento do leitura em coro, etc.
texto.
• As sugestões para desenvolvimento de fluência de leitura são
inadequadas, pois nessa altura da aprendizagem os únicos textos que
a criança consegue ler, até concluir o domínio das correspondências
grafema-fonemas, são textos decodificáveis
19

• Eixo da escrita
(Geral)

• A coluna “unidades temáticas” divide as atividades em antes,
durante e após a produção do texto, em uma suposição de que a
criança será capaz de produzir alguns tipos ou partes de tipos de texto
Essa proposta mostra que não há clareza entre atividades
preparatórias de escrita que a criança pode fazer e atividades de
escrita mediatas pelo professor.

• Sobre caligrafia • O mundo real não aboliu a caligrafia; portanto, a fluência com que o
aluno pode grafar (ou digitar) é fortemente associada ao esforço e aos
incentivos para escrever. A caligrafia ainda é muito importante para a
vida em sociedade.
• Eixo da escrita • A BNCC está dando grande ênfase à situação comunicativa e pouca • Mais prudente escrever orientação mais clara,
(Específico)
reflexão sobre o ato de escrever.
como todas as palavras que têm a letra V ou U
ou que começam com X.
• É estranho mencionar “mesmo campo semântico” para lista de
palavras.
• Propostas de escrita em ora a criança aprende por regra, ora de
forma logográfica desorientam o aprendizado da escrita.
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• Conhecimentos • A alfabetização deve estar associada à leitura e escrita, não com
linguísticos e
conhecimentos gramaticais. Isso é especialmente grave num país que
gramaticais
tem (a) dificuldade de acompanhar as evidências científicas sobre o
tema.
• O texto apresentado não foi aprovado por especialista na área.
Nesse sentido, não é legítimo.

• A segmentação de palavra deveria entrar em
habilidades de escrita, junto com outros
aspectos da mecânica da escrita, como o uso se
maiúsculas e minúsculas e princípios básicos de
pontuação.

• Há vários pré-requisitos e aprendizagens entre elas o conhecimento
das letras e de seus respectivos nomes; discriminar palavras de outras
formas de representação de ideias (como figuras). O currículo precisa
elaborar com clareza essas competências.

• A abordagem proposta é silábica, o que é um equívoco tendo em
vista que Língua Portuguesa não é silábica, ela tem uma estrutura
fonêmica de representação.
• As habilidades de consciência fonêmica podem ser ensinadas
simultaneamente com as de decodificação, mas conceitualmente são
diferentes. Como o currículo não deve tratar de método, é adequado
mantê-las separadamente.
• Não faz sentido a segmentação silábica, esta não é a forma como o
cérebro aprende a ler, bem como nomear o alfabeto e distinguir letras
do alfabeto.
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• Eixo educação
literária

• Não há necessidade e julga-se inadequado separar “educação •
literária” de leitura/compreensão de textos.
• Não é adequado limitar a leitura a textos literários, pois são textos
em que se aprende pouco vocabulário e na escola e na vida há outros
textos que aparecem com muito mais frequência.
• Ha que ponderar o tempo e o equilíbrio para o estudo de textos
timorenses, indígenas e africanos. Essas leituras só terão impacto se
muito bem lidas pelo professor.

•

•

•
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Estudo comparativo entre a
Versão 2 e a Versão Final

APRESENTAÇÃO
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por condição inerente à sua natureza e ao seu significado para o País, vem se consolidando como fruto de um amplo processo de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a
sociedade brasileira em geral.
A Versão Final, ora apresentada, resulta do processo de revisão e complementação da segunda versão (publicada em maio de
2016), e teve como ponto de ancoragem o documento “Seminários Estaduais da BNCC: Posicionamento conjunto de Consed e
Undime sobre a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular”. Produzido por um grupo de trabalho composto pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), tal
documento sistematiza e organiza, com base em análise realizada pela Universidade de Brasília (UnB), os resultados dos seminários estaduais realizados entre 23 de junho e 10 de agosto de 2016 pelas Secretarias Estaduais de Educação em todas as Unidades
da Federação, com a participação de mais de 9 mil professores, gestores, especialistas e entidades de educação.
O objetivo deste estudo comparativo é explicitar as principais alterações realizadas da Versão 2 para a Versão Final da BNCC, à
luz das recomendações do documento produzido por Consed e Undime (e também de apontamentos de leitores críticos – especialistas, associações científicas e professores universitários – do Brasil e de outros países, convidados a emitir pareceres analíticos
não apenas em relação à Versão 2, mas também em relação à Versão Final, em distintos momentos da sua elaboração)1. Demonstra-se, assim, o caráter de continuidade da atual etapa de consolidação do documento em relação aos esforços empreendidos na
construção das duas versões anteriores.
As referidas alterações estão organizadas em três itens: primeiro, apresentam-se as mudanças realizadas na estrutura da BNCC;
em seguida, descrevem-se as mudanças realizadas na parte introdutória do documento; por fim, explicitam-se as mudanças realizadas nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.2

1 Os relatórios analíticos e pareceres relativos à Versão 2 e à Versão Final da BNCC podem ser consultados no site BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos>. Acesso em: 23 mar. 2017.
2 Na Versão 2, as aprendizagens essenciais definidas para as diferentes etapas da Educação Básica eram denominadas objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na
Versão Final, essa denominação continua sendo usada para a etapa da Educação Infantil, enquanto no Ensino Fundamental passa-se a usar a designação habilidade.
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Mudanças na
estrutura da BNCC

1. MUDANÇAS NA ESTRUTURA DA BNCC
As principais recomendações e sugestões apresentadas no documento “Seminários Estaduais da BNCC: Posicionamento
conjunto de Consed e Undime sobre a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular3 (doravante referido como
Relatório Consed e Undime), com impacto direto sobre a estrutura da BNCC, podem ser assim sistematizadas:

•

conferir maior unidade à BNCC e maior organicidade entre todos os seus componentes, buscando superar a fragmentação;

•

deixar a estrutura da BNCC mais clara para o leitor, empreendendo-se, para tanto, um esforço de padronização da terminologia;

•

incluir elementos e recursos de diagramação e edição para orientar a leitura (com diagrama ou outro tipo de representação
gráfica da estrutura da BNCC);

•

criar uma apresentação da organização da BNCC, com detalhamento do conteúdo a ser apresentado em cada parte;

•

esclarecer a sequência lógica e a interligação entre objetivos gerais, eixos de formação, campos, dimensões e unidades de
conhecimentos com objetivos de aprendizagem;

•

definir e explicitar a concepção curricular adotada no documento;

•

tomar os eixos de formação do Ensino Fundamental (EF) e do Ensino Médio (EM) como pilares da formação integral do
indivíduo que agregam sentido e significado aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento;

•

estabelecer a correlação desses eixos de formação também com campos de experiência da Educação Infantil;

•

eliminar a menção aos eixos em cada área de conhecimento do EF e do EM, assim como o exercício de cruzamento dos
mesmos com os objetivos de aprendizagem (mais do que relação unívoca e linear, deve existir relação de diálogo entre o
conjunto desses direitos e o conjunto de objetivos de aprendizagem propostos).

3 Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios>. Acesso em: 1º abr. 2017.
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Mudanças na parte
introdutória da BNCC

2. MUDANÇAS NA PARTE INTRODUTÓRIA DA BNCC
As principais recomendações e sugestões apresentadas no Relatório Consed e Undime, com impacto direto sobre a parte
introdutória da BNCC, podem ser assim sistematizadas:

•

utilizar linguagem mais direta e objetiva e encadeamento mais fluido e coeso entre as ideias apresentadas, evitando
repetições, redundâncias e prolixidade;

•

hierarquizar informações de modo mais evidente;

•

conceituar claramente o que é a Base, explicitando sua concepção curricular e apresentando seus objetivos e limites;

•

distinguir com maior clareza Base e currículo, alinhando expectativas em relação àquilo que cabe à Base e ao que caberia
ao currículo (além da integração ao contexto local, também escolhas metodológicas);

•

tomar o respeito à diversidade e a promoção da equidade como um valor e uma marca da Base Nacional Comum
Curricular, presentes já no texto introdutório;

•

não adentrar as especificidades de cada modalidade, cuidando do equilíbrio no destaque a cada uma delas;

•

alinhar expectativas sobre a relação que a Base mantém com modalidades, deixando claro que cabe a cada ente
federado, na elaboração do seu currículo, olhar para as necessidades de adequação em função do público atendido;

•

explicitar a visão de cidadão e sociedade que a Base propõe, evidenciando o papel fundante da formação integral do
sujeito (ir além da dimensão cognitiva e considerar também as dimensões afetiva, física, social, ética e estética);

•

clarear o papel dos chamados temas especiais.
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BNCC: Estudo comparativo
entre a Versão 2 e a Versão Final

Na próxima página, apresenta-se uma visão geral do sumário da parte introdutória da BNCC na Versão 2 e na Versão Final,
de modo a evidenciar sua organização.
Em seguida, tecem-se comentários sobre as modificações realizadas na Versão Final, da seguinte forma: retoma-se cada
item da parte introdutória da Versão 2, realizando-se uma síntese dos seus conteúdos; e indica-se se tais conteúdos foram
mantidos sem alteração, ampliados, realocados, modificados ou reduzidos na Versão Final, relacionando tais mudanças às
recomendações e sugestões do Relatório Consed e Undime.
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Mudanças na parte
introdutória da BNCC

VISÃO GERAL DO SUMÁRIO DA PARTE INTRODUTÓRIA* DA BNCC

Versão 2
1. SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR PARA O BRASIL
O papel dos movimentos sociais na conquista dos Direitos de
Aprendizagem e Desenvolvimento

Versão Final
Apresentação
1. INTRODUÇÃO
A Base Nacional Comum Curricular

A BNCC e a construção de um Sistema Nacional de Educação

Os marcos legais que embasam a BNCC

O processo de construção da BNCC

A BNCC e o pacto interfederativo

BNCC, planejamento, gestão pedagógica e currículo

Base Nacional Comum Curricular: equidade e igualdade

2. PRINCÍPIOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
E DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento que se afirmam
em relação a princípios éticos

Base Nacional Comum Curricular e currículos
Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração
Os fundamentos pedagógicos da BNCC

Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento que se afirmam
em relação a princípios políticos

Os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de competências

Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento que se afirmam
em relação a princípios estéticos

* Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular

A BNCC e as modalidades da Educação Básica

2. A ESTRUTURA DA BNCC

O compromisso com a educação integral

A Educação Especial na perspectiva inclusiva e a Base Nacional
Comum Curricular

3. A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
A organização das etapas de escolarização na BNCC
O papel dos temas especiais na estrutura da BNCC
* O que se está chamando de “parte introdutória” diz respeito ao conteúdo das páginas 24 a 52 (itens 1, 2 e 3), que, na Versão 2, antecedia as partes específicas relativas às diferentes etapas
da Educação Básica e que compunham o corpo do documento propriamente dito. Na Versão Final, o conteúdo desses itens foi reorganizado nos itens “Apresentação”, “Introdução”
e “A estrutura da BNCC”.
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COMENTÁRIOS SOBRE AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA VERSÃO FINAL

Item da Versão 2
1. SOBRE A
CONSTRUÇÃO
DE UMA BASE
NACIONAL COMUM
CURRICULAR PARA
O BRASIL

O papel dos
movimentos sociais na
conquista dos Direitos
de Aprendizagem e
Desenvolvimento
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Síntese dos conteúdos do item

Versão Final

A descrição da BNCC; seu papel como
orientadora da elaboração de currículos para
as diferentes etapas de escolarização; seus
fundamentos legais na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica
(DCN) e no Plano Nacional de Educação
(PNE); seu fundamento na concepção da
educação como direito; seu caráter normativo
para a formulação de currículos e como
instrumento de gestão pedagógica das redes;
sua articulação a outras políticas e ações
educacionais.

A descrição da BNCC, sua aplicação à educação escolar, sua
orientação pelos princípios éticos, políticos e estéticos das
DCN, seu compromisso com a formação humana integral e a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, seu
caráter normativo para a formulação de currículos e propostas
pedagógicas e sua contribuição para o alinhamento de outras
políticas e ações educacionais são apresentados no primeiro item
da Introdução da Versão Final, A Base Nacional Comum Curricular.

Menção da importância dada aos movimentos
sociais no Parecer CNE/CEB nº 11/2010 (sobre
as DCN) para o respeito e a consideração às
diferenças entre os sujeitos; compromisso da
BNCC com a oferta de condições para o pleno
exercício da cidadania e com a narrativa dos
grupos historicamente excluídos.

A importância do respeito e acolhimento da diversidade é tratada
no primeiro tópico do item A BNCC e o pacto interfederativo,
intitulado Base Nacional Comum Curricular: equidade e igualdade;
a referência às DCN passou a ser tratada mais detalhadamente no
item Os marcos legais que embasam a BNCC.

Os fundamentos legais foram agrupados e complementados
segundo item, Os marcos legais que embasam a BNCC.

no

Mudanças na parte
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Item da Versão 2
A BNCC e a construção
de um Sistema
Nacional de Educação

Síntese dos conteúdos do item
Descrição das características educacionais
do Brasil, em vista de sua estrutura federativa
(convivência de sistemas educacionais
autônomos); busca por conjunto unificado
que articule todas as dimensões da educação
para promover equidade com qualidade e
superar fragmentação das políticas públicas.

Versão Final
Conteúdos foram esmiuçados no primeiro e no terceiro tópicos do
item A BNCC e o pacto interfederativo.
No primeiro tópico, Base Nacional Comum Curricular: equidade
e igualdade, aborda se de forma mais aprofundada, em face
das características do país, a relação entre igualdade/unidade
prerrogativa da BNCC e equidade/diversidade prerrogativa de
sistemas e redes de ensino e instituições escolares.
No terceiro tópico, Base Nacional Comum Curricular e regime de
colaboração, ressalta se a importância do regime de colaboração
entre União, Unidades Federativas e Municípios na implementação
da BNCC e ações subsequentes.

O processo de
construção da BNCC

Histórico de construção da BNCC: constituição
de Comitê de Assessores e Especialistas
para redação dos documentos preliminares,
consulta pública, reuniões, seminários e fóruns
de Dicei SEB, relatórios analíticos e pareceres
de leitores críticos, análise dos dados da
consulta pública e elaboração da Versão 2.

O relato sobre o histórico de construção da BNCC foi deslocado
para a Apresentação que passa a compor o documento nesta
Versão Final.
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Item da Versão 2
BNCC, planejamento,
gestão pedagógica e
currículo
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Síntese dos conteúdos do item
O papel da BNCC como parâmetro para
planejamento curricular, a ser consolidado
no Projeto Político Pedagógico (PPP) das
Unidades Educacionais (UEs); em que
consiste o PPP; qual é o papel das UEs;
importância da consideração dos reais sujeitos
de aprendizagem e do trabalho coletivo;
necessidade de reflexão sobre condições de
realização da avaliação interna à escola.

Versão Final
O maior esclarecimento da distinção entre BNCC e currículo foi
uma das recomendações feitas no Relatório Consed e Undime.
Assim, o conteúdo foi esmiuçado no tópico Base Nacional
Comum Curricular e currículos, o segundo do item A BNCC e
o pacto interfederativo, em que se explicita a relação entre a
BNCC e os currículos na comunhão de princípios e valores e na
complementaridade de papéis, já que as aprendizagens definidas
na BNCC só se efetivam mediante decisões que caracterizam
o currículo em ação. Também se exemplificam algumas dessas
decisões e se enfatiza a importância de os entes federados
conhecerem e reconhecerem a experiência curricular acumulada
em seu âmbito de ação.

Mudanças na parte
introdutória da BNCC
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Item da Versão 2
2. PRINCÍPIOS
DA BASE
NACIONAL COMUM
CURRICULAR
E DIREITOS DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
Direitos à
Aprendizagem e ao
Desenvolvimento que
se afirmam em relação
a princípios éticos
Direitos à
Aprendizagem e ao
Desenvolvimento que
se afirmam em relação
a princípios políticos
Direitos à
Aprendizagem e ao
Desenvolvimento que
se afirmam em relação
a princípios estéticos

Síntese dos conteúdos do item
Papel da BNCC na definição de direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para garantir formação comum, imprescindível
à cidadania; direitos de aprendizagem e
desenvolvimento relacionados aos princípios
éticos, políticos e estéticos das DCN, visando à
formação humana integral e a uma sociedade
mais justa.

Versão Final
No Relatório Consed e Undime, recomenda se que a nova versão
explicite a visão de cidadão e de sociedade proposta pela BNCC
e também o seu compromisso com a formação integral, além de
apresentar o perfil de sujeito a ser formado ao final da Educação
Básica.
A visão de sujeito que se quer formar e da sociedade que se busca
construir foi tratada mais detidamente no tópico O compromisso com
a educação integral, o segundo do item Os fundamentos pedagógicos
da BNCC, no qual são apresentadas as dez Competências gerais da
Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio. Tais competências estão diretamente
ligadas aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento relacionados
aos princípios éticos, políticos e estéticos das DCN, anunciados na
Versão 2 da BNCC.
Outra solicitação do Relatório Consed e Undime foi que se
explicitasse a concepção de currículo que orienta a BNCC, motivo
pelo qual se criou o item Os fundamentos pedagógicos da BNCC
mais especificamente, o tópico Os conteúdos curriculares a serviço
do desenvolvimento de competências , no qual se explicita que a
noção de um currículo referenciado em competências já estava
posta pela LDB e está presente na maioria dos currículos das
Unidades Federativas e dos Municípios brasileiros, nas reformas
curriculares de diversos países e em avaliações internacionais.
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Item da Versão 2
A BNCC e as
modalidades da
Educação Básica

A Educação Especial
na perspectiva
inclusiva e a Base
Nacional Comum
Curricular
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Síntese dos conteúdos do item

Versão Final

Necessidade de produção de documentos
posteriores à aprovação da BNCC para
indicar como ela se coloca em relação às
especificidades das modalidades da Educação
Básica (descrição das orientações relativas
a Educação de Jovens e Adultos, Educação
Especial na perspectiva inclusiva, Educação do
Campo, Educação Escolar Indígena, Educação
Escolar Quilombola, Educação para as
Relações Étnico Raciais, Educação Ambiental e
Educação em Direitos Humanos).

O Relatório Consed e Undime recomendava que o detalhamento
das modalidades fosse excluído do corpo principal da BNCC.
Recomendava, ainda, que se garantisse no texto introdutório a
referência ao respeito à diversidade e à promoção da equidade, de
modo que isso se constituísse um valor e uma marca da BNCC. Por
esse motivo, criou se na Versão Final um tópico específico para isso
(Base Nacional Comum Curricular: equidade e igualdade, segundo
tópico do item A BNCC e o pacto interfederativo).

Necessidade de sistemas de ensino
assegurarem organização e oferta de medidas
de apoio para plena participação e autonomia
dos estudantes com deficiência (descrição de
diversos serviços inerentes à educação especial
no Atendimento Educacional Especializado).

A reafirmação do compromisso da escola com alunos com deficiência
é tratada no tópico Base Nacional Comum Curricular: equidade e
igualdade, do item A BNCC e o pacto interfederativo; no entanto,
excluiu se o detalhamento das medidas de apoio necessárias para
participação específica desses estudantes, também em atendimento à
recomendação do Relatório Consed e Undime.

Nesse tópico, enfatiza se a necessidade de que a escola seja aberta
à pluralidade e à diversidade; afirma se a importância de se reverter
a exclusão histórica e a marginalização de grupos minoritários e de
pessoas que não completaram a escolaridade no tempo adequado;
e se reafirma o compromisso da escola com alunos com deficiência,
sem, no entanto, entrar se no detalhamento de cada uma das
modalidades da Educação Básica. Também se afirma que a equidade
almejada se efetiva nas decisões das Secretarias, no planejamento das
instituições escolares e nas rotinas e eventos do cotidiano, o que torna
mais evidente a importância de articulação entre BNCC e currículos
e do regime de colaboração entre União, Unidades da Federação e
Municípios, conteúdos abordados nos dois tópicos seguintes do item
A BNCC e o pacto interfederativo, respectivamente, Base Nacional
Comum Curricular e currículos e Base Nacional Comum Curricular e
regime de colaboração.
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Item da Versão 2

Síntese dos conteúdos do item

Versão Final

3. A BASE
NACIONAL COMUM
CURRICULAR

Papel da BNCC como referência para currículos
e PPPs; fundamento nos princípios éticos,
políticos e estéticos para o estabelecimento
dos direitos de aprendizagem e
desenvolvimento para cada etapa da Educação
Básica.

A descrição da BNCC e de seu papel como referência para a
formulação de currículos foi apresentada no item A Base Nacional
Comum Curricular.

A organização
das etapas de
escolarização na BNCC

Descrição da estrutura da BNCC em cada
etapa da Educação Básica: Educação
Infantil (faixas etárias, direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, campos
de experiências, objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento); Ensino Fundamental (eixos
de formação, objetivos gerais de formação
por área para Anos Iniciais e Anos Finais e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos componentes curriculares); Ensino Médio
(dimensões de formação, eixos de formação,
referência a possibilidades de integração à
Educação Profissionalizante e Tecnológica).

A descrição da estrutura da BNCC foi deslocada da Introdução para
um novo capítulo da Versão Final, intitulado A estrutura da BNCC.
Nele se apresenta o modo como se organizam e se relacionam os
itens que compõem a BNCC, nas diferentes etapas da Educação
Básica: as dez competências gerais da BNCC, referências para
a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio;
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de
experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
da Educação Infantil; as áreas de conhecimento, as competências
específicas de área, os componentes curriculares, as competências
específicas de componente, as unidades temáticas, os objetos de
conhecimento e as habilidades do Ensino Fundamental (com a
especificidade dos eixos em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e da
organização das habilidades por blocos de anos em Arte e Educação
Física). A representação gráfica da estrutura da BNCC traz uma
referência ao Ensino Médio, reiterando que o documento relativo a
essa etapa será construído com base nos mesmos pressupostos que
nortearam a elaboração da Versão Final para a Educação Infantil e o
Ensino Fundamental.
Atendendo à recomendação do Relatório Consed e Undime,
foram utilizados recursos de diagramação e edição para facilitar
a compreensão da estrutura da Base, com o uso de esquemas e a
exemplificação de cada item apresentado.
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Item da Versão 2
O papel dos temas
especiais na estrutura
da BNCC
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Síntese dos conteúdos do item
Apresentação dos temas especiais na
perspectiva de integração entre componentes
curriculares e de superação da lógica da
transversalidade; derivação de ordenamento
legal que implica alterações nas orientações
da LDB.

Versão Final
Na Versão Final, temas contemporâneos que afetam a vida humana
em escala global, regional e local, alguns dos quais previstos em
leis, decretos ou resoluções do CNE, são citados no tópico Base
Nacional Comum Curricular e currículos, do item A BNCC e o
pacto interfederativo, com a indicação de que a incorporação
de tais temas aos currículos caberá aos sistemas e às redes de
ensino e escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e
competência. Estes não são mais referidos como item que compõe
a estrutura da Base, mas como temas que são contemplados nas
habilidades de todos os componentes curriculares, cabendo aos
sistemas de ensino e escolas, de acordo com as suas possibilidades
e especificidades, tratá los de forma contextualizada. A legislação
pertinente a cada tema foi indicada com um link de acesso para
mais informações.

Mudanças nas habilidades
(objetivos de aprendizagem na Versão 2)

3. MUDANÇAS NAS HABILIDADES
(OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM NA VERSÃO 2)
O Relatório Consed e Undime sublinhava a grande quantidade de menções e solicitações relativas aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da Versão 2, feitas de forma espontânea no 3º turno dos seminários estaduais, e recomendava
uma revisão desses objetivos em todas as etapas e áreas, considerando critérios de quantidade, qualidade e inter-relação e
progressão de ano para ano e nas transições de segmentos/etapas.
Nas próximas páginas, apresentam-se as principais mudanças realizadas nos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da
Versão 2 (denominados, na Versão Final, de habilidades, no caso do Ensino Fundamental, como já mencionado anteriormente),
destacando:

•

a alteração no número de objetivos de aprendizagem/habilidades da Versão 2 para a Versão Final, com análise quantitativa
da composição das habilidades da Versão Final (objetivos de aprendizagem mantidos e novas habilidades) e apresentação
das justificativas para tais mudanças;

•

a mudança na progressão das aprendizagens na Versão Final em comparação à Versão 2, explicitando as estratégias
adotadas.

De modo a assegurar a transparência quanto à consideração das recomendações do Relatório Consed e Undime na realização
das alterações, como também do relatório “Contribuições referentes à segunda versão da Base Nacional Comum Curricular”4
(doravante Relatório Movimento Pela Base), produzido pelo Movimento Pela Base Nacional Comum, apresenta-se, sempre
que pertinente, a citação literal dos referidos relatórios, com a respectiva indicação do número da página em que se encontra.
Quando tais recomendações encontram-se em documentos que não apresentam numeração de páginas, indica-se a página do
arquivo em formato PDF na qual elas podem ser localizadas.

4

Disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2017/03/IndiceLeiturasCriticasRed.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Quadro 1

Solicitações do Relatório Consed e Undime e do Relatório Movimento Pela Base que resultaram no aumento das habilidades na Versão Final

ETAPA/
COMPONENTE
CURRICULAR

SOLICITAÇÕES

Relatório Consed e Undime Mesmo explicitando o entendimento de que “não se busca, na Educação Infantil, que as
crianças tenham práticas prototípicas do Ensino Fundamental”, é necessário dar maior ênfase nas práticas de leitura, em
especial o contato com a literatura infantil, para as crianças, desde os bebês. Além disso, faz se necessário promover o
convívio com experiências matemáticas que potencializem a aproximação das crianças ao sistema de numeração e com
conceitos de classificação, ou seja, que possam discutir relações matemáticas sem a necessidade da formalização (p. 16).
Para tanto, é necessário inserir objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:
• “relacionados à oralidade e práticas de leitura” (p. 17);

Educação Infantil

• “que definam com maior clareza o desenvolvimento da consciência fonológica e a inclusão do letramento na educação
infantil” (p. 17);
• “que desenvolvam o comportamento leitor” (p. 17);
• relativos “à ordenação, seriação, classificação e contagem” (p. 17);
• que enfatizem “o sistema de numeração, no campo Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” (p. 18);
• que possibilitem “utilizar diferentes estratégias materiais, suportes e procedimentos, para registrar e contar, construindo
assim o conceito de número” (p. 18), já na creche.
Relatório Movimento Pela Base
Educação Infantil” (p. 76).
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Recomenda se que “o processo de alfabetização comece mais explicitamente na

Mudanças nas habilidades
(objetivos de aprendizagem na Versão 2)

ETAPA/
COMPONENTE
CURRICULAR

SOLICITAÇÕES

Relatório Consed e Undime

Recomenda se o acréscimo de objetivos:

• relacionados ao incentivo ao diálogo e à escuta das crianças (Anexo 1, p. 22);
• que contemplem a “produção de texto” (Anexo 1, p. 22);
• “voltados para aprendizagem das concordâncias nominais e verbais” (Anexo 1, p. 22);
• que estimulem a “inserção das tecnologias de informação e comunicação” (Anexo 1, p. 22).
Relatório Movimento Pela Base
Língua Portuguesa

Recomenda se o acréscimo de objetivos que contemplem:

• “o desenvolvimento sistemático das competências essenciais para a leitura e a escrita, tais como: consciência
fonêmica e fonética, decodificação e reconhecimento de palavras, desenvolvimento de fluência e entonação na leitura
em voz alta e elementos de grafia (letras maiúsculas e minúsculas, junção de letras, escrita à mão)” (p. 79);
• a “incorporação, até o 3º ano, de todos os passos necessários para a plena alfabetização” (p. 79);
• “elementos da gramática essenciais para a expressão oral e escrita e a compreensão da leitura” (p. 79);
• “competências importantes estão ausentes ou insuficientemente desenvolvidas: desenvolvimento de vocabulário;
organização de ideias para redação de textos; habilidades de argumentação e retórica; e avaliação e edição do próprio
trabalho escrito, para aprimoramento da exatidão” (p. 79);
• “a literatura como um agente de mudança para o desenvolvimento de conhecimento intercultural e estimulador de
empatia” (p. 167).
Relatório Consed e Undime

Matemática

Recomenda se o acréscimo de objetivos:

• que contemplem as aplicações da Matemática, ou seja, articulação do conhecimento matemático “instrumental” com o
“universo natural e social, a partir do cotidiano do sujeito da aprendizagem” (Anexo 1, p. 9);
• que possibilitem que a Matemática seja caracterizada como uma área de linguagem (Anexo 1, p. 10);
• que proponham a construção, nos anos iniciais, de noções básicas de simetria que permitam identificar os eixos de
simetria de uma figura (Anexo 1, p. 23).
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ETAPA/
COMPONENTE
CURRICULAR

SOLICITAÇÕES

Relatório Consed e Undime Há ausência de uma perspectiva da sustentabilidade socioambiental, do letramento
científico e da saúde (p. 19 20). Em razão disso, é necessário acrescentar objetivos de aprendizagem que:
Ciências

• articulem “a discussão do letramento científico com a do pensamento crítico e do protagonismo” (p. 20);
• permitam a abordagem de “saúde e direitos relacionados à sexualidade” (Anexo 1, p. 11);
• enfatizem a “promoção do desenvolvimento sustentável” e os “aspectos socioambientais da sustentabilidade”
(Anexo 1, p. 11).
Relatório Consed e Undime

É necessário ampliar os objetivos de aprendizagem, para garantir:

• a abordagem “dos cinco continentes” (Anexo 1, p. 29);
Geografia

• o tratamento da “cartografia como ciência” (Anexo 1, p. 29);
• “de maneira mais abrangente, abordagem da geografia humana” (Anexo 1, p. 23);
• a abordagem dos “contextos locais e internacionais” (Anexo 1, p. 23).

Em contrapartida ao aumento de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil e de habilidades nos componentes
acima apresentados, registrou-se diminuição em Arte, Educação Física e História, de forma especialmente significativa em Educação Física
(redução de 56%) e História (redução de 37%).
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Quadro 2

Critérios para exclusão de habilidades da Versão 2 e exemplos de habilidades excluídas

CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DE
HABILIDADES DA VERSÃO 2

EXEMPLOS DE HABILIDADES EXCLUÍDAS

Objetivo de aprendizagem inadequado à
maturidade cognitiva e cronológica dos
estudantes (recomendação do Relatório
Consed e Undime)

Ciências
(EF01CI07) Descrever como era a Terra em tempos primitivos, em períodos anteriores à
existência da vida humana, situando etapas evolutivas posteriores.
(EF01CI09) Perceber que diferenças anatômicas entre os animais, incluindo os seres humanos,
estão relacionadas a diferentes formas de realizar funções como a respiração, a alimentação, a
excreção e a reprodução.

Objetivo de aprendizagem já
contemplado em outro objetivo da
mesma etapa/ano

Educação Infantil
(EIBPET05) Ordenar objetos, considerando um atributo (tamanho ou peso ou espessura ou
outro atributo).
Já contemplada no objetivo (EIBPET04) Classificar objetos, considerando
um atributo (tamanho ou peso ou cor ou outro atributo).
Arte
(EF06AR37) Refletir sobre as experiências teatrais desenvolvidas em aula, de modo a
problematizar as questões de gênero, corpo e sexualidade.
Parte do objetivo já contemplado
na habilidade (EF06AR16) Apropriar se dos diversos conceitos e procedimentos de dança, de
modo a problematizar as questões de gênero, corpo e sexualidade.
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CRITÉRIOS PARA EXCLUSÃO DE
HABILIDADES DA VERSÃO 2

EXEMPLOS DE HABILIDADES EXCLUÍDAS

Objetivo de aprendizagem confunde se
com a descrição de uma atividade,
estratégia ou procedimento

Arte
(EF01AR03) Participar do processo de organização do ambiente, para o trabalho com as artes
visuais.
História
(EF06HI28) Produzir textos que discorram sobre o desenvolvimento dessas civilizações e
sociedades.
(EF08HI16) Conhecer a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, em especial a sua “descoberta”
das mazelas do “Brasil profundo”.
Língua Portuguesa
(EF09LP18) Escrever carta de solicitação para ser enviada por e-mail.
(EF09LP25) Elaborar apresentação de trabalho, usando recursos audiovisuais para exposição
que integrem tópicos, pequenos textos, imagens e/ou vídeos sobre tema de estudo.

Objetivo de aprendizagem refere se
a objeto de conhecimento pertinente
a outro componente, já tendo sido
contemplado

História
(EF01HI12) Identificar os diferentes ciclos da Natureza.  Já contemplada na habilidade de
Geografia (EF01GE04) Utilizar linguagens diversas em registros de observações sobre ritmos
naturais e experiências ocorridas em seus lugares de vivências.
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3.2. PROGRESSÃO DAS APRENDIZAGENS
Segundo o Relatório Consed e Undime, fazia-se necessária que a “revisão dos objetivos seja feita buscando assegurar que o sujeito
aprendente esteja sempre no centro do processo, reconhecendo o seu protagonismo no seu percurso de desenvolvimento [e] que
os objetivos de aprendizagem não remetam a intenções ou procedimentos de ensino” (p. 12). Também se indicava a necessidade de
“revisar a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental, para que as mesmas correspondam à capacidade dos estudantes
atendidos nesse segmento, garantam altas expectativas de aprendizagem e protagonismo do estudante e permitam uma transição
adequada para o Ensino Médio” (p. 19).
A essas recomendações mais gerais, o Relatório acrescentava aspectos a ser considerados na revisão das habilidades, tais como os seguintes:

•

garantir “maior clareza e precisão nos enunciados” (p. 13);

•

selecionar “verbos que representem aprendizagens efetivas do ponto de vista do estudante (e não procedimentos do professor)” (p. 13);

•

substituir os verbos “que impõem limites ao pensamento do aluno por aqueles que solicitem ações de investigação, registro, análise, de
acordo com as habilidades pertinentes a cada ano” (Anexo 1, p. 19);

•

rever os “verbos escolhidos no enunciado dos objetivos, criticados por se repetirem da mesma forma de um ano para o outro ou por
proporem ações excessivamente simples ou passivas por parte dos estudantes” (Anexo 1, p. 19);

•

contemplar verbos que reafirmem a importância da “postura investigativa para além da sala de aula” (Anexo 1, p. 19);

•

“hierarquizar objetivos complexos do ano/série em detrimento dos mais simples; excluir objetivos que não atendem à maturidade
cognitiva e cronológica dos estudantes” (Anexo 1, p. 20);

•

“adequar os objetivos de aprendizagem em relação à idade/série ou à progressão de complexidade ao longo dos anos”, excluindo os
que “não atendem à maturidade cognitiva e cronológica dos estudantes” (Anexo 1, p. 20).

Como se vê, as solicitações do Relatório Consed e Undime apoiam-se no princípio de que a progressão de aprendizagem está associada
a processos cognitivos – descritos pelo uso de verbos – que permitem indicar o aumento de demanda cognitiva ao longo dos anos de
escolaridade, ainda que se refiram ao mesmo conteúdo.
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No que concerne à alteração da demanda cognitiva das habilidades, segunda estratégia adotada para garantir a progressão de
aprendizagem, tomou-se, como referência de análise, a taxionomia modificada de Bloom, já referida no Relatório Consed e Undime e
no Relatório Movimento Pela Base. As habilidades da Versão 2 foram inicialmente analisadas e categorizadas com base nas informações
do Quadro 3.
Quadro 3

Níveis de aprendizagem

NÍVEIS DE APRENDIZAGEM
1. Lembrar
Refere se ao reconhecimento e reprodução de ideias, fatos, termos,
conceitos básicos, respostas e conteúdos. Associado à memorização.

2. Compreender
Refere se ao estabelecimento de conexão entre o novo e o
conhecimento previamente adquirido. Associado à compreensão de
fatos e a ideias de organização, comparação, classificação, entre outras.

3. Aplicar
Refere se à execução ou ao uso de procedimento em uma situação
específica e à solução de problema, com base no conhecimento
adquirido, estratégias, técnicas etc.
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PROCESSOS COGNITIVOS (VERBOS)
Escolher, definir, duplicar, identificar, listar, reconhecer, relatar, reproduzir,
recuperar, selecionar, soletrar etc.

Calcular, categorizar, elucidar, classificar, comparar, concluir, contrastar,
demonstrar, descrever, debater, exemplificar, aumentar, explicar, ampliar,
identificar, ilustrar, inferir, interpretar, localizar, corresponder, delinear,
parafrasear, predizer, relatar, reformular, mencionar, mostrar, resumir, traduzir
etc.

Aplicar, executar, construir, escolher, classificar, construir, demonstrar,
desenvolver, executar, experimentar, identificar, ilustrar, executar,
entrevistar, fazer uso de, organizar, planejar, praticar, selecionar,
solucionar, usar, utilizar etc.

Mudanças nas habilidades
(objetivos de aprendizagem na Versão 2)

NÍVEIS DE APRENDIZAGEM
4. Analisar
Relacionado a dividir a informação em partes relevantes e
irrelevantes, importantes e menos importantes e entender a inter
relação existente entre elas. Implica fazer inferências e encontrar
evidências para apoiar generalizações.

5. Avaliar
Associado à realização de julgamentos baseados em critérios e
padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência e eficácia.
Implica apresentar e defender opiniões e defender ideias e conceitos.

6. Criar
Significa compilar informações ou elementos, com a intenção de criar
nova visão, solução, estrutura ou modelo, utilizando conhecimentos
e habilidades previamente adquiridos. Envolve o desenvolvimento de
ideias novas e originais, produtos e métodos.

PROCESSOS COGNITIVOS (VERBOS)
Analisar, apreciar, assumir, atribuir, categorizar, classificar, comparar,
concluir, contrastar, desconstruir, detectar, diferenciar, descobrir,
discriminar, dissecar, distinguir, dividir, examinar, formular dedução,
inferir, integrar, organizar, relatar, selecionar, sequenciar, simplificar,
estruturar, testar etc.

Concordar, apreciar, avaliar, conferir, escolher, comparar, concluir, criticar,
decidir, deduzir, defender, determinar, refutar, discutir, calcular, avaliar,
explicar, interpretar, julgar, justificar, medir, monitorar, priorizar, provar,
ranquear, recomendar, reconstruir, selecionar, apoiar, verificar etc.

Adaptar, construir, mudar, escolher, combinar, compilar, compor,
construir, criar, projetar, desenvolver, debater, elaborar, calcular, formular,
generalizar, supor, modificar, planejar, produzir, propor, solucionar etc.

Fonte de pesquisa: FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti; BELHOT, Renato Vairo. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de
objetivos instrucionais. Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.

Tais categorias foram utilizadas tanto para analisar os níveis de aprendizagem expressos nos objetivos de aprendizagem da Versão 2
quanto para analisar e rever as habilidades da Versão Final, de maneira a assegurar a progressão de aprendizagem ao longo do Ensino
Fundamental, considerando as especificidades dos diferentes componentes.
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Como se pode observar no Gráfico 6, não há homogeneidade, entre os componentes curriculares, quanto à distribuição das habilidades
pelos níveis de aprendizagem. Essa situação pode ser explicada, em parte, pela própria natureza das aprendizagens previstas em cada
área ou componente curricular. Assim, por exemplo: em Arte, quase 90% das habilidades concentram-se nos níveis “aplicar”, “analisar” e
“criar”; em Matemática, 80% das habilidades concentram-se nos níveis “compreender” e “aplicar”; em História, aproximadamente 90% das
habilidades concentram-se nos níveis “compreender”, “analisar” e “avaliar”.
No entanto, a despeito dessas diferenças inevitáveis, fica evidente que, na Versão Final, a combinação entre as habilidades da Versão 2 e as
novas habilidades resultou em indicações para que os alunos brasileiros tenham direito a “aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para
resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções.” (BNCC,
Versão Final – Introdução, p. 17).
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ANEXO
Número de habilidades por nível de Aprendizagem no Ensino Fundamental – Anos Iniciais e
Ensino Fundamental – Anos Finais e composição do componente curricular, segundo percentual
de habilidades por nível de aprendizagem na Versão 2 e na Versão Final
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Anexo 4 – Material que subsidiou o Estudo
Comparativo

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

Estudo das alterações realizadas sobre a versão 2 da BNCC
SITUAÇÃO VERSÃO 2
Mantida sem alterações no mesmo grupo etário ou ano/grupo
de anos
Mantida sem alterações em outro grupo etário ou ano/grupo
de anos
Mantida sem alterações em outro componente
Mantidos sem alterações
Mantida com alterações no mesmo grupo etário ou
ano/grupo de anos
Mantida com alterações em grupo etário ou outro ano/grupo
de anos
Mantida com alterações em outro componente
Mantida integrado a outro, no mesmo grupo etário ou
ano/grupo de anos
Mantida integrado a outro, em outro grupo etário ou
ano/grupo de anos
Mantidos com alterações
Total de Mantidos
Excluídos
Total Versão 2
Mantidos
Excluídos

EI

LP

AR

EF

LI

MA

CI

GE

HI

TOTAL

11

13

6

0

0

73

1

9

4

117

1

0

0

0

0

2

1

2

3

9

0
12

0
13

0
6

0
0

0
0

0
75

1
3

0
11

1
8

2
128

46

128

30

18

0

91

19

19

42

393

2

3

1

1

0

3

29

19

20

78

0

1

0

0

0

0

3

2

3

9

4

122

27

125

0

0

9

5

18

310

0

14

0

7

0

0

24

5

15

65

52
64
9
73
88%
12%

268
281
106
387
73%
27%

58
64
10
74
86%
14%

151
151
6
157
96%
4%

0
0
32
32
0%
100%

94
169
1
170
99%
1%

84
87
12
99
88%
12%

50
61
5
66
92%
8%

98
106
114
220
48%
52%

855
983
295
1.278
77%
23%

Resultado das alterações na versão final da BNCC
SITUAÇÃO VERSÃO FINAL
Mantida sem alterações no mesmo grupo etário ou ano/grupo
de anos
Mantida sem alterações em outro grupo etário ou ano/grupo
de anos
Mantida com alterações no mesmo grupo etário ou
ano/grupo de anos
Mantida com alterações em grupo etário ou outro ano/grupo
de anos
Mantida integrado a outro, no mesmo grupo etário ou
ano/grupo de anos
Mantida integrado a outro, em outro grupo etário ou
ano/grupo de anos
Total de Mantidas
Nova (inédita)
Nova (transferida de outro componente)
Nova (transferida do Ensino Médio)
Novas (total de transferidas)
Total de Novas
Total Versão 3
Mantidas
Novas (inéditas)
Novas (transferidas)
VARIAÇÃO
Versão 2
Versão 3
Versão 2
Versão 3

EI

LP

AR

EF

LI

MA

CI

GE

HI

TOTAL

11

13

6

0

0

73

1

9

5

118

1

0

0

0

0

2

1

2

3

9

67

159

30

18

0

91

21

27

44

457

9

7

2

2

0

5

34

31

21

111

2

50

16

46

0

0

5

4

8

131

0

5

0

0

0

0

8

3

7

23

90
19
0
0
0
19
109
83%
17%
0%

234
182
0
0
0
182
416
56%
44%
0%

54
7
0
0
0
7
61
89%
11%
0%

66
0
0
3
3
3
69
96%
0%
4%

0
88
0
0
0
88
88
0%
100%
0%

171
63
0
0
0
63
234
73%
27%
0%

70
39
0
1
1
40
110
64%
35%
1%

76
27
10
2
12
39
115
66%
23%
10%

88
48
2
0
2
50
138
64%
35%
1%

849
473
12
6
18
491
1.340
63%
35%
1%

EI
100%
149%
0%
49%

LP
100%
107%
0%
7%

AR
100%
82%
0%
-18%

EF
100%
44%
0%
-56%

LI
100%
275%
0%
175%

MA
100%
138%
0%
38%

CI
100%
111%
0%
11%

GE
100%
174%
0%
74%

HI
100%
63%
0%
-37%

TOTAL
100%
105%
0%
5%

Resumo das alterações das habilidades
Versão 2

Ano
Lembrar

Versão 3

Compreender Aplicar Analisar Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

V2

V2

V2

V2

V2

VF

VF

VF

VF

VF

VF

LP

25

95

60

12

17

18

33

117

51

7

11

15

AR

17

4

13

2

0

0

5

1

8

6

0

6

EF

36

14

16

0

1

0

3

8

11

1

2

2

LI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MA

17

45

33

0

0

0

9

66

45

6

0

0

CI

8

28

8

13

1

0

0

8

8

17

11

4

GE

4

21

2

2

1

0

2

32

9

7

4

2

HI

28

57

6

6

1

0

0

24

10

9

9

1

Anos
Iniciais

135

264

138

35

21

18

52

256

142

53

37

30

LP

13

63

47

19

10

8

7

69

39

28

21

18

AR

9

8

16

2

0

3

1

0

9

18

0

7

EF

32

24

24

5

1

4

9

11

12

2

7

1

LI

0

0

0

0

0

0

6

37

27

9

5

4

MA

5

22

38

6

1

3

5

20

56

18

4

5

CI

2

13

5

11

5

5

0

6

2

20

30

4

GE

4

13

6

10

3

0

0

21

7

24

7

0

HI

42

46

3

31

0

0

0

15

3

34

32

1

Anos
Finais

107

189

139

84

20

23

28

179

155

153

106

40

Resumo das alterações das habilidades
Lembrar

Compreender Aplicar Analisar Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

TOTAL VF

LP

38

158

107

31

27

26

40

186

90

35

32

33

416

AR

26

12

29

4

0

3

6

1

17

24

0

13

61

EF

68

38

40

5

2

4

12

19

23

3

9

3

69

LI

0

0

0

0

0

0

6

37

27

9

5

4

88

MA

22

67

71

6

1

3

14

86

101

24

4

5

234

CI

10

41

13

24

6

5

0

14

10

37

41

8

110

GE

8

34

8

12

4

0

2

53

16

31

11

2

115

HI

70

103

9

37

1

0

0

39

13

43

41

2

138

TOTAL

242

453

277

119

41

41

80

435

297

206

143

70

1231

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

TOTAL VF

Lembrar

Compreender Aplicar Analisar Avaliar

LP

9%

45%

22%

8%

8%

8%

10%

45%

22%

8%

8%

8%

100%

AR

10%

2%

28%

39%

0%

21%

10%

2%

28%

39%

0%

21%

100%

EF

18%

28%

33%

4%

13%

4%

17%

28%

33%

4%

13%

4%

100%

LI

7%

42%

31%

10%

6%

4%

7%

42%

31%

10%

6%

5%

100%

MA

6%

37%

43%

10%

2%

2%

6%

37%

43%

10%

2%

2%

100%

13%

9%

34%

37%

7%

0%

13%

9%

34%

37%

7%

100%

46%

14%

27%

9%

2%

2%

46%

14%

27%

10%

2%

100%

28%

9%

31%

30%

2%

0%

28%

9%

31%

30%

1%

100%

6%

35%

24%

17%

12%

6%

100%

CI
GE

2%

HI
TOTAL

Consolidação das alterações das habilidades
Lembrar

Anos Inicia
Anos Finai
TOTAL
Anos Inicia
Anos Finai

V2
135
107
242
56%
44%

VF
52
28
80
65%
35%

Compreender

V2
264
189
453
58%
42%

VF
256
179
435
59%
41%

Aplicar

V2
138
139
277
50%
50%

VF
142
155
297
48%
52%

Analisar

V2
35
84
119
29%
71%

VF
53
153
206
26%
74%

Avaliar

V2
21
20
41
51%
49%

VF
37
106
143
26%
74%

Criar

V2
18
23
41
44%
56%

VF
30
40
70
43%
57%

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Legenda do campo de experiência

Legenda da Situação
SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo grupo
etário
mantido sem alterações em outro grupo
etário
mantido com alterações no mesmo grupo
etário
mantido com alterações em outro grupo
etário
mantido integrado a outro, no mesmo
grupo etário
mantido integrado a outro, em outro
grupo etário
excluído
novo
V2 Faixa

Campos de experiência
EO
CG
EF
TS
ET

Corpo, gestos e movimentos
Escuta, fala, pensamento e imaginação
Traços, sons, formas e imagens
Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações

V2 Campo

Versão 2

Situação

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

1

EO

(EIBEEO01) Perceber que suas ações têm
efeitos nas outras crianças e adultos,
constituindo relações de amizade.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBEEO01m) Perceber que suas ações
têm efeitos nas outras crianças e nos
adultos.

EO

1

1

EO

(EIBEEO02) Perceber as possibilidades e
os limites de seu corpo nas brincadeiras
das quais participa.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBEEO02m) Perceber as possibilidades
e os limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações das quais
participa.

EO

1

1

EO

(EIBEEO03) Dialogar com parceiros
coetâneos ou adultos, ao explorar
materiais, objetos, brinquedos.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBEEO03m) Interagir com crianças da
mesma faixa etária e adultos ao explorar
materiais, objetos, brinquedos.

EO

1

1

EO

(EIBEEO04) Comunicar suas necessidades,
desejos e emoções, utilizando gestos,
balbucios e palavras.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

EO

1

EO

1

EO

1

EO

1

CG

1

CG

1

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

EO

(EIBEEO05) Reconhecer as sensações do
seu corpo em momentos de alimentação,
higiene, descanso.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

novo

1

CG

(EIBECG01) Exprimir corporalmente
emoções, necessidades e desejos,
ampliando suas estratégias comunicativas.

mantido integrado a outro,
no mesmo grupo etário

1

CG

(EIBECG02) Ampliar suas possibilidades
corporais, respondendo a desafios criados
em espaços que possibilitem explorações
diferenciadas.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

Observações

O eu, o outro, o nós

(EIBEEO04m) Comunicar necessidades,
desejos e emoções, utilizando gestos,
balbucios, palavras.
(EIBEEO04b) Demonstrar sentimentos de
[desdobrado em 2] afeição pelas pessoas com as quais
interage.
(EIBEEO05m) Reconhecer as sensações
de seu corpo em momentos de
alimentação, higiene, brincadeira e
descanso.
(Novo) Desenvolver confiança em si, em
seus pares e nos adultos em situações de
interação.
(EIBE-CG01-EIBE-ET04m)
Movimentar as partes do corpo para
[EIBECG01-EIBEET04m]
exprimir corporalmente emoções,
necessidades e desejos.
[desdobrado em 2]

(EIBECG02m) Ampliar suas possibilidades
de movimento em espaços que
possibilitem explorações diferenciadas.
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V2 Faixa

V2 Campo

Versão 2

Situação

Observações

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

[desdobrado em 2]

(EIBECG02b) Utilizar os movimentos de
preensão, encaixe e lançamento,
ampliando suas possibilidades de
manuseio de diferentes materiais e
objetos.

CG

1

(EIBECG03m)
Experimentar
as
possibilidades de seu corpo nas
brincadeiras e interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

CG

1

CG

1

EO

2

CG

1

(EIBEEF01) Reconhecer quando é
chamado por seu nome e reconhecer os
nomes de pessoas com quem convive.

EF

1

[desdobrado em 4]

(EIBEEF02m) Demonstrar interesse ao
ouvir a leitura de poemas e a
apresentação de músicas.

EF

1

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

(Novo) Demonstrar interesse ao ouvir
histórias lidas ou contadas, observando
ilustrações e os movimentos de leitura
do adulto-leitor (modo de segurar o
portador e de virar as páginas).

EF

1

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

EF

1

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 4]

EF

2

EF

1

EF

1

EF

1

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

CG

(EIBECG03)
Experimentar
as
possibilidades de seu corpo nas
brincadeiras ou diante das demandas
proporcionadas
por
ambientes
acolhedores e desafiantes.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

CG

(EIBECG04) Participar do cuidado do seu
corpo e do seu bem-estar.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 2]

1

CG

(EIBECG05) Imitar gestos, sonoridades e
movimentos de outras crianças e adultos.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

EF

(EIBEEF01) Reconhecer quando chamam
seu nome e os nomes das pessoas com
quem convive.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

EF

(EIBEEF02) Apreciar a escuta de pequenas
histórias.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

EF

(EIBEEF03) Imitar as variações de
entonação e gestos realizados pelos
adultos, ao ler histórias e ao cantar.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

1

EF

(EIBEEF04) Participar de diálogos, usando
movimentos
expressivos,
gestos,
balbucios e fala.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

novo

(EIBECG04m) Participar do cuidado do
seu corpo e da promoção do seu bemestar.
(EIBECG04b) Habituar-se a práticas de
cuidado com o corpo, desenvolvendo
noções de bem-estar.
(EIBECG05m) Imitar gestos, sonoridades
e movimentos de outras crianças,
adultos e animais.

(Novo) Ter contato com diferentes
gêneros textuais (poemas, fábulas,
contos, receitas, quadrinhos, anúncios
etc.).
(Novo) Demonstrar interesse e atenção
ao ouvir a leitura de histórias e outros
textos, diferenciando escrita de
ilustrações, e acompanhando, com
orientação do adulto-leitor, a direção da
leitura (de cima para baixo, da esquerda
para a direita).
(EIBEEF03) Imitar as variações de
entonação e gestos realizados pelos
adultos, ao ler histórias e ao cantar.
(EIBEEF04m) Comunicar-se com outras
pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de
expressão.
(Novo) Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias, apontando-os, a
pedido do adulto-leitor.

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

V2 Faixa

V2 Campo

Versão 2

Situação

Observações

novo

1

TS

(EIBETS01) Explorar sons produzidos com
o próprio corpo e com objetos cotidianos.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

1

TS

(EIBETS02) Traçar marcar gráficas, usando
objetos riscantes e suportes.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 3]

(EIBETS03) Utilizar materiais com
possibilidades transformadoras (argila,
massa de modelar, papel, tinta), para
criar
objetos bidimensionais e
tridimensionais.
(EIBETS04) Utilizar diferentes fontes
sonoras e materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas, canções, músicas e
melodias.

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

(Novo) Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista, gibi, jornal,
cartaz, CD, tablet etc.).

EF

1

TS

1

TS

1

EF

1

EF

2

TS

1

TS

1

TS

1

(EIBETS01) Explorar sons produzidos com
o próprio corpo e com objetos do
ambiente.
(EIBETS02m) Traçar marcas gráficas, em
diferentes
suportes,
usando
instrumentos riscantes e tintas.
(EIBETS02) Ter contato com diferentes
instrumentos e suportes de escrita.
(Novo)
Manusear
diferentes
instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais
gráficos.
(EIBETS03m) Utilizar materiais variados
com possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar), criando
objetos tridimensionais.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

TS

1

TS

1

TS

(EIBETS05) Imitar gestos, movimentos,
sons, palavras de outras crianças e
adultos ou de animais e objetos.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

ET

(EIBEET01) Explorar as características de
objetos e materiais – odores, sabores,
sonoridades, texturas, formas, pesos,
tamanhos e posições no espaço.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

(EIBEET01a) Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e materiais
(odor, cor, sabor, temperatura).

ET

1

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 2]

(EIBEET01b) Explorar e descrever
semelhanças e diferenças entre as
características e propriedades dos
objetos (sonoridade, textura, peso,
tamanho, posição no espaço).

ET

2

ET

1

ET

1

(EIBETS04m) Explorar diferentes fontes
sonoras e materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas, canções, músicas
e melodias.
(EIBETS05m) Imitar gestos, movimentos,
sons, palavras de outras crianças e
adultos, animais, objetos e fenômenos da
natureza.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

1

ET

(EIBEET02) Apontar aos colegas e adultos
alguma característica de pessoas, objetos
e situações que tenha chamado sua
atenção.

excluído

1

ET

(EIBEET03) Produzir ações e modificações
em objetos ou no ambiente ao explorá-lo.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

(EIBEET03m) Explorar o ambiente
através de ação e observação,
manipulando, experimentando e fazendo
descobertas.
(Novo) Explorar relações de causa e
efeito (transbordar, tingir, misturar,
mover e remover etc.) na interação com
o mundo físico.

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

V2 Faixa

1

V2 Campo

ET

Versão 2

(EIBEET04) Distinguir e identificar
algumas partes do seu corpo.

Situação

Observações

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 4]

mantido integrado a outro,
no mesmo grupo etário

[EIBECG01-EIBEET04m]

novo

2

EO

(EIBPEO01)
Demonstrar
atitudes
cuidadosas e solidárias na interação com
diversas crianças e adultos.

(EIBPEO02) Fazer uso de normas sociais,
participando de brincadeiras de faz de
conta.
(EIBPEO03) Assumir personagens ligados
ao seu cotidiano nas brincadeiras de faz
de conta.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 5]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 5]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 5]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 5]

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 5]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

2

EO

2

EO

2

EO

(EIBPEO04) Praticar suas habilidades
comunicativas, ampliando a compreensão
das mensagens dos colegas.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

2

EO

(EIBPEO05) Comparar características de
colegas (tamanho, altura, etnia,
preferências, local de moradia etc.),
identificando semelhanças e diferenças.

excluído

Versão 3
(Novo) Manipular, experimentar,
arrumar e explorar o espaço através de
experiências de deslocamentos de si e
dos objetos.
(Novo) Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas interações e
brincadeiras (em dança, balanços,
escorregador etc.).
(Novo) Manipular materiais diversos e
variados para comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.

V3 Campo

V3 Faixa

ET

1

ET

1

ET

1

(Novo) Experimentar e resolver situaçõesproblema do seu cotidiano.

ET

1

(EIBPEO01) Demonstrar atitudes de
cuidado e solidariedade na interação
com crianças e adultos.

EO

2

EO

2

EO

2

EO

2

EO

1

EO

2

(EIBPEO04m) Comunicar-se com os
colegas e os adultos, buscando
compreendê-los e fazendo-se
compreender.

EO

2

(Novo) Demonstrar imagem positiva de
si e confiança em sua capacidade para
enfrentar dificuldades e desafios.

EO

2

(Novo) Compartilhar os objetos e os
espaços com crianças da mesma faixa
etária e adultos.
(Novo) Valorizar a diversidade ao
participar de situações de convívio com
diferenças.
(Novo) Resolver conflitos nas interações
e brincadeiras, com a orientação de um
adulto.
(Novo) Construir formas de interação
com outras crianças da mesma faixa
etária e adultos, adaptando-se ao
convívio social.
(EIBPEO02m) Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e
brincadeiras.

excluído

novo

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

V2 Faixa

V2 Campo

Versão 2

Situação

2

CG

(EIBPCG01) Explorar gestos e movimentos
de sua cultura no cuidado de si e nas
diversas brincadeiras corporais e de faz
de conta.

2

CG

2

Observações

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPCG01m) Apropriar-se de gestos e
movimentos de sua cultura no cuidado
de si e nos jogos e brincadeiras.

CG

2

(EIBPCG02) Praticar suas possibilidades
corporais, ao se envolver em brincadeiras
tradicionais e de faz de conta.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPCG02) Fazer uso de suas
possibilidades corporais, ao se envolver
em brincadeiras e atividades de
diferentes naturezas.

CG

2

CG

(EIBPCG03) Explorar formas de
deslocamento no espaço, combinando
movimentos e orientações diversas.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPCG03m) Explorar formas de
deslocamento no espaço (pular, saltar,
dançar), combinando movimentos e
seguindo orientações.

CG

2

2

CG

(EIBPCG04) Demonstrar uma valorização
das características do seu corpo, nas
diversas atividades das quais participa,
como em momentos de cuidado de si e
do outro, em jogos, histórias e em
atividades artísticas.

mantido com alterações em
outro grupo etário

(EIBPCG04) Demonstrar valorização das
características de seu corpo, nas diversas
atividades das quais participa e em
momentos de cuidado de si e do outro.

CG

3

2

CG

(EIBPCG05) Explorar formas de
deslocamento no espaço, combinando
movimentos e orientando-se com relação
a noções como em frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro, fora.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPCG05m) Deslocar seu corpo no
espaço, orientando-se por noções como
em frente, atrás, no alto, embaixo,
dentro, fora, etc.

CG

2

2

EF

(EIBPEF01) Dialogar sobre diferentes
assuntos em rodas de conversa e
brincadeiras.

mantido integrado a outro,
no mesmo grupo etário

(EIBPEF01-EIBPEF05m) Dialogar com
crianças e adultos expressando seus
desejos, necessidades, sentimentos e
opiniões.

EF

2

2

EF

(EIBPEF02) Criar sons, rimas e gestos em mantido com alterações no
brincadeiras de roda e outras brincadeiras.
mesmo grupo etário

(EIBPEF02m) Identificar e criar diferentes
sons e reconhecer rimas e aliterações em
cantigas de roda e textos poéticos.

EF

2

2

EF

(EIBPEF03) Relatar, de modo expressivo,
experiências e fatos acontecidos, histórias
de livros, filmes ou peças teatrais.

[EIBPEF01-05]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

(EIBPEF03m) Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou
peças teatrais assistidos etc.

EF

2

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

(Novo) Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens e
principais acontecimentos.

EF

2

(EIBPEF04m) Criar e contar histórias
oralmente, a partir de imagens ou temas
sugeridos.

EF

2

2

EF

(EIBPEF04) Criar novos elementos para as
histórias que ouve.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

2

EF

(EIBPEF05) Expressar seus sentimentos e
opiniões, usando a linguagem verbal.

mantido integrado a outro,
no mesmo grupo etário

[EIBPEF01-05]

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

V2 Faixa

2

V2 Campo

TS

Versão 2

(EIBPTS01) Explorar sons produzidos por
materiais, objetos e instrumentos
musicais, para acompanhar diversos tipos
de canção

Situação

Observações

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

novo

(Novo) Manusear diferentes portadores
textuais, demonstrando reconhecer seus
usos sociais e suas características gráficas.

EF

2

novo

(Novo) Ampliar o contato com diferentes
gêneros textuais (parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, notícias etc.).

EF

2

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

(EIBPTS01m) Criar sons com materiais,
objetos e com instrumentos musicais,
para acompanhar diversos ritmos de
música.

TS

2

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

(Novo) Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e melodias.

TS

2

2

TS

(EIBPTS02) Utilizar diferentes materiais,
suportes e procedimentos para grafar,
explorando cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPTS02) Utilizar diferentes materiais,
suportes e procedimentos para grafar,
explorando cores, texturas, superfícies,
planos, formas e volumes.

TS

2

2

TS

(EIBPTS03) Reconhecer as possibilidades
de se expressar em diferentes linguagens
como a do desenho, do cinema, da
música, do movimento, do teatro.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPTS03m) Expressar-se por meio de
linguagens como a do desenho, da
música, do movimento corporal, do
teatro.

TS

2

2

TS

(EIBPTS04) Organizar com os colegas o
ambiente para as brincadeiras ou para
ocasiões especiais, tais como festas e
apresentações.

excluído

2

TS

(EIBPTS05) Recriar danças, cenas de
teatro, histórias, músicas.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPTS05m) Imitar e criar movimentos
próprios, em danças, cenas de teatro,
narrativas e músicas.

TS

2

2

ET

(EIBPET01) Compartilhar, com outras
crianças, situações de cuidado de plantas
e animais nos espaços da instituição.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPET01m) Compartilhar, com outras
crianças, situações de cuidado de plantas
e animais nos espaços da instituição e
fora dela.

ET

2

2

ET

(EIBPET02) Relatar transformações
observadas em materiais, animais,
pessoas ou no ambiente.

excluído

2

ET

(EIBPET03) Identificar relações espaciais
(dentro e fora, em cima, embaixo e do
lado), e temporais (antes e depois).

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPET03m) Identificar relações
espaciais (dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado)
e temporais (antes, durante e depois).

ET

2

2

ET

(EIBPET04)
Classificar
objetos,
considerando um atributo (tamanho ou
peso ou cor ou outro atributo).

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EIBPET04) Classificar objetos,
considerando determinado atributo
(tamanho, peso, cor, forma etc.).

ET

2

[desdobrado em 2]

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

V2 Faixa

2

V2 Campo

ET

Versão 2

(EIBPET05)
Ordenar
objetos,
considerando um atributo (tamanho ou
peso ou espessura ou outro atributo).

Situação

Observações

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 2]

excluído

[contemplado em
EIBPET04]

novo

novo

novo

novo

3

3

EO

EO

3

EO

3

EO

3

EO

(EICPEO01) Seguir as regras nas
brincadeiras e jogos com outras crianças,
aprendendo a lidar com o sucesso e a
frustração.

(EICPEO02) Fazer uso de estratégias para
lidar com o conflito nas interações com
diversas crianças e adultos.

(EICPEO03) Apreciar os costumes e as
manifestações culturais do seu contexto e
de outros.
(EICPEO04) Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos diversos,
por meio de contatos diretos ou
possibilitados pelas tecnologias da
comunicação.
(EICPEO05) Demonstrar oposição a
qualquer forma de discriminação, sempre
que presenciá-la.

Versão 3
(Novo) Classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças e
diferenças.

(Novo) Analisar situações-problema do
cotidiano levantando hipóteses, dados e
possibilidades de solução.
(Novo) Utilizar conceitos básicos de
tempo (agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa, devagar).
(Novo) Contar oralmente objetos,
pessoas, livros etc., em contextos
diversos.
(Novo) Registrar com números a
quantidade de crianças (meninas e
meninos, presentes e ausentes) e a
quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).
(EICPEO01m)
Compreender
a
necessidade das regras no convívio
social, nas brincadeiras e nos jogos com
outras crianças.
(Novo) Atuar de maneira independente,
com confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e
limitações.
(EICPEO02m) Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para lidar com
conflitos nas interações com crianças e
adultos.

V3 Campo

V3 Faixa

ET

3

ET

2

ET

2

ET

2

ET

2

EO

3

EO

3

EO

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

(Novo) Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que as pessoas têm
diferentes sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.

EO

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

(Novo) Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo atitudes de participação
e cooperação.

EO

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPEO04m) Comunicar suas ideias e
sentimentos com desenvoltura a pessoas
e grupos diversos.

EO

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPEO05m) Manifestar oposição a
qualquer forma de discriminação.

EO

3

excluído

EDUCAÇÃO INFANTIL - ALTERAÇÕES DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

V2 Faixa

V2 Campo

Versão 2

Situação

Observações

novo

3

CG

(EICPCG01) Fazer uso de movimentos
cada vez mais precisos, ao interagir com
colegas e adultos em brincadeiras e
atividades da cultura corporal.

Versão 3
(Novo) Adotar hábitos de autocuidado,
valorizando atitudes relacionadas a
higiene, alimentação, conforto e
cuidados com a aparência.

V3 Campo

V3 Faixa

EO

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

(EICPCG01m) Movimentar-se de forma
adequada, ao interagir com colegas e
adultos em brincadeiras e atividades.

CG

3

mantido com alterações em
outro grupo etário

[desdobrado em 3]

(Novo) Desenvolver progressivamente as
habilidades manuais, adquirindo controle
para desenhar, pintar, rasgar, folhear,
entre outros.

CG

2

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

(EICPCG01m) Coordenar com precisão e
eficiência suas habilidades motoras no
atendimento a seus interesses e
necessidades de representação gráfica.

CG

3

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EICPCG02) Criar movimentos, gestos,
olhares, mímicas e sons com o corpo em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas
como dança, teatro e música.

CG

3

CG

3

CG

(EICPCG02) Criar movimentos, gestos,
olhares, sons e mímicas com o corpo em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas
como dança, teatro e música.

CG

(EICPCG03) Demonstrar controle e
adequação do uso de seu corpo na
participação em momentos de cuidado,
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, dentre
outras possibilidades.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EICPCG03) Demonstrar controle e
adequação do uso de seu corpo na
participação em momentos de cuidado,
brincadeiras e jogos, escuta e reconto de
histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.

3

CG

(EICPCG04) Criar formas diversificadas
para expressar ideias, opiniões,
sentimentos, sensações e emoções com o
seu corpo tanto nas situações do
cotidiano como em brincadeiras, dança,
teatro, música.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPCG04) Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão de
sentimentos, sensações e emoções, tanto
nas situações do cotidiano quanto em
brincadeiras, dança, teatro, música.

CG

3

3

CG

(EICPCG05) Demonstrar progressiva
independência no cuidado do seu corpo.

mantido sem alterações em
outro grupo etário

(EICPCG05) Demonstrar progressiva
independência no cuidado do seu corpo.

CG

2

3

EF

(EICPEF01) Registrar experiências pessoais
ou atividades realizadas na escola em
fotografias, vídeos, desenhos e escrita
(convencional ou não).

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPEF01m) Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas vivências por
meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, de desenhos e
outras formas de expressão.

EF

3

3

EF

(EICPEF02) Inventar enredos para
brincadeiras, histórias, poemas, canções,
roteiros de vídeos e de encenações,
definindo os contextos e os personagens.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPEF02a) Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e canções, criando
rimas, aliterações e ritmos.

EF

3

3

3

[desdobrado em 2]
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V2 Faixa

V2 Campo

Versão 2

Situação

Observações

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 2]

(EICPEF02b) Recontar histórias ouvidas e
planejar coletivamente roteiros de
vídeos e de encenações, definindo os
contextos, os personagens, a estrutura
da história.

EF

3

3

EF

(EICPEF03) Ditar textos orais ao/à
professor/a, individualmente ou em
grupo.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPEF03m) Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto escrito, tendo
o professor como escriba.

EF

3

3

EF

(EICPEF04) Produzir suas próprias escritas,
convencionais ou não, em situações com
função social significativa.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPEF04m) Produzir suas próprias
histórias orais e escritas (escrita
espontânea), em situações com função
social significativa.

EF

3

EF

(EICPEF05) Levantar hipóteses sobre
textos escritos sobre as características da
escrita frases, palavras, espaços em
branco, sinais de pontuação e outras
marcas, compreendendo que a escrita é
uma representação da fala.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

(EICPEF05m) Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.

EF

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

EF

3

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

[desdobrado em 3]

EF

3

EF

3

3

novo

(EICPEF05b) Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e de
leitura.
(EICPEF05c) Identificar gêneros textuais
mais frequentes, recorrendo a
estratégias de configuração gráfica do
portador e do texto e ilustrações nas
páginas.
(Novo) Escolher e folhear livros,
procurando orientar-se por temas e
ilustrações e tentando identificar
palavras conhecidas.

3

TS

(EICPTS01) Selecionar espaços, objetos,
materiais, roupas e adereços para
brincadeiras de faz de conta, encenações,
criações musicais ou para festas
tradicionais.

3

TS

(EICPTS02) Explorar relações de peso,
tamanho, quantidade e volume de
algumas formas bidimensionais ou
tridimensionais.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(Novo) Estabelecer relações de
comparação entre objetos, observando
suas propriedades.

ET

3

3

TS

(EICPTS03) Analisar apresentações de
teatro, música, dança, circo, cinema e
outras
manifestações
artísticas,
apresentando sua opinião verbalmente
ou de outra forma.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPTS03m) Apreciar e participar de
apresentações de teatro, música, dança,
circo, recitação de poemas e outras
manifestações artísticas.

TS

3

3

TS

(EICPTS04) Apropriar-se de noções como
altura, ritmo e timbre em relação a vozes,
sons do cotidiano e músicas.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPTS04m) Reconhecer as qualidades
do som (intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas produções
sonoras e ao ouvir músicas e sons.

TS

3

3

TS

(EICPTS05) Demonstrar interesse, respeito
e
valorização
pelas
diferentes
manifestações culturais brasileiras.

excluído

excluído
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V2 Faixa

V2 Campo

Versão 2

Situação

Observações

Versão 3

V3 Campo

V3 Faixa

novo

(Novo) Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e instrumentos
musicais durante brincadeiras de faz de
conta, encenações, criações musicais,
festas.

TS

3

novo

(EICPTS05m) Reconhecer e ampliar
possibilidades expressivas do seu corpo
por meio de elementos da dança.

TS

3

novo

(Novo) Expressar-se livremente através
de desenho, pintura, colagem, dobradura
e escultura, criando produções
bidimensionais e tridimensionais.

TS

3

ET

(EICPET01) Identificar e selecionar fontes
de informações, para responder questões
sobre a natureza e a sua preservação.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPET01) Identificar e selecionar fontes
de informações, para responder a
questões sobre a natureza, seus
fenômenos, sua preservação.

ET

3

ET

(EICPET02) Observar, descrever e
registrar mudanças em diferentes
materiais, resultantes de ações efetuadas
sobre eles.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPET02m) Observar e descrever
mudanças em diferentes materiais,
resultantes de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

ET

3

3

ET

(EICPET03) Registrar o que observou ou
mediu, fazendo uso mais elaborado da
linguagem do desenho, da matemática,
da escrita, ainda que de forma não
convencional, ou utilizando recursos
tecnológicos.

mantido com alterações no
mesmo grupo etário

(EICPET03m) Registrar observações,
manipulações,
medidas,
usando
múltiplas linguagens (desenho, registro
por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.

ET

3

3

ET

(EICPET04) Relatar fatos importantes
sobre o seu nascimento, seu
desenvolvimento, a história dos seus
familiares e da sua comunidade.

mantido sem alterações no
mesmo grupo etário

(EICPET04) Relatar fatos importantes
sobre
seu
nascimento
e
desenvolvimento, a história dos seus
familiares e da sua comunidade.

ET

3

3

ET

(EICPET05) Fazer observações e descrever
elementos e fenômenos naturais como
luz solar, vento, chuva, temperatura,
mudanças climáticas, relevo e paisagem.

mantido com alterações em
outro grupo etário

(EICPET05m) Observar, relatar e
descrever incidentes do cotidiano e
fenômenos naturais (luz solar, vento,
chuva etc.).

ET

2

novo

(Novo) Resolver situações-problema,
formulando questões, levantando
hipóteses, organizando dados, testando
possibilidades de solução.

ET

3

novo

(Novo) Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar o
antes, o depois e o entre em uma
sequência.

ET

3

novo

(Novo) Expressar medidas (peso, altura
etc.), construindo gráficos básicos.

ET

3

3

3

EDUCAÇÃO INFANTIL - SISTEMATIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES

Grupo etário

SITUAÇÃO VERSÃO 2
SITUAÇÃO VERSÃO 2

Campos de experiências

1

2

3

EO

CG

TS

EF

ET
ET

TOTAL

GE 1

GE 2

GE 3

EO

CG

TS

EF

Mantido sem alterações no mesmo grupo etário

3

5

3

2

3

2

1

3

11

Mantido sem alterações em outro grupo etário

0

0

1

0

1

0

0

0

1

Mantido com alterações no mesmo grupo etário

17

12

17

10

9

10

11

6

46

Mantido com alterações em outro grupo etário

0

1

1

0

1

0

0

1

2

Mantido integrado a outro, no mesmo grupo etário

2

2

0

0

1

0

2

1

4

Mantido integrado a outro, em outro grupo etário

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantidos

22

20

22

12

15

12

14

11

64

Excluídos

1

5

3

3

0

3

0

3

9

23

25

25

15

15

15

14

14

73

Mantidos

Total Versão 2

96%

80%

88%

80%

100%

80%

100%

79%

88%

Excluídos

4%

20%

12%

20%

0%

20%

0%

21%

12%

Grupo etário

SITUAÇÃO VERSÃO FINAL

Campos de experiências

TOTAL

1

2

3

EO

CG

TS

OE

ET

Mantido sem alterações no mesmo grupo etário

3

5

3

2

3

2

1

3

11

Mantido sem alterações em outro grupo etário

0

1

0

0

1

0

0

0

1

Mantido com alterações no mesmo grupo etário

26

17

24

17

11

10

18

11

67

Mantido com alterações em outro grupo etário

1

6

2

2

2

0

2

3

9

Mantido integrado a outro, no mesmo grupo etário

1

1

0

0

1

0

1

0

2

Mantido integrado a outro, em outro grupo etário

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantidos

31

30

29

21

18

12

22

17

90

Novos

4

7

8

3

0

3

5

8

19

Total Versão 3

35

37

37

24

18

15

27

25

109

Mantido

89%

81%

78%

88%

100%

80%

81%

68%

83%

Novo

11%

19%

22%

13%

0%

20%

19%

32%

17%

Excluídos

ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA - HABILIDADES
SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido com alterações em outro componente
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
V2
V2
ano/ciclo Bloom

Versão 2

Situação

excluído

mantido sem alterações no mesmo ano

1º

2

(EF01LP01) Ler, com a mediação do/a professor/a*,
textos literários e não literários que circulam em esferas
da vida social das quais os/as estudantes participam e
que tratem de temáticas relacionadas ao seu cotidiano.

1º

1

(EF01LP02) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se
em pistas gráficas e semânticas.

1

(EF01LP03) Reconhecer palavras frequentes nos textos
escolares e extraescolares (nomes próprios, nomes dos
dias do ano, da semana, nomes de personagens, marcas).

1º

Observações

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

novo

1º

1º

2

(EF01LP04) Demonstrar compreensão de textos lidos ou
escutados, recontando histórias ou reafirmando
informações nelas expressas.

2

(EF01LP05) Identificar a função social de textos que
circulam em esferas da vida social das quais os/as
estudantes participam (a casa, a comunidade, a escola)
reconhecendo para que foram produzidos, onde
circulam, quem produziu, a quem se destinam.

2

(EF01LP06) Ler, com a mediação do/a professor/a, textos
literários, de gêneros variados, desenvolvendo o gosto
pela leitura.

V3 Bloom

V3
ano/ciclo

Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas
gráficas e semânticas. (EF01LP02r)

1

1º

1

1º

2

1º

2

1º

(EF01LP05-13) Identificar a função sociocomunicativa de
textos que circulam em esferas da vida social das quais
participa, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.

2

1º

Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu
conhecimento prévio ou de mundo.

2

1º

Ler, em textos, palavras conhecidas via memória
ou relacionadas à sua experiência pessoal (nomes
próprios, nomes dos dias do ano, da semana, marcas de
produtos etc.). (EF01LP03r)
Reconhecer o significado de palavras conhecidas em
textos. (EF01LP03r)
Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na
escola aos seus próprios objetivos de leitura fora da
escola.

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

novo

1º

Versão 3

excluído

EF01LP05-13
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1º

1º

1

(EF01LP07) Reconhecer que os textos literários fazem
parte do mundo do imaginário e sua dimensão lúdica, de
encantamento.

2

(EF01LP08) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos
textos a partir do manuseio dos suportes, observando
formato, informações da capa, imagens dentre outros.

Reconhecer que os textos literários fazem parte do
mundo do imaginário, e sua dimensão lúdica e de
encantamento. (EF01LP07r)

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP08-14

(EF01LP08-14) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos
textos, a partir do manuseio dos suportes, observando
formato, informações da capa, imagens dentre outros,
confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, e palavras, expressões, comparações,
relacionando-as com sensações e associações.
(EF01LP12r) (EF01LP09r)

1

1º

2

1º

2

1º

1º

2

(EF01LP09) Identificar palavras e frases que sugerem
sentimentos ou apelo aos sentidos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

1º

2

(EF01LP10) Identificar elementos de uma narrativa lida
ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e
espaço.

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar os constituintes básicos da estrutura de
narrativa ficcional lida ou ouvida: personagens, tempo e
espaço. (EF01LP10r)

2

1º

1º

2

(EF01LP11) Utilizar a sequência de imagens em uma
narrativa visual (por exemplo, livros de imagens, histórias
em quadrinho, tirinhas), para construir o sentido global.

mantido com alterações no mesmo ano

Construir o sentido de uma narrativa visual pela
observação da sequência de imagens (livros de imagem,
histórias em quadrinhos). (EF01LP11r)

2

1º

1º

2

(EF01LP12) Apreciar poemas, observando sua estrutura:
rimas, sonoridades, jogo de palavras, reconhecendo seu
pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP09-12

1º

2

(EF01LP13) Identificar a função de textos como cartazes,
anúncios publicitários, campanhas, folhetos, que
circulam no contexto escolar e na vida comunitária.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP05-13

1º

2

(EF01LP14) Formular hipóteses sobre o conteúdo de
textos que circulam na esfera político-cidadã a partir de
aspectos como títulos, chamadas, legendas, rótulos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP08-14

1º

2

(EF01LP15) Compreender a partir da leitura do/a
professor/a, a função dos enunciados de atividades
escolares.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP15-32

(EF01LP15-32) Escutar, com atenção e compreensão,
instruções orais, acordados e combinados, que
organizam a convivência em sala de aula.

2

1º

2

(EF01LP16) Ler, com o apoio do/a professor/a, textos
impressos ou que circulam em meios digitais para
satisfazer curiosidades sobre fenômenos naturais e
sociais.

mantido com alterações no mesmo ano

Buscar, selecionar e ler textos que circulam em meios
impressos ou digitais para satisfazer curiosidades.
(EF01LP16r)

2

1º

1º

EF01LP09-12
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1º

2

(EF01LP17)
Observar
escritas
convencionais,
comparando-as às suas produções escritas, percebendo
semelhanças e diferenças.

excluído

1º

3

(EF01LP18) Utilizar, com a mediação do/a professor/a e
em colaboração com colegas, “software” para construir e
publicar textos curtos.

excluído

3

(EF01LP01*19) Produzir, ainda que de forma não
convencional ou tendo o professor como escriba,
anotações em agenda, cartões, listas, convite,
considerando a função social desses textos (para quem,
para que e onde o texto vai circular).

1º

3

(EF01LP20) Produzir, tendo o/a professor/a como
escriba, recontos de histórias lidas pelo/a professor/a,
histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens,
observando a estrutura de textos narrativos (com
princípio, meio e fim).

1º

2

(EF01LP21) Completar criativamente trechos
quadrinhas, músicas e cantigas.

1º

3

(EF01LP22) Recriar rimas para poemas conhecidos

6

(EF01LP23) Criar, tendo o/a professor/a como escriba,
textos curtos que promovam responsabilidade social na
sala de aula e na escola (por exemplo, regras de
convivência escolar ou “combinados”), adequando a
linguagem e o formato dos textos ao propósito e ao
público-alvo do texto.

1º

1º

1º

3

de

(EF01LP24) Escrever, com ajuda do/a professor/a ,ainda
que de forma não convencional, legendas para fotos ou
desenhos que apresentem resultados de pesquisas ou
experimentos.

(EF01LP01) Escrever, corretamente, mesmo que de
memória, o próprio nome, dos pais ou responsáveis,
endereço completo, no preenchimento de dados
pessoais, em fichas de identificação impressa ou
eletrônica.

2

1º

(EF01LP31) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, e tendo ou não o professor como escriba,
textos literários lidos pelo professor.

3

1º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01LP23) Escrever, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, textos com regras de
convivência escolar ou “combinados”, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

4

1º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01LP24) Escrever, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, agendas, bilhetes, recados,
avisos, convites, listas, legendas para fotos ou
ilustrações, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

3

1º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP20-31

excluído
excluído

mantido com alterações em outro
componente
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1º-5º

6

(EF01LP25) Planejar e realizar intervenções
orais/sinalizadas em situações públicas e analisar
práticas utilizando diferentes gêneros orais/sinalizados
(conversa, discussão, debate, entrevista, debate regrado,
exposição oral).

1º-5º

1

(EF01LP26) Desenvolver escuta atenta e crítica em
situações variadas.

excluído

1º

2

(EF01LP27) Escutar, com atenção e interesse, gêneros
orais que circulam na sala de aula, identificando o
assunto tratado.

mantido com alterações no mesmo ano

1º

2

(EF01LP28) Participar das interações orais em sala de
aula, com liberdade, desenvoltura e respeito aos/às
interlocutores/as, respondendo de acordo com o assunto
tratado, formulando questões pertinentes.

excluído

Recuperar assunto e informações pontuais em situações
de escuta formal de textos. (EF01LP27r)

2

1º

2

1º

(EF01LP28b) Expressar-se, em situações de intercâmbio
oral, com autoconfiança (sem medo de falar em público),
para explorar, apresentar informações, esclarecer
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em
jogo ou brincadeira.

3

1º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01LP29) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas,
poemas, com entonação e emotividade.

1

1º

(EF01LP30) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de
textos literários de gêneros e autores variados, feita pelo
professor, e conversar com seus colegas sobre o que
acharam do texto.

5

1º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

desdobrada em 2

2

(EF01LP29) Ouvir e recitar parlendas, quadras,
quadrinhas, poemas, com entonação e emotividade.

1º

2

(EF01LP30) Escutar histórias contadas ou lidas pelo/a
professor/a ou colegas, evidenciando atenção e
interesse, identificando assunto.

mantido com alterações no mesmo ano

1º

2

(EF01LP31) Recontar oralmente, ou por meio de
sinalização histórias ouvidas, com apoio de imagens, no
contexto familiar e na sala de aula.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP20-31

1º

3

(EF01LP32) Escutar, com atenção e compreensão,
instruções orais, regras e combinados que organizam a
convivência em sala de aula, seguindo essas instruções
para realizar ações com a mediação do/a professor/a.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01LP15-32

1º

(EF01LP28a) Participar de conversação espontânea
reconhecendo sua vez de falar e de escutar, respeitando
os turnos de fala, e utilizando fórmulas de cortesia
(cumprimentos, expressões como, por favor, obrigado/a,
com licença etc.), quando necessário.
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1º

2

(EF01LP33) Formular perguntas orais, ou sinalizá-las,
para, com ajuda do/a professor/a ou familiares, levantar
informações junto a pessoas da comunidade sobre fatos
e fenômenos naturais e sociais que cercam o cotidiano.

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF01LP33-EF02LP29) Usar estratégias de escuta de
(EF01LP33-EF02LP29) textos em situações formais: formular perguntas de
esclarecimento, recuperar informações.

novo

1º

1º

2

1

1º

2

1º

2

1º

2

1º

2

1º

1

1º

1

1º

1

1º

1

(EF01LP34) Conhecer as letras do alfabeto, a ordem
alfabética e sua utilização para guiar consultas a agendas,
catálogos, dicionários, dentre outros.

(EF01LP35) Realizar análise fonológica de palavras,
segmentando-as oralmente em sílabas.
(EF01LP36) Relacionar elementos sonoros (sílabas,
fonemas, partes de palavras) com sua representação
escrita, observando a função sonora que os fonemas
assumem nas palavras.
(EF01LP37)
Comparar
palavras
identificando
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais,
mediais e finais.
(EF01LP38) Identificar rimas, aliterações e assonâncias
em textos orais.
(EF01LP39) Compreender que alterações na ordem
escrita dos grafemas provocam alterações na
composição da palavra, fazendo corresponder fonemas e
grafemas.
(EF01LP40) Observar o uso de letras maiúsculas em início
de frase.
(EF01LP41) Observar o uso de letras maiúsculas em
nomes próprios.
(EF01LP42) Observar os sinais de pontuação por ocasião
da leitura de textos, realizada individualmente e/ou pela
professora.
(EF01LP43) Identificar outros sinais no texto além das
letras, como pontos de interrogação e exclamação e seus
efeitos na entonação.

2

2º

Identificar aspectos não linguísticos (paralinguísticos)
presentes no ato de fala (tom da voz e movimentos
corporais) como parte do significado do que é dito.

2

1º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 3

Nomear as letras do alfabeto.

1

1º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 3

Recitar o alfabeto na ordem das letras.

1

1º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 3

Escrever letras do alfabeto em resposta ao nome da letra.

1

1º

Comparar palavras identificando semelhanças e
diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais.
(EF01LP37r)

2

1º

Reconhecer que alterações na ordem escrita dos
grafemas provocam alterações na composição e no
significado da palavra, fazendo corresponder fonemas e
grafemas. (EF01LP39r)

2

1º

Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

1

1º

excluído

excluído

mantido sem alterações no mesmo ano
excluído

mantido com alterações no mesmo ano

excluído
excluído
excluído

mantido com alterações no mesmo ano
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1º

1

(EF01LP44) Identificar o significado de palavras
frequentemente utilizadas e demonstrar esse
conhecimento ao interagir oralmente.

excluído

novo

(novo) Copiar textos breves, mantendo suas
características e voltando para o texto, sempre que tiver
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento
entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.

1

1º

novo

Localizar, em textos, títulos, nome do autor, local e data
e publicação (se houver).

1

1º

novo

Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o
texto produzido individualmente ou em grupo.

2

1º

3

1º

1

1º

3

1º

2

1º

1

1º

3

1º

1

1º

2

1º

1

1º

1

1º

novo

novo

novo

novo
novo
novo
novo

novo

novo
novo

Editar a versão final do texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando
for o caso, em portador adequado impresso ou
eletrônico.
Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e
frases de forma alfabética, usando letras/grafemas que
representem fonemas.
Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a
circulação (aonde o texto vai circular); o suporte (qual o
portador do texto); a linguagem, organização, estrutura;
o tema e assunto do texto.
Relatar experiências pessoais de seu cotidiano, em
sequência cronológica e adequado nível de
informatividade.
Reconhecer o sistema de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.
Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência
para escrever e ler outras palavras.
Segmentar oralmente palavras em sílabas.
Identificar fonemas e sua representação por letras
comparando unidades sonoras (palavras) com
significados próprios, mas que se diferenciam por apenas
um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola,
mapa/mala).
Completar palavras com fonema/letra inicial ou medial,
com base na escuta da palavra ou em desenho que a
represente.
Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por
espaços em branco.

ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA - HABILIDADES

2º

2º

novo

Agrupar palavras pelo critério de aproximação de
significado (sinonímia), e separar palavras, pelo critério
de oposição de significado (antonímia).

3

1º

novo

Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula para leitura individual, na escola
ou em casa, explicando os motivos de sua escolha.

4

1º

Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível
de textualidade adequado, silenciosamente e, em
seguida, em voz alta. (EF02LP01r) (EF02LP02r)

1

2º

Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na
escola aos seus próprios objetivos de leitura fora da
escola.

2

2º

2

2º

3

2º

Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil
identificação. (EF02LP05b)

2

2º

3

2º

1

2º

2

(EF02LP01) Ler, com a mediação do/a professor/a, textos
literários e não literários de qualquer extensão que
tratem de temas relacionados à vida cotidiana dos/as
estudantes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP01-02

2

(EF02LP02) Ler, de forma autônoma textos com
vocabulário familiar, frases de estrutura simples,
imagens de apoio e que tratem de temas relacionados à
vida cotidiana dos/as estudantes.

mantido com alterações no mesmo ano

EF02LP01-02

novo
2º

1

2º

2

2º

2

(EF02LP03) Reconhecer palavras e expressões frequentes
com rapidez.
(EF02LP04) Demonstrar compreensão de textos que
tratem de temas familiares, lidos ou escutados,
identificando o assunto de que tratam.
(EF02LP05) Inferir informações a partir da integração de
elementos verbais e não verbais de textos de diferentes
gêneros.

2º

2

(EF02LP06) Relacionar a forma de organização de textos
que circulam em esferas da vida social das quais os/as
estudantes participam às suas funções sociais (por
exemplo, os elementos de um convite a seu objetivo
comunicativo).

2º

2

(EF02LP07) Identificar, com a mediação do/a
professor/a, informações pontuais em textos do
cotidiano escolar, topicalizados ou pouco extensos.

excluído
mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP04-15

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

Identificar o tema de textos, a partir dos títulos,
legendas, imagens, pistas gráficas. (EF02LP15r)
(EF02LP04r)
Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, a partir
dos títulos, legendas, imagens, pistas gráficas,
confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
(EF02LP05a)

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar a função sociocomunicativa de textos que
circulam em esferas da vida social, reconhecendo para
que foram produzidos, onde circulam, quem produziu, a
quem se destinam. (EF02LP06r)

mantido com alterações no mesmo ano

Localizar, em textos curtos, informações pontuais.
(EF02LP07r)
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2º

2

(EF02LP08) Ler, com a mediação do/a professor/a, textos
literários mais longos e, de forma autônoma, textos
literários curtos, com predomínio de imagens, e
expressar preferências por textos e autores específicos.

2º

1

(EF02LP09) Reconhecer que os textos literários fazem
parte do mundo do imaginário e sua dimensão lúdica, de
encantamento.

excluído

3

(EF02LP10) Formular hipótese sobre o gênero e
conteúdo do texto literário, a partir da leitura do título,
leiaute do texto(observar como o texto se organiza na
página), imagens, tipo de letra , cores, dentre outros
elementos.

excluído

2º

2

(EF02LP11) Descrever como palavras e frases em textos
literários fornecem detalhes sobre personagens e
ambientes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP11-12

2º

2

(EF02LP12) Reconhecer, a partir da leitura mediada
pelo/a professor/a, o conflito gerador de uma narrativa e
sua resolução.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP11-12

2º

2

(EF02LP13) Construir o sentido global de quadrinhos e
tirinhas por meio da conexão entre imagens e palavras.

2º

5

(EF02LP14) Apreciar poemas, observando os aspectos
rítmicos e sonoros e reconhecendo que o gênero
pertence à esfera literária (encantamento, jogo e fruição).

2º

2

2º

3

2º

1

2º

2º

1

(EF02LP15) Identificar a função social de cartazes,
notícias e folhetos, incluindo aquilo que o autor quer
vender, dizer ou explicar.
(EF02LP16) Formular hipóteses sobre o conteúdo de
textos que circulam na esfera político-cidadã e verificálas.
(EF02LP17) Reconhecer a importância dos textos que
circulam na esfera político-cidadã na organização da vida
comunitária.
(EF02LP18) Reconhecer a função de textos utilizados
para apresentar informações coletadas em atividades de
pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registro de
experimentações).

excluído

Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional
e sua resolução, e palavras, expressões e frases que
caracterizam personagens e ambientes. (EF02LP11 e
EF02LO12)

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

Relacionar ilustrações de narrativas com o texto verbal.
(EF02LP13)

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de
sentido de metáforas, em textos versificados. (EF02LP14r)

2

2º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

excluído

excluído

excluído

EF02LP04-15
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2º

2

(EF02LP19) Compreender, com apoio do/a professor/a,
enunciados de tarefas escolares, identificando o que
precisa ser feito.

excluído

2º

2

(EF02LP20) Explorar, com a mediação do/a professor/a,
textos impressos e diferentes ambientes virtuais de
pesquisa, conhecendo suas possibilidades.

mantido com alterações no mesmo ano

Buscar e selecionar textos, em diferentes fontes,
incluindo ambientes virtuais, para realizar pesquisas
escolares. (EF02LP20r)

2

2º

2º

3

(EF02LP21) Reler textos próprios e, com a mediação do/a
professor/a, fazer correções básicas para aprimorar a
precisão da escrita, especialmente da ortografia e da
pontuação.

mantido com alterações no mesmo ano

Reler os textos produzidos, com a mediação do professor
e colaboração dos colegas, para fazer cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e pontuação.
(EF02LP21r)

3

2º

3

(EF02LP22) Utilizar, inicialmente com a mediação do/a
professor/a e em colaboração com colegas, “software”
para construir e publicar materiais que apresentem
elementos diferentes como textos, imagens e áudio.

mantido com alterações no mesmo ano

Editar a versão final do texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando
for o caso, em portador adequado impresso ou
eletrônico. (EF02LP22r)

3

2º

mantido com alterações no mesmo ano

Escrever bilhetes, cartas, em meio impresso ou, quando
possível, em dispositivos eletrônicos (e-mail, rede social
etc.), mantendo as características do gênero e dos
portadores, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

3

2º

mantido com alterações no mesmo ano

Reescrever textos narrativos literários lidos pelo
professor. (EF02LP24r)

3

2º

Criar cartazes simples, utilizando linguagem persuasiva e
elementos textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute,
imagens adequados ao gênero), considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto. (EF02LP27r)

6

2º

2º

(EF02LP01*23) Produzir, ainda que de forma não
convencional ou tendo o professor como escriba,
bilhetes, avisos, e-mails, mensagens, considerando a
função social destes textos (para quem, para que e onde
o texto vai circular).
(EF02LP24) Produzir, ainda que de forma não
convencional ou tendo inicialmente o/a professor/a
como escriba, histórias imaginadas ou com base em
livros de imagens e recontos de histórias ouvidas.

2º

3

2º

3

2º

6

(EF02LP25) Criar, com ajuda do/a professor/a, tirinhas,
marcando, através da sequência de imagens e do texto, a
ordem da narrativa

excluído

2º

2

(EF02LP26) Escrever poemas a partir de rimas ou
onomatopeias (sons que imitam barulho da natureza, de
animais) propostas pelo/a professor/a.

excluído

6

(EF02LP27) Criar, tendo inicialmente o/a professor/a
como escriba, textos curtos que promovam a
responsabilidade social ou consciência de um problema
no contexto escolar (por exemplo, slogans, cartazes),
utilizando linguagem (por exemplo, argumentativa,
persuasiva) e elementos textuais e visuais (por exemplo,
estilo e tamanho da letra, legendas, leiaute, imagens)
adequados para o propósito e público-alvo do texto.

2º

mantido com alterações no mesmo ano
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2º

3

(EF02LP28) Escrever, com ajuda do/a professor/a, ainda
que de forma não convencional, pequenos registros de
observação de resultados pesquisa, coerentes com o
tema investigado .

2º

2

(EF02LP29) Escutar, com atenção e interesse, gêneros
orais e oralizados que circulam no contexto escolar em
geral, manifestando atenção e compreensão global.

2

(EF02LP30) Participar das interações na sala de aula com
liberdade, desenvoltura e respeito aos/às
interlocutores/as, relatando experiências pessoais e
casos ouvidos, observando a sequência dos fatos e
usando diferentes palavras ou expressões que marquem
a passagem do tempo. (antes, depois, ontem, hoje,
amanhã, outro dia, antigamente, há muito tempo...)

2º

2º

5

(EF02LP31) Ouvir e recitar parlendas, quadras,
quadrinhas, poemas, cantar músicas, canções, com
ritmo, melodia, sonoridade, observando as rimas e
realizando apreciações estéticas.

Produzir pequenos relatos de observação de processos,
de fatos, experiências pessoais, mantendo as
características do gênero, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto. (EF02LP28r)

3

2º

desdobrado em 2

Relatar experiências pessoais, com observância da
sequência dos fatos, do nível de informatividade
necessário, e utilização de expressões que marquem a
passagem do tempo (antes, depois, ontem, hoje,
amanhã, outro dia, antigamente, há muito tempo...).
(EF02LP30r)

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com
autoconfiança (sem medo de falar em público), liberdade
e desenvoltura, preocupando-se em ser compreendido
pelo interlocutor e usando a palavra com um tom de voz
audível, boa articulação e ritmo adequado.

3

2º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, poemas e cantar
músicas, canções, com ritmo, melodia, sonoridade,
observando as rimas. (EF02LP31r)

2

2º

desdobrada em 2

(EF01LP31b) Compartilhar em sala de aula textos de
tradição oral pesquisados na família e na comunidade
(cantigas de roda, adivinhas, parlendas, quadrinhas,
trava-línguas etc. – em versos; e contos populares,
fábulas, mitos, lendas etc. – em prosa).

1

2º

desdobrado em 2

Colaborar, com o professor e os colegas, para a definição
de acordos e combinados, que organizem a convivência
em sala de aula. (EF02LP34a)

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

2º

2

2º

2

2º

2

(EF02LP32) Escutar histórias contadas ou lidas pelo/a
professor/a ou colegas, evidenciando atenção e
interesse, compreendendo globalmente o texto ouvido.
(EF02LP33) Recontar oralmente, ou por meio de
sinalização, histórias, com ou sem apoio de imagem,
marcando, adequadamente, princípio, meio e fim.
(EF02LP34) Escutar, com atenção e compreensão,
instruções orais, regras e combinados que organizam a
convivência em sala de aula, seguindo essas instruções
para realizar ações com ou sem a mediação do/a
professor/a.

(EF01LP33-EF02LP29)

excluído

excluído

mantido com alterações no mesmo ano
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mantido com alterações no mesmo ano

2º

2º

2

(EF02LP35) Formular perguntas orais, ou sinalizá-las,
pertinentes ao conteúdo de um tema estudado, para
produção de roteiros de entrevistas com o/a professor/a.

1

(EF02LP36) Escrever palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas (F,V,T,D,P,B).
(EF02LP37) Ler palavras cujas sílabas variam quanto à sua
combinação entre consoantes e vogais (CV, CCV, CVV,
CVC, V,VC, VCC, CCVCC), observando a presença das
vogais estão em todas as sílabas.
(EF02LP38) Identificar diferentes composições de sílabas
(CV, V,CVV,CCV, dentre outras).
(EF02LP39) Escrever e ler corretamente palavras com
marcas de nasalidade (til, m, n).

desdobrado em 2

2

2º

Ler e escrever palavras com correspondências regulares
diretas entre letras e fonemas (F, V, T, D, P, B), e
correspondências regulares contextuais (C e G; E e O, em
posição átona em final de palavra). (EF02LP36r)

1

2º

(EF02LP37-38) Ler e escrever corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem vogais
em todas as sílabas.

2

2º

2

2º

2

2º

1

2º

Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais,
ao participar de atividades escolares. (EF02LP34b)

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

2º

1

2º

1

2º

1

2º

2

(EF02LP40) Reconhecer que a escrita não é uma
transcrição da fala, diferenciando, na escrita de palavras,
o modo como se fala do modo como se escreve.

excluído

2º

1

(EF02LP41) Dominar correspondências entre letras ou
grupos de letras e seu valor sonoro, construindo a
correspondência fonema/grafema- grafema/fonema de
modo a ler e escrever palavras e textos.

excluído

2º

1

(EF02LP42) Ajustar o escrito à pauta sonora das palavras,
buscando relacionar partes orais a partes escritas.

excluído

2º

2

(EF02LP43) Segmentar, remover e substituir sílabas
iniciais, intermediárias ou finais para criar novas palavras.

mantido sem alterações no mesmo ano

2º

1

(EF02LP44) Usar, nos textos produzidos, letras
maiúsculas em início de frases e em substantivos
próprios.

2º

2

(EF02LP45) Segmentar corretamente as palavras ao
escrever frases e textos mais extensos.

2º

1

(EF02LP46) Usar o ponto final ao produzir textos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP37-38

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP37-38

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02LP44-46

(EF02LP45) Segmentar corretamente as palavras ao
escrever frases e textos.

mantido sem alterações no mesmo ano
mantido integrado a outro, no mesmo ano

Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir
sílabas iniciais, intermediárias ou finais para criar novas
palavras. (EF02LP43r)
Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras
conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas,
letras maiúsculas em início de frases e em substantivos
próprios, segmentação entre as palavras, ponto final,
ponto de interrogação e ponto de exclamação.
(EF02LP44r) (EF02LP45r) (EF02LP46r)

EF02LP44-46
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2º

2

(EF02LP47) Localizar palavras em dicionários para
crianças, com ajuda do/a professor/a, usando a ordem
alfabética.

excluído

novo

Deduzir o significado de palavras desconhecidas ou
pouco familiares com base no contexto da frase ou do
texto.

2

2º

novo

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráfico-visuais, em ilustração de
história ou tira em quadrinhos.

2

2º

novo

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a
circulação (aonde o texto vai circular); o suporte (qual o
portador do texto); a linguagem, organização, estrutura;
o tema e assunto do texto.

3

2º

novo

Escrever listas de nomes ou de objetos, associando,
quando pertinente, texto verbal e visual, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

3

2º

novo

Escrever e responder, em dispositivos eletrônicos,
mensagens instantâneas, para amigos, colegas ou
familiares, mantendo as características do gênero.

3

2º

novo

Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na
revisão e obedecendo as convenções de disposição
gráfica, inclusão de título, de autoria.

3

2º

novo

Identificar funções do texto dramático: escrito para ser
encenado, e sua organização por meio de diálogos entre
as personagens.

2

2º

novo

Ouvir, com atenção e interesse, a leitura feita pelo
professor, ou ler, de forma autônoma, textos literários, e
expressar preferências por gêneros, temas e autores.

5

2º
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novo

Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula para leitura individual, na escola
ou em casa e, após a leitura, compartilhar com os
colegas sua opinião sobre o livro.

5

2º

novo

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

3

2º

novo

Interpretar o sentido de aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) da fala, como olhar, riso, gestos,
movimentos de cabeça (de concordância ou
discordância).

2

2º

novo

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

2

2º

novo

Recitar o alfabeto na ordem das letras.

1

2º

novo

Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva.

1

2º

novo

Ler e escrever corretamente palavras com marcas de
nasalidade (til, m, n).

1

2º

novo

Memorizar a grafia de palavras frequentes no ambiente
escolar e nos textos lidos na sala de aula,
independentemente da estrutura silábica e de
correspondências irregulares fonema-grafema.

1

2º

novo

Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação
e ponto de exclamação.

1

2º

novo

Identificar sinônimos de palavras de texto lido,
determinando a diferença de sentido entre eles.

2

2º

novo

Formar antônimos de palavras encontradas em texto lido
pelo acréscimo do prefixo de negação in/im.

1

2º
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novo

3º

2

(EF03LP01) Ler, de forma autônoma, textos literários e
não literários de pequena ou média extensão, com
vocabulário familiar e imagens que fornecem
informações adicionais, e que tratem de temas familiares.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP01-02EF04LP01-02EF05LP01-02

novo

Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os
sufixos -ão e -inho/zinho.

1

2º

(EF03LP01-02-EF04LP01-02-EF05LP01-02) Ler textos de
diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico
adequado e precisão), de modo a possibilitar a
compreensão.

2

3º-5º

Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiandose em seus conhecimentos prévios sobre gênero, suporte
e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

3

3º-5º

3º

2

(EF03LP02) Ler oralmente, com fluência, textos de média
extensão, utilizando conhecimentos sobre a estrutura
das palavras, das frases e do tema.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP01-02EF04LP01-02EF05LP01-02

3º

2

(EF03LP03) Demonstrar compreensão de textos que
tratem de temas familiares, lidos autonomamente,
identificando assunto de que tratam.

mantido com alterações no mesmo ano

Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do
texto. (EF03LP03r)

2

3º

3º

2

(EF03LP04) Inferir o sentido de palavras ou expressões,
em textos de diferentes gêneros, considerando o
contexto em que aparecem.

mantido sem alterações no mesmo ano

Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase
ou do texto. (EF03LP04r)

2

3º

3º

5

(EF03LP05) Avaliar a adequação da forma de organização
de textos que circulam no cotidiano escolar às suas
funções sociais (por exemplo, a melhor forma de
organizar uma agenda).

excluído

3º

2

(EF03LP06) Localizar, de forma autônoma, informações
pontuais em textos do cotidiano escolar, topicalizados ou
pouco extensos.

mantido com alterações no mesmo ano

Localizar informações explícitas em textos. (EF03LP06r)

2

3º
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5

(EF03LP07) Ler, de forma autônoma, textos literários de
média extensão (tanto aqueles que conjugam imagem e
texto como aqueles em que predomina a linguagem
verbal) e expressar e justificar preferências por textos e
autores específicos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

5

(EF03LP08) Formular hipóteses justificadas sobre o
conteúdo de textos literários (gênero, tema) a partir da
leitura do título, leiaute do texto(observar como o texto
se organiza na página), imagens, tipo de letra , cores,
dentre outros elementos.

excluído

4

(EF03LP09) Descrever personagens de uma história (por
exemplo, seus traços, motivações, sentimentos) e
explicar como suas ações contribuem para a sequência
dos eventos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP09-10

2

(EF03LP10) Identificar, em textos de média extensão,
marcadores de tempo (antigamente, naquela época,
depois, dentre outros), e de espaço (na floresta, no
reino, aqui, ali, dentre outros

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP09-10

3º

3

(EF03LP11) Construir o sentido global de quadrinhos e
tirinhas por meio da conexão entre imagens e palavra, da
interpretação de recursos gráficos (tipos de balões, de
letras e figuras) e de sinais de pontuação.

3º

5

3º

3º

3º

3º

3º

3º

(EF03LP07-EF04LP07-EF05LP07) Ler, de forma
EF03LP07-EF04LP07- autônoma, textos literários de diferentes gêneros e
EF05LP07
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações,
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

5

3º-5º

Identificar características do cenário, características
físicas, motivações e sentimentos de personagens,
marcadores de tempo, espaço, causa-efeito, uso de
discurso direto (diálogos). (EF03LP09r) (EF03LP10r)

2

3º

mantido sem alterações no mesmo ano

Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias). (EF03LP11r)

3

3º

(EF03LP12) Apreciar poemas e identificar como recursos
literários simples (por exemplo, comparações) e ritmo
influenciam a reação do leitor.

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos rítmicos e sonoros e de metáforas, em textos
versificados. (EF03LP12r)

2

3º

2

(EF03LP13) Identificar os elementos centrais de notícias
e reportagens, como: o fato, os participantes, o tempo,
lugar e o porquê dos acontecimentos.

mantido sem alterações no mesmo ano

Identificar, em notícias e reportagens, fatos,
participantes, local e momento/tempo da ocorrência.
(EF03LP13r)

2

3º

2

(EF03LP14) Localizar informações em reportagens que
dizem respeito a temas comunitários (por exemplo, fatos
reportados, participantes, local e momento/tempo da
ocorrência).

excluído
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3º

2

(EF03LP15) Identificar recursos de persuasão (cores,
imagens, escolhas de palavras e/ jogo de palavras,
tamanho de letras) utilizados nos textos publicitários e
de propaganda, reconhecendo-os como elementos de
convencimento.

3º

2

(EF03LP16) Compreender que gráficos e tabelas
apresentam informações, reconhecendo sua função em
atividades de estudo e pesquisa.

3º

2

3º

2

(EF03LP17) Interpretar enunciados de tarefas escolares,
orientando-se a partir deles.
(EF03LP18) Localizar, com o apoio do/a professor/a, em
textos que circulam em meios digitais ou impressos,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e
naturais.

mantido sem alterações no mesmo ano

Identificar recursos de persuasão (cores, imagens,
escolhas de palavras e jogo de palavras, tamanho de
letras), utilizados nos textos publicitários e de
propaganda, como elementos de convencimento.
(EF03LP15r)

3

3º

mantido com alterações no mesmo ano

Reconhecer função de gráficos e tabelas em textos,
como forma de apresentação de dados e informações.
(EF03LP16r)

2

3º

2

3º

2

3º

2

3º

Recuperar substituições, ao longo de texto, de palavra
por sinônimos (coesão lexical) ou por pronomes
pessoais, possessivos, demonstrativos (anáforas).

2

3º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF03LP19-EF04LP18-EF05LP19) Reler e revisar o texto
produzido com a ajuda do professor e colaboração dos
EF03LP19-EF04LP18colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes,
EF05LP19
acréscimos, reformulações, correções de ortografia e
pontuação.

3

3º-5º

(EF03LP20-EF04LP19) Utilizar softwares , inclusive
programas de edição de texto, para editar e publicar os
EF03LP20-EF04LP19
textos produzidos, explorando os recursos multimídias
disponíveis.

3

3º-5º

(EF03-05LP01-02) Reconhecer e utilizar a concordância
entre sujeito composto e verbo em textos lidos e
produzidos.

3

5º

excluído

mantido sem alterações no mesmo ano

novo
novo

novo

2

(EF03LP19) Reler textos próprios e fazer correções para
aprimorar a precisão e o significado.

3º

3

(EF03LP20) Utilizar “software”, inclusive programas de
edição de texto, para construir, editar e publicar textos
multimodais com rapidez e eficiência crescentes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

3º-5º

3

(EF03-05LP01) Utilizar regras básicas de concordância
verbal (sujeito anteposto ao verbo) na produção de
textos.

mantido sem alterações no mesmo ano

3º

Buscar e selecionar, com o apoio do professor,
informações de interesse sobre fenômenos sociais e
naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
digitais. (EF03LP18r)
Inferir informações implícitas de fácil identificação, em
textos.
Identificar funções sociocomunicativas de diferentes
gêneros de textos.
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3º-5º

3º-5º

3º-5º

3º-5º

3

(EF03-05LP02) Utilizar regras básicas de concordância
nominal na produção de textos.

3

(EF03-05LP03) Utilizar recursos que operam retomadas
na produção de textos.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03-05LP03-07

Flexionar adequadamente, na escrita e na oralidade, os
verbos em concordância com pronomes pessoais sujeitos
da frase. (EF03-05LP01r/ EF03-05LP02r)

3

5º

(EF03-05LP03-07) Utilizar, ao produzir o texto, recursos
de referenciação (por substituição lexical ou por
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos) e
vocabulário apropriado ao gênero do texto.

3

3º

3

4º

2

3º

2

3º

2

3º

2

4º

Identificar a expressão de presente, passado e futuro em
tempos verbais do modo indicativo. (EF03-05LP06r)

2

5º

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

2

3º

Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão
pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível suficiente de informatividade.
(EF03-05LP04r)

3

(EF03-05LP04) Utilizar conectores que estabelecem
relações de sentido (tempo, causa, contraposição,
comparação) na produção de textos.

mantido com alterações no mesmo ano

3

(EF03-05LP05) Utilizar adequadamente as palavras,
dadas suas funções, por exemplo, o adjetivo como
qualificador, o artigo como indicador de gênero e
número, o verbo como indicador de ação, o pronome
como substituição do nome, ao produzir textos.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

3º-5º

3

(EF03-05LP06) Utilizar tempos verbais (passado,
presente e futuro) para produzir textos.

mantido com alterações no mesmo ano

3º-5º

3

(EF03-05LP07) Utilizar sinonímia e antonímia para
produzir textos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03-05LP03-07

3º-5º

2

(EF03-05LP08) Usar ponto final, exclamação,
interrogação, travessão para marcar discurso direto e
vírgulas em enumerações na produção de textos.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 3

Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos
e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.
(EF03-05LP05r)
Identificar, em textos, adjetivos e sua função de
atribuição de propriedades aos substantivos – adjunto
adnominal. (EF03-05LP05r)
Identificar, em textos, pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos que substituem palavras anteriores
(pronomes anafóricos).
Identificar em textos e usar na produção textual
pronomes anafóricos (pessoais, possessivos e
demonstrativos). (EF03-05LP05r)
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3º-5º

3º

3º

3º

3

(EF03-05LP09) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência direta e regras contextuais e refletir
sobre processos de formação de palavras, considerando
prefixos e sufixos e a composição de palavras.

6

(EF03LP01*21) Produzir textos curtos, que objetivam
informar ou expressar sentimentos (por exemplo, cartas,
mensagens, cartões, convites), respeitando os
propósitos, as convenções do gênero e o público alvo.

3

(EF03LP02*22) Utilizar, na escrita de textos instrucionais,
a estrutura própria a esses textos: verbos imperativos,
indicação topicalizada das etapas da instrução (os passos
a serem seguidos), marcando os tópicos com números,
desenhos ou outras marcações.

3

(EF03LP23) Produzir narrativas que contem experiências
reais ou imaginárias, utilizando detalhes descritivos,
sequências claras de eventos e imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 3

Identificar a função na leitura e usar adequadamente na
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula
em enumerações e em separação de vocativo e de
aposto. (EF03-05LP08r) (EF03-05LP08r)

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 3

Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação
que estabelecem entre partes do texto: adição, oposição,
tempo, causa, condição, finalidade. (EF03-05LP08r)

2

5º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de
palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de
verbos, utilizando-os para compreender palavras e para
formar novas palavras. (EF03-05LP09r)

3

3º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

Grafar palavras utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares e contextuais. (EF03-05LP09r)

1

4º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

1

4º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 4

2

5º

mantido com alterações no mesmo ano

Produzir cartas pessoais ou dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do leitor a jornais, revistas –
cartas do leitor), com expressão de sentimentos e,
opiniões, de acordo com as convenções do gênero
“‘carta”’, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

6

3º

mantido com alterações no mesmo ano

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

6

3º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

Criar narrativas ficcionais, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto, e marcadores de tempo,
espaço e de fala de personagens. (EF03LP23r)
(EF03LP25r) (EF03LP26r)

6

3º

EF03LP23-25-26

Reconhecer e grafar corretamente palavras derivadas
com os sufixos –agem , -oso, – -eza, -izar/-isar. (EF0305LP09r)
Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e
derivadas por adição de prefixo e de sufixo. (EF0305LP09r)

2

4º
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3º

3

(EF03LP24) Recriar textos literários conhecidos,
modificando personagens ou cenário, e escrevendo
outro início ou outro desfecho para as histórias.

excluído

3º

3

(EF03LP25) Utilizar marcadores de tempo (antigamente,
naquela época, depois) e espaço (na floresta, no reino,
aqui, ali), ao produzir narrativas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP23-25-26

3º

3

(EF03LP26) Utilizar marcadores de fala de personagens
(travessão no discurso direto), ao produzir narrativas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP23-25-26

3º

6

(EF03LP27) Criar, com ajuda do/a professor/a, tirinhas ou
histórias em quadrinhos, utilizando adequadamente
tipos de balões, de letras, de sinais de pontuação.

excluído

3º

3

(EF03LP28) Escrever poemas, a partir de temas
familiares, propostos pelo/a professor/a ou de livre
escolha, explorando rimas, sons e jogos de palavras .

excluído

6

(EF03LP29) Criar textos para a comunidade mais ampla
com o intuito de informar ou persuadir (por exemplo,
reportagens, campanhas de conscientização, anúncios
publicitários), utilizando linguagem (por exemplo,
argumentativa, persuasiva) e elementos textuais e
visuais (por exemplo, estilo e tamanho da letra, legendas,
leiaute, imagens) adequados para o propósito e públicoalvo do texto.

excluído

3

(EF03LP30) Apresentar resultados de pesquisas ou
experimentos em cartazes ou fichas informativas que
incluem textos, imagens e gráficos simples.

3

(EF03LP31) Escutar, com atenção, interesse,
compreensão e respeito a opiniões divergentes gêneros
orais e gêneros oralizados que circulam no contexto
escolar (em situações formais e informais), tomando e
devolvendo a palavra no momento certo e identificando.

3º

3º

3º

mantido com alterações no mesmo ano

Produzir textos para apresentar resultados de
observações, pesquisas em fontes de informações,
incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou
tabelas simples, considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto do texto. (EF03LP30r)

6

3º

mantido com alterações no mesmo ano

Interagir com os colegas e o professor, de modo a
contribuir com a construção de uma relação
comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as
opiniões divergentes. (EF03LP31r)

3

3º

desdobrado em 3
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mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

3º

3º

desdobrado em 3

desdobrado em 3

Identificar gêneros de textos do discurso oral, utilizados
em diferentes situações e contextos comunicativos, e
suas características (conversação espontânea,
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas
no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV,
narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).
(EF03LP31r)

2

3º

Usar estratégias de escuta de textos, em situações
formais: escutar os outros e esperar sua vez para falar;
solicitar esclarecimentos (sobre o assunto em foco e o
significado de palavras desconhecidas). (EF03LP31r)

3

3º

3

3º

3

(EF03LP32) Recontar experiências e casos ouvidos, com
sequência lógica (princípio, meio e fim),usando
marcadores de tempo (antes, depois, naquele dia... etc.),
espaço ( Na escola, ali, naquele lugar... etc.) pertinentes
ao contexto e com vocabulário adequado, respeitando
seu turno de fala.

mantido com alterações no mesmo ano

Relatar experiências e casos ouvidos ou lidos, com
sequência coerente (princípio, meio e fim), usando
marcadores de tempo e espaço, de causa e efeito, com
adequado nível de informatividade, vocabulário e
estruturas frasais adequadas. (EF03LP32r)

5

(EF03LP33) Ouvir e recitar poemas, cordéis, canções,
piadas adivinhações, observando e dando a devida
entonação a rimas, metáforas e outros recursos de
composição dos textos e realizando apreciações estéticas.

mantido com alterações no mesmo ano

Criar textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de
palavras. (EF03LP33r)

6

3º

Identificar marcadores das falas das personagens e de
cena, em texto dramático.

2

3º

novo

3º

2

(EF03LP34) Escutar histórias contadas ou lidas pelo/a
professor/a ou colegas, identificando assunto, tempo,
espaço e realizando inferências sobre o significado de
palavras pelo contexto.

3º

2

(EF03LP35) Recontar oralmente, ou por meio de
sinalização, textos marcando, adequadamente, tempo,
espaço, personagens, conflito gerador, clímax, desfecho,
no contexto da sala de aula.

excluído

3º

5

(EF03LP36) Argumentar oralmente, ou por meio de
sinalização, sobre fatos ouvidos e/ou lidos com base em
conhecimentos sobre o fato.

excluído

3º

3

(EF03LP37) Simular anúncios publicitários e campanhas
veiculadas na TV e rádio.

excluído

excluído
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3º

3

(EF03LP38) Expor trabalhos oralmente, ou por meio de
sinalização planejando o tempo de manutenção da fala e
adequando a linguagem à situação comunicativa.

Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula,
com apoio em recursos multimodais (imagens, tabelas
EF03LP38-EF04LP35etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o
EF05LP33
tempo de fala e adequando a linguagem à situação
comunicativa. (EF03LP38r) (EF04LP35r) (EF05LP33r)

3

3º-5º

novo

Identificar fatores determinantes de registro linguístico
(formal, informal) como: contexto, ambiente, tema,
estado emocional do falante, grau de intimidade entre os
falantes.

2

3º-5º

novo

Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes
variedades linguísticas, identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala.

2

3º-5º

novo

Respeitar a variação linguística como característica de
uso da língua por diferentes grupos regionais ou
diferentes camadas sociais, rejeitando preconceitos
linguísticos.

2

3º-5º

novo

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a
circulação (aonde o texto vai circular); o suporte (qual o
portador do texto); a linguagem, organização, estrutura;
o tema e assunto do texto.

3

3º-5º

novo

Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na
revisão e obedecendo as convenções de disposição
gráfica, inclusão de título, de autoria.

3

3º-5º

novo

Reconhecer o texto literário como expressão de
identidades e culturas.

1

3º-5º

novo

Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros
literários da tradição oral, em versos e prosa.

2

3º-5º

novo

Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade.

1

3º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano
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Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula para leitura individual, na escola
ou em casa e, após a leitura, recomendando os que mais
gostou para os colegas.

novo

novo

3º

3º

3º

3º-5º

5

3º

2

3º

Escutar com atenção perguntas e apresentação de
trabalhos de colegas, fazendo intervenções pertinentes
ao tema, em momento adequado. (EF03LP39r)

4

3º

Atribuir significado a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala, como direção do
olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância), expressão corporal, tom
de voz.
Identificar e respeitar as características dos turnos da
conversação (alternância dos participantes que se
revezam nos papéis de falante e ouvinte).

novo

3º

5

4

(EF03LP39) Escutar apresentações de trabalhos de
colegas, fazendo perguntas pertinentes ao tema, em
momento adequado.

mantido com alterações no mesmo ano

2

(EF03LP40) Escrever e ler palavras cujas sílabas variam
quanto à sua combinação entre consoantes e vogais (CV,
CCV, CVV, CVC, V,VC, VCC, CCVCC), observando a
presença das vogais em todas as sílabas.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

(EF03LP40a) Ler e escrever corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que
existem vogais em todas as sílabas

2

3º

mantido com alterações em outro ano

desdobrado em 2

(EF03LP40b) Ler e escrever corretamente palavras com
sílabas VV e CVV em casos em que a combinação VV
(ditongo) é reduzida na língua oral (AI, EI, OU).

2

4º

novo

Identificar o número de sílabas de palavras, classificandoas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.

2

3º

novo

Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em
monossílabos terminados em A, E e O e em palavras
oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S.

2

3º

Utilizar, ao produzir o texto, os conhecimentos
linguísticos e gramaticais: ortografia, regras básicas de
concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação), e
pontuação do discurso direto, quando for o caso.
(EF03LP42r) (EF03-05LP01r)/ (EF03-05LP02r) (EF0305LP06r) (EF03-05LP09r)

3

3º

2

1

(EF03LP41) Usar, nos textos produzidos, letras
maiúsculas em início de frases e em substantivos
próprios.

(EF03LP42) Usar o ponto final, ponto de exclamação,
ponto de interrogação, dois pontos (introduzindo
discurso direto) e travessão.

excluído

mantido com alterações no mesmo ano
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2

(EF03LP43) Localizar palavras no dicionário, recorrendo a
ele para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras,
especialmente as irregulares.

mantido sem alterações no mesmo ano

Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a
escrita de palavras, especialmente no caso de palavras
com relações irregulares fonema-grafema. (EF03LP43r)

2

3º

2

(EF03LP44) Escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e
seu valor sonoro (C/QU;G/GU;R/RR; SA/SO/SU em início
de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba
final; M e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em
final de substantivos e adjetivos).

mantido com alterações no mesmo ano

Ler e escrever palavras com correspondências regulares
contextuais entre grafemas e fonemas: C/QU; G/GU;
R/RR; S/SS; O e não U, E e não I em sílaba átona em final
de palavra, e com marcas de nasalidade (til, M, N) e com
os dígrafos LH, NH, CH. (EF03LP44r)

3º

2

3º

3º

2

(EF03LP45) Reconhecer a tonicidade das sílabas,
observando usos do acento gráfico nas sílabas tônicas.

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar a sílaba tônica, em palavras, classificando-as
em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. (EF03LP45r)

2

3º

4º

2

(EF04LP01) Ler, de forma autônoma, com fluência, textos
literários e não literários de média extensão, com
vocabulário familiar, e que tratem temas familiares.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP01-02EF04LP01-02EF05LP01-02

4º

2

(EF04LP02) Ler oralmente, com fluência, textos de média
extensão, utilizando conhecimentos sobre a estrutura
das palavras e das frases, do tema e do gênero.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP01-02EF04LP01-02EF05LP01-02

4º

2

(EF04LP03) Demonstrar compreensão de textos que
tratem de temas familiares, lidos autonomamente,
identificando seu assunto e função social.

excluído

4º

2

Inferir o sentido de palavras e expressões, em textos,
considerando o contexto em que aparecem. (EF04LP04r)

2

4º

4º

1

4º

3

(EF04LP06) Localizar, interpretar e utilizar informações
específicas de textos cotidianos (por exemplo, uma
receita para preparar um prato, uma instrução para
montar uma dobradura).

mantido com alterações no mesmo ano

Localizar e comparar informações explícitas em textos.
(EF04LP06r)

2

4º

4º

4

(EF04LP07) Ler, de forma autônoma, textos literários de
média extensão, desenvolvendo critérios para
estabelecer preferências pessoais por literatura.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

3º

(EF04LP04) Inferir o sentido de palavras pouco usuais,
em textos de diferentes gêneros, considerando o
contexto em que aparecem.
(EF04LP05) Reconhecer a função social de textos de
gêneros variados, que circulam em diferentes esferas da
vida social.

mantido com alterações no mesmo ano

excluído

EF03LP07-EF04LP07EF05LP07
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4º

2

(EF04LP08) Determinar e comparar o ponto de vista a
partir do qual diferentes histórias são narradas, incluindo
as diferenças entre narrativas em primeira e terceira
pessoa

4º

2

(EF04LP09) Identificar falas diretas de personagens, a
partir de verbos dicendi (por exemplo: e “ele” disse, “ela”
perguntou, exclamou), observando sinais de pontuação
que marcam essas passagens (dois pontos, travessão,
exclamação, ponto final, interrogação).

4º

4

(EF04LP10) Analisar como os atributos das imagens em
charges e cartuns (cor, forma, desenho dos personagens,
luz e sombra, dentre outros) criam efeitos de humor.

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar, em narrativas, cenário, personagem central,
conflito gerador, resolução e o ponto de vista a partir do
qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoa. (EF04LP08r)

2

4º

mantido com alterações em outro ano

Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da
narração: ambientação da história, apresentação de
personagens e do estado inicial da ação; surgimento de
conflito ou obstáculo a ser superado; ponto máximo de
tensão do conflito; desenlace ou desfecho; discurso
indireto e discurso direto, determinando o efeito de
sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de
variedades linguísticas no discurso direto, quando for o
caso. (EF04LP09r).

2

5º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Interpretar histórias em quadrinhos e tirinhas
relacionando imagens, palavras e recursos gráficos
(balões, onomatopeias, tipos de letras etc.). (EF04LP10r)

2

4º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Identificar elementos que criam efeitos de humor em
histórias em quadrinhos e tirinhas.

2

4º

2

4º

4º

4

(EF04LP11) Apreciar poemas e analisar como o uso de
recursos literários como metáforas produzem
significações e como aspectos da forma - onomatopeias
e aliterações - produzem ritmo e melodia.

4º

2

(EF04LP12) Diferenciar, em reportagens curtas, que
tratem de temas familiares, um fato de uma opinião
sobre o fato.

4

(EF04LP13) Analisar o propósito do uso de determinados
recursos de persuasão (cores, imagens, escolhas de
palavras e/ jogo de palavras, tamanho de letras) em
textos publicitários e de propaganda.

mantido com alterações no mesmo ano

2

(EF04LP14) Identificar características de textos legais
como Estatuto da Criança e do Adolescente (sua
organização em artigos, seu caráter de orientação) e
reivindicatórios, identificando as funções sociais desses
textos.

excluído

4º

4º

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos rítmicos e melódicos -- aliteração, eco, rimas --,
de expressões metafóricas e gráfico-visuais em textos
versificados . (EF04LP11r)

mantido com alterações no mesmo ano

Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos,
reportagens e notícias. (EF04LP12r)

2

4º

Discutir o propósito do uso de recursos de persuasão
(cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras,
tamanho de letras) em textos publicitários e de
propaganda. (EF04LP13r).

5

4º

novo

Inferir informações implícitas em textos.

2

4º

novo

Inferir o público-alvo do texto.

2

4º
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Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão
global do texto.
Recuperar relações entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos
– pessoais, possessivos, demonstrativos), que
contribuem para a continuidade do texto.
Inferir relações de causalidade que não aparecem de
modo explícito no texto.

novo

novo

novo

4º

2

(EF04LP15) Comparar informações apresentadas em
gráficos ou tabelas e informações apresentadas em
pequenos textos exclusivamente verbais

mantido com alterações no mesmo ano

4º

4

(EF04LP16) Analisar enunciados de tarefas escolares com
verbos do tipo justifique, compare, avalie, posicione-se,
compreendendo o que está sendo solicitado.

excluído

4º

2

(EF04LP17) Ler textos que circulam em meios digitais ou
impressos para selecionar informações de interesse
sobre fenômenos sociais e naturais, em pesquisas sobre
assuntos específicos.

mantido com alterações no mesmo ano

4º

3

(EF04LP18) Reler e editar textos próprios adicionando,
excluindo texto ou palavras, de forma a aprimorar
conteúdo e a estrutura.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP19-EF04LP18EF05LP19

6

(EF04LP19) Utilizar “software”, inclusive programas de
edição de texto, para construir, editar e publicar textos
multimodais com uso efetivo de elementos de texto,
imagens e áudio.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP20-EF04LP19

6

(EF04LP01*20) Produzir textos com diferentes funções
sociais (por exemplo, recados, avisos, mensagens, emails, diários) para públicos na escola e na comunidade,
utilizando vocabulário e elementos textuais adequados,
selecionados para atender ao propósito e público-alvo do
texto.

excluído

4º

4º

2

4º

2

4º

2

4º

Comparar informações apresentadas em gráficos ou
tabelas. (EF04LP15r)

2

4º

Buscar e selecionar informações sobre temas de
interesse pessoal ou escolar em textos que circulam em
meios digitais ou impressos. (EF04LP17r)

2

4º
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Produzir textos sobre temas de interesse, com base em
resultados de observações e pesquisas em fontes de
informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

6

4º

Criar narrativas ficcionais, desenvolvendo enredos,
personagens e cenários, utilizando técnicas diversas
como a linguagem descritiva, narrativas em primeira e
terceira pessoas e diálogos. (EF04LP22r) (EF04LP21r)

6

4º

novo

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

4

4º

novo

Identificar a organização do texto dramático: marcadores
das interações entre as personagens, indicações sobre
características prosódicas das falas, sobre movimentos
em cena, indicações de cenários.

2

4º

mantido com alterações no mesmo ano

Criar textos em versos, utilizando imagens poéticas
(sentidos figurados) e, no plano sonoro, rima, melodia,
ritmo. (EF04LP24r)

6

4º

mantido com alterações no mesmo ano

Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto
de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola , utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF04LP25r)

6

4º

novo

4º

6

4º

3

4º

3

4º

4º

(EF04LP21) Produzir narrativas que explorem a própria
experiência e imaginação, por meio do desenvolvimento
de enredos, personagens e cenários, utilizando técnicas
diversas como a linguagem descritiva, narrativas em
primeira e terceira pessoas e diálogos.
(EF04LP22) Utilizar, na produção de narrativas, sinais de
pontuação que marcam diferentes entonações (ponto de
exclamação, ponto final, interrogação).
(EF04LP23) Reescrever narrativas convencionais na
forma de tirinhas, mantendo o sentido original do texto e
utilizando recursos apropriados para o gênero (por
exemplo, tipos de balões, de letras, de sinais de
pontuação).

6

(EF04LP24) Escrever poemas, utilizando imagens
poéticas (sentido figurado, comparações) e, no plano
sonoro, rimas, melodia, ritmo.

6

(EF04LP25) Criar textos para a comunidade mais ampla
com o intuito de informar ou persuadir (por exemplo,
cartas do leitor, artigos de opinião), com temas
relacionados a situações vivenciadas na escola ou na
comunidade, utilizando elementos de registro formal e
elementos textuais adequados ao propósito e ao públicoalvo do texto.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04LP21-22

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04LP21-22

excluído
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4º

3

(EF04LP26) Escrever roteiros para simulação de
programas de rádio e TV que tratem de temáticas
próprias do universo infantil, utilizando recursos variados
(escrita, gravações em áudio e vídeo) e considerando a
estrutura do gênero.

4º

3

(EF04LP27) Apresentar resultados de pesquisas ou
experimentos em relatos curtos que conjuguem texto,
imagens, quadros e tabelas e gráficos simples.

excluído

4º

3

(EF04LP28) Produzir, sob orientação do/a professor/a,
roteiros de pesquisa, de entrevistas ou enquetes.

excluído

2

(EF04LP29) Escutar, com atenção, interesse,
compreensão e respeito a opiniões divergentes, gêneros
orais e oralizados, em contexto escolar e não escolar,
recuperando informações pontuais e ideia chave.

mantido com alterações no mesmo ano

3

(EF04LP30) Recontar, com organização lógica (princípio,
meio e fim), experiências e casos anteriormente lidos
pelo/a professor/a ou por um/a colega, usando
adequadamente marcadores de tempo e espaço, usando
recursos para marcar retomada de referentes. (Ex: os
meninos, os garotos, eles.)

excluído

3

(EF04LP31) Ouvir e recitar poemas, cordéis, canções,
observando os efeitos expressivos dos recursos usados
(metáforas, onomatopeias, aliterações, repetições),
dando a devida entonação aos diferentes gêneros e
realizando apreciações estéticas.

excluído

3

(EF04LP32) Recontar oralmente, ou por meio de
sinalização, textos narrativos em geral, utilizando
recursos expressivos da dramatização na caracterização
e na fala de personagens, organizando adequadamente a
estrutura narrativa (situação inicial, conflito gerador,
clímax, desfecho) no contexto escolar em geral.

4º

4º

4º

4º

4º

5

4º

6

(EF04LP33) Argumentar oralmente, ou por meio de
sinalização, sobre acontecimentos de interesse comum
que impactam a vida na comunidade, com base em
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio,
mídia impressa e digital.
(EF04LP34) Simular programas de entrevistas e de
auditórios veiculados em rádio e TV, demonstrando
conhecimento sobre como funciona o gênero.

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04LP32-34

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04LP32-34

Recuperar as ideias principais em situações formais de
escuta de exposições, apresentações, palestras.
(EF04LP29r)

2

4º

Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas
veiculadas em rádio e TV, orientando-se por roteiro ou
texto e demonstrando conhecimento dos gêneros
(entrevista e jornal falado). (EF04LP34r) (EF05LP32r)

6

4º

Argumentar sobre acontecimentos de interesse social,
com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em
TV, rádio, mídia impressa e digital, com cordialidade e
respeito a pontos de vista diferentes. (EF04LP33r)

5

4º
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Participar das interações orais em sala de aula, com
liberdade, desenvoltura e respeito aos interlocutores,
para resolver conflitos e criar soluções.

novo

Respeitar, em situações informais e formais, as
características dos turnos da conversação (alternância de
participantes), considerando o contexto e as
características dos interlocutores (status profissional,
idade, etc.).
Identificar características linguístico-expressivas e
composicionais de gêneros orais, em situações formais e
informais (conversação, entrevista, noticiário, debate
etc.).

novo

novo

4º

3

(EF04LP35) Expor oralmente, ou por meio de sinalização,
trabalhos ou pesquisas, usando recursos multimodais
(texto, imagens, tabelas etc.), utilizando notas
previamente elaboradas, manuscritas e digitais.

4º

4

(EF04LP36) Escutar e analisar apresentações de trabalhos
de colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
indagando sobre dados apresentados em imagens,
tabelas, textos.

4º

3

(EF04LP37) Produzir textos dominando as convenções
gráficas de orientação, alinhamento e segmentação e
separação de sílabas no final das linhas.

3

4º

3

4º

2

4º

EF03LP38-EF04LP35EF05LP33

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

Escutar com atenção apresentações de trabalhos por
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sobre dados apresentados
em imagens, tabelas, textos. (EF04LP36r)

4

4º

mantido com alterações no mesmo ano

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e
verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso
direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação,
ponto de interrogação, dois pontos, vírgulas em
enumerações), regras ortográficas. (EF03LP42r)
(EF04LP38r) (EF04LP37r)

3

4º

novo

Memorizar a grafia de palavras de uso frequente em que
as relações fonema-grafema são irregulares e com H
inicial que não representa fonema.

2

4º

novo

Identificar em textos apostos e vocativos.

2

4º

novo

Identificar em textos e usar na produção textual a
concordância entre sujeito (substantivo ou pronome
pessoal) e verbo – concordância verbal.

2

4º

novo

Identificar em textos e usar na produção textual a
concordância entre artigo, substantivo e adjetivo (grupo
nominal).

2

4º
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3

(EF04LP38) Organizar e pontuar o texto, dividindo-o em
tópicos e parágrafos e usar dois pontos e vírgulas em
enumerações

mantido com alterações no mesmo ano

2

(EF04LP39) Localizar palavras no dicionário, observando
diferentes possibilidades de significação de palavras e
reconhecendo o significado mais plausível para o
contexto que deu origem à consulta.

mantido com alterações no mesmo ano

1

(EF04LP40) Escrever palavras com correspondências
regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e
seu valor sonoro (C/QU;G/GU;R/RR; SA/SO/SU em início
de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba
final; M e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em
final de substantivos e adjetivos).

excluído

4º

2

(EF04LP41) Compreender que algumas marcas (acentos)
podem modificar a tonicidade das palavras e que a
tonicidade nem sempre é marcada por acento gráfico.

mantido com alterações no mesmo ano

5º

2

(EF05LP01) Ler, de forma autônoma, com fluência, textos
literários e não literários mais extensos, com vocabulário
menos familiar e que abordem temas variados.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP01-02EF04LP01-02EF05LP01-02

5º

2

(EF05LP02) Ler oralmente, com fluência, textos de
qualquer extensão, utilizando conhecimentos sobre a
estrutura das palavras e das frases, do tema e do gênero.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP01-02EF04LP01-02EF05LP01-02

5º

6

(EF05LP03) Produzir um sentido global para textos de
diferentes gêneros, que abordem temas variados.

excluído

5º

2

(EF05LP04) Inferir informações a partir da conjugação de
diversos elementos apresentados ao longo de todo texto.

mantido com alterações no mesmo ano

5º

5

(EF05LP05) Avaliar a adequação de textos de gêneros
variados às suas finalidades (por exemplo, a clareza de
uma notícia ou a adequação da estrutura de uma carta a
seu destinatário, considerando a adequação de recursos
notacionais às finalidades do texto).

mantido com alterações no mesmo ano

5º

3

(EF05LP06) Localizar, interpretar e utilizar informações
de um texto cotidiano com vocabulário técnico e frases
de estrutura complexa (por exemplo, as regras de um
jogo, instruções para montagem).

mantido integrado a outro, no mesmo ano

4º

4º

4º

desdobrado em 2

(EF04LP38) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e
de acordo com as características do gênero textual.

3

3º-5º

Localizar palavras no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o significado mais plausível
para o contexto que deu origem a consulta. (EF04LP39r)

2

4º

1

4º

Inferir informações e relações que não aparecem de
modo explícito no texto (recuperação de conhecimentos
prévios, relações causa-consequência etc.). (EF05LP04r)

2

5º

Justificar quem produz o texto e qual o público-alvo,
analisando a situação sociocomunicativa. (EF05LP05r)
(EF05LP15r)

5

5º

Localizar e organizar informações explícitas, na sequência
em que aparecem no texto. (EF05LP06r)

3

5º

Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em
paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r,
-ão/ãos. (EF05LP39r)
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5º

5

(EF05LP07) Ler, de forma autônoma, textos literários de
qualquer extensão e avaliar sugestões de leitura de
textos literários para leitura a partir de critérios como
autor, gênero, tema, estilo, dentre outros.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

novo

novo

novo

novo
novo

novo

novo

EF03LP07-EF04LP07EF05LP07
Buscar e selecionar informações sobre temas de
interesse escolar, em textos que circulam em meios
digitais ou impressos, para solucionar um problema
proposto.
Identificar a ideia central do texto, demonstrando
compreensão global.
Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado,
em segmento de um texto, selecionando aquele que
pode substituí-lo por sinonímia no contexto em que se
insere.
Interpretar verbetes de dicionário, identificando a
estrutura, as informações gramaticais (significado de
abreviaturas) e as informações semânticas.
Distinguir fatos de opiniões em textos (informativos,
jornalísticos, publicitários etc.).
Estabelecer relações entre partes do texto, identificando
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos), que contribuem para a
continuidade do texto.
Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de
pontuação expressiva, em textos.

3

5º

2

5º

3

5º

2

5º

4

5º

3

5º

2

5º

novo

Inferir o efeito de humor produzido pelo uso intencional
de palavras, expressões ou imagens ambíguas em textos.

2

5º

novo

Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas
em diferentes mídias e concluir sobre o que é mais
confiável.

5

5º

novo

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação
na comparação de textos que tratam do mesmo tema,
em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.

2

5º

5º

3

(EF05LP08) Explicar como uma série de capítulos, cenas
ou parágrafos se combinam para produzir a estrutura
particular de uma história.

excluído

5º

4

(EF05LP09) Reconhecer, em narrativas literárias, a
presença de variação regional, histórica, geográfica,
avaliando os efeitos de sentido dessas variações no texto.

excluído
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5º

4

(EF05LP10) Analisar como os atributos das imagens em
charges e cartuns (cor, forma, desenho dos personagens,
luz e sombra, dentre outros) criam efeitos de ironia.

5º

5

(EF05LP11) Apreciar poemas e avaliar como jogos de
palavras, e recursos sonoros produzem novos sentidos
efeitos estéticos.

mantido com alterações no mesmo ano

5º

5

(EF05LP11*b) Avaliar efeitos de sentido decorrentes do
uso de variações regionais em poemas.

excluído

5º

2

5º

2

(EF05LP12) Identificar, em uma reportagem que trate de
tema familiar, argumentos utilizados para sustentar uma
opinião.
(EF05LP13) Comparar informações sobre um mesmo fato
veiculadas em diferentes mídias e tirar conclusões sobre
o que é mais confiável.

excluído

excluído

5º

4

(EF05LP15) Analisar o papel de textos legais e textos
reivindicatórios na orientação dos cidadãos para sua
participação na vida social e na garantia dos direitos
humanos a todos os cidadãos.

excluído

5º

2

(EF05LP16) Relacionar, na leitura de textos utilizados em
atividades de estudo e pesquisa, diferentes recursos
como fotos, tabelas, gráficos, desenhos, links, entre
outros, para acessar novos conhecimentos.

5º

3

5º

2

5º

Interpretar recursos multimodais relacionando-os a
informações em reportagens e manuais com instruções
de montagem (fotos, tabelas, gráficos, desenhos, etc.).
(EF05LP16r)

2

5º

excluído

5

(EF05LP17) Utilizar informação de meios digitais e
impressos, demonstrando estratégias de encontrar
respostas, solucionar problemas e fazer uso de novos
conhecimentos.
(EF05LP18) Localizar informações sobre tópicos
estudados em fontes de circulação digital, a partir de
palavras-chave, e fazer julgamentos sobre sua
credibilidade.

3

excluído

(EF05LP14) Avaliar os efeitos do uso dos recursos de
persuasão (cores, imagens, escolhas de palavras e/ jogo
de palavras, tamanho de letras)nos textos publicitários e
de propaganda na construção de estereótipos (visão da
mulher, de etnias, de classe social, geração) que
discriminam socialmente os sujeitos.

5º

Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos rítmicos e sonoros; comparações e metáforas; e
gráfico-visuais em textos versificados. (EF05LP11r)

mantido com alterações no mesmo ano

excluído

excluído
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5º

3

(EF05LP19) Reler e editar trabalhos próprios e de
terceiros, utilizando critérios acordados para convenções
linguísticas, estruturas textuais e escolhas de linguagem.

5º

3

(EF05LP20) Utilizar variados “softwares”, inclusive
programas de edição de texto, com fluência, para
construir, editar e publicar textos multimodais com uso
efetivo de elementos texto, imagens e áudio.

6

(EF05LP01*21) Produzir textos com diferentes funções
sociais para diferentes contextos sociais familiares e não
familiares (por exemplo, cartas, e-mails de uso público,
diários para blogs de turma), para públicos na
comunidade, utilizando as convenções do gênero (leiaute
da página e estruturação do texto).

5º

6

(EF05LP22) Produzir narrativas que utilizem cenários e
personagens realistas e de fantasia, observando as
convenções da linguagem e os elementos da estrutura
narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço e
narrador.

mantido com alterações no mesmo ano

5º

3

(EF05LP22*b) Utilizar termos anafóricos variados para
estabelecer a coesão em textos narrativos.

excluído

5º

3

(EF05LP23) Transformar histórias em quadrinhos em
textos narrativos, utilizando os elementos constitutivos
da narrativa.

excluído

6

(EF05LP24) Escrever poemas compostos por versos
livres, utilizando imagens poéticas (por exemplo,
comparações) e recursos sonoros (por exemplo, melodia,
ritmo) que produzam novos sentidos e possibilidades
literárias de leitura.

5º

5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03LP19-EF04LP18EF05LP19
Utilizar softwares , inclusive programas de edição de
texto, para editar e publicar os textos produzidos,
explorando os recursos multimídias disponíveis.
(EF03LP20r) (EF04LP19r) (EF05LP20r)

3

6º-9º

Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e
personagens realistas ou de fantasia, observando os
elementos da estrutura narrativa: enredo, personagens,
tempo, espaço e narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto. (EF05LP22r)

6

5º

Criar poemas compostos por versos livres, utilizando
imagens poéticas e recursos visuais e sonoros.
(EF05LP24r)

6

5º

novo

Identificar a organização do texto dramático: marcadores
das interações entre as personagens, indicações sobre
características prosódicas das falas, sobre movimentos
em cena, indicações de cenários.

2

5º

novo

Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de palavras,
expressões, pontuação expressiva, em textos literários.

2

5º

novo

Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo
as falas das personagens, de acordo com as rubricas de
interpretação e movimento indicadas pelo autor.

3

5º

mantido com alterações em outro ano

excluído

mantido com alterações no mesmo ano
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5º

5º

5º

5

(EF05LP25) Escrever textos para públicos oficiais com o
intuito de reivindicar (por exemplo, cartas abertas,
abaixo-assinados, outros textos reivindicatórios), com
temas relacionados a situações vivenciadas na escola ou
na comunidade, utilizando registro formal, e elementos
textuais adequados ao propósito e ao público-alvo do
texto.

mantido com alterações no mesmo ano

3

(EF05LP26) Escrever roteiros para simulação de
programas de rádio e TV que tratem de temáticas
próprias do universo infantil, utilizando recursos variados
(escrita, gravações em áudio e vídeo) e considerando a
estrutura do gênero.

excluído

2

(EF05LP27) Registrar observações e informações
coletadas em outros textos, entrevistas ou experimentos
e apresentar resultados em relatos que conjuguem texto,
inclusive discussão dos resultados, e uma variedade de
tabelas, quadros e gráficos.

Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto
de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola , utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF04LP25r)

6

5º

(EF05LP27a) Buscar, em meios impressos ou digitais,
informações necessárias à produção do texto
(entrevistas, leituras etc.), organizando os dados e as
fontes pesquisadas, em tópicos.

3

3º-5º

3

5º

2

5º

novo

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e
verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso
direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação,
ponto de interrogação, dois pontos, vírgulas em
enumerações), regras ortográficas.

3

5º

novo

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

3

5º

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar informações, opiniões e posicionamentos em
situações formais de escuta (exposições, palestras,
noticiário radiofônico ou televisivo etc.). (EF05LP28r)

2

5º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

novo

5º

2

(EF05LP28) Escutar, com atenção, interesse,
compreensão e respeito a opiniões divergentes ,gêneros
orais e oralizados em diferentes contextos, percebendo
sentidos implícitos e avaliando informações, opiniões e
posicionamentos.

desdobrado em 2

desdobrado em 2

(EF05LP27b) Produzir texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de pesquisa em fontes de
informação impressas ou digitais, incluindo imagens e
gráficos ou tabelas, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
Preencher a informação solicitada em formulários
descontínuos, impressos ou digitais, com vários campos
e tabelas.
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5

(EF05LP29) Argumentar e se posicionar sobre questões
emergentes no cotidiano escolar ou sobre informações
lidas, manifestando opinião, questionando ideias e
justificando com coerência sua posição.

mantido com alterações no mesmo ano

3

(EF05LP30) Ouvir e recitar poemas, cordéis, canções,
piadas, cantar músicas de variados ritmos, utilizando os
efeitos expressivos de recursos como metáforas,
onomatopeias, aliterações, repetições e realizando
apreciações estéticas.

excluído

5º

5

(EF05LP31) Argumentar oralmente, ou por meio de
sinalização, sobre acontecimentos de interesse comum
que impactam a vida local e contextos mais amplos,
manifestando conhecimento sobre fatos divulgados em
TV, rádio, mídia impressa e digital.

excluído

5º

6

(EF05LP32) Simular jornais veiculadas na TV e rádio,
demonstrando conhecimento sobre como funciona o
gênero expositivo mediado pela escrita e por imagens.

mantido com alterações no mesmo ano

3

(EF05LP33) E1xpor oralmente, ou por meio de
sinalização, resultados de pesquisa, utilizando recursos
multimodais (texto, imagens, vídeos, áudios), utilizando
notas previamente elaboradas, manuscritas e digitais.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

4

(EF05LP34) Escutar, analisar e debater apresentações de
trabalhos de colegas, formulando perguntas pertinentes
ao tema e opinando sobre os dados apresentados.

5º

5º

5º

5º

5º

3

(EF05LP35) Produzir textos dominando as convenções
gráficas de orientação, alinhamento e segmentação e
separação de sílabas no final das linhas.

Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre
questões emergentes no cotidiano escolar ou sobre
informações lidas, argumentando em defesa de sua
posição. (EF05LP29r)

5

5º

Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas
veiculadas em rádio e TV, orientando-se por roteiro ou
texto e demonstrando conhecimento dos gêneros
(entrevista e jornal falado). (EF04LP34r) (EF05LP32r)

6

5º

mantido com alterações no mesmo ano

Escutar com atenção falas de professores e colegas,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sobre dados apresentados em imagens,
tabelas, e outros meios visuais.

4

5º

novo

Participar das interações orais em sala de aula e em
outros ambientes escolares com atitudes de cooperação
e respeito.

2

5º

novo

Identificar aspectos lexicais, fonológicos, prosódicos,
morfossintáticos e semânticos específicos do discurso
oral (hesitações, repetições, digressões, ênfases,
correções, marcadores conversacionais, pausas etc.).

2

5º

novo

Diferenciar o texto falado do texto escrito, comparando
transcrição de texto oral ou de uma conversação com
sua versão, de acordo com as convenções do texto
escrito.

2

5º

excluído

EF03LP38-EF04LP35EF05LP33
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5º

5º

5º

5º

6º

3

2

(EF05LP36) Organizar e pontuar o texto, dividindo-o em
tópicos e parágrafos, e identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

(EF05LP37) Usar o dicionário impresso ou efetuar buscas
de palavras em dicionário “on-line” para proceder à
revisão das produções escritas de textos nos casos de
substituição e/ou ampliação de vocabulário

3

(EF05LP38) Escrever de palavras com correspondências
regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e
seu valor sonoro (C/QU;G/GU;R/RR; SA/SO/SU em início
de palavra; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba
final; M e N nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em
final de substantivos e adjetivos).

2

(EF05LP39) Observar regularidades na acentuação de
palavras oxítonas, compreendendo as regras de
acentuação.

2

(EF06LP01) Ler textos de diferentes gêneros, literários e
não literários (impressos ou eletrônicos), que circulam
em diferentes esferas sociais, mais extensos e com
vocabulário variado.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula,
dois-pontos. (EF05LP36r)

2

5º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que
decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

1

5º

novo

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

2

5º

novo

Identificar as significações que prefixos acrescentam à
palavra primitiva.

2

5º

2

5º

2

5º

Ler textos (impressos e eletrônicos) mais extensos e com
EF06LP01-EF06LP01- vocabulário pouco usual, de gêneros diversos,
EF08LP01
silenciosamente e em voz alta, com crescente autonomia
e fluência (padrão rítmico adequado e precisão).

2

6º-9º

novo

Colaborar na busca de soluções para problemas entre os
interlocutores, utilizando estratégias conversacionais de
cooperação e respeito.

1

6º

novo

Responder oralmente a perguntas, fóruns ou enquetes,
justificando posicionamentos e adequando o vocabulário
às condições de comunicação.

5

6º

excluído

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

mantido integrado a outro, no mesmo ano

Grafar palavras, utilizando regras de correspondência
fonema-grafema regulares e contextuais, e palavras de
uso frequente com correspondências irregulares.
(EF05LP39r)
Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas. (EF05LP39r)
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novo

Interagir oralmente na escola e fora dela considerando o
contexto, a função social, a finalidade da interação.

2

6º

novo

Diferenciar fatos de opiniões pessoais, em conversações
e em interações formais (exposições, palestras, noticiário
radiofônico ou televisivo etc.).

2

6º

novo

Formular com clareza questões pertinentes para
esclarecer dúvidas, ao ouvir apresentações orais.

4

6º

2

6º

4

6º

2

6º

3

6º

6

6º-9º

novo

Identificar e registrar as informações principais em
apresentações orais.
Analisar funções sociocomunicativas de diferentes
EF06LP02-04-15-17 gêneros de textos. (EF06LP02r) (EF06LP14r)
(EF06LP15r)(EF06LP17r)

6º

1

(EF06LP02) Reconhecer funções sociais de textos que
circulam em esferas da vida social das quais os
estudantes participam.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º

3

(EF06LP03) Processar informações de textos
instrucionais para realizar ações por eles orientadas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP03-04-18
desdobrado em 2

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP03-04-18
desdobrado em 2

novo

(EF06LP03-04-18) Localizar e hierarquizar informações,
em textos.
(EF06LP03-04-18) Selecionar e organizar informações
explícitas e implícitas, para realizar ações e resolver
problemas.
Justificar fatores determinantes de registro linguístico
(formal, informal) como: contexto, ambiente, tema,
estado emocional do falante, grau de intimidade entre os
falantes.

novo

Reconhecer a manifestação de preconceitos linguísticos
como formas de discriminação e dominação.

1

6º-9º

novo

Respeitar a variação linguística por características sociais,
regionais, urbanas e rurais da fala, rejeitando
preconceitos linguísticos.

2

6º-9º

novo

Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiandose em seus conhecimentos prévios sobre gênero, suporte
e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

2

6º-9º

novo

Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a
circulação (aonde o texto vai circular); o suporte (qual o
portador do texto); a linguagem, organização, estrutura,
o tema e assunto do texto.

3

6º-9º
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6º

6º

1

2

(EF06LP04) Reconhecer, em textos instrucionais, a
hierarquização de informações que comandam ações.

(EF06LP05) Ler narrativas da literatura juvenil, em
gêneros diversos.

novo

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

3

6º-9º

novo

Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na
revisão e obedecendo as convenções de disposição
gráfica, inclusão de título, de autoria.

3

6º-9º

novo

Reconhecer em textos literários formas de se estabelecer
múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e
culturas, considerando o momento e o local de sua
produção, e autoria.

2

6º-9º

novo

Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos
e de diferentes visões de mundo em textos literários.

2

6º-9º

mantido integrado a outro, em outro ano

Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes
gêneros, expressando avaliação do texto lido e
EF06LP05-10-38-39estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
EF07LP07-06-EF0804(EF06LP05r) (EF06LP10r) (EF06LP38r) (EF06LP39r)
06-EF09LP06-09
(EF07LP04) (EF08LP04) (EF09LP03) (EF07LP06)
(EF08LP06) (EF09LP06)

2

6º-9º

4

6º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP03-04-18
desdobrado em 2

6º

2

(EF06LP06) Localizar, numa narrativa, os trechos que
apresentam a orientação, a complicação, o clímax e
desfecho.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da
narração: cenário (espaço e tempo), personagens,
conflito, desenlace, foco narrativo; os efeitos de sentido
decorrentes do uso dos tempos verbais: o pretérito
EF06LP06-07-08-09 perfeito; o pretérito imperfeito; o pretérito mais-queperfeito; e discurso direto e indireto, determinando o
efeito de sentido de verbos de enunciação, explicando o
uso de variedades linguística no discurso direto, quando
for o caso.. (EF06LP06r) (EF06LP08r) (EF06LP09r)

6º

2

(EF06LP07) Comparar, numa narrativa, o uso dos tempos
verbais: o pretérito perfeito; o pretérito imperfeito; o
pretérito mais- que-perfeito e suas funções.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP06-07-08-09
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6º

2

6º

2

6º

2

(EF06LP08) Reconhecer, numa narrativa, os diferentes
empregos das palavras e expressões – denotativas e
conotativas – no processo de caracterização de cenas de
personagens.
(EF06LP09) Reconhecer, numa narrativa literária,
relações de anterioridade e posteridade e na construção
da passagem do tempo.
(EF06LP10) Ler poemas de formas composicionais
variadas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP06-07-08-09

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP06-07-08-09

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

6º

4

(EF06LP11) Analisar efeitos de sentido produzidos por
recursos semânticos.

mantido com alterações no mesmo ano

6º

2

(EF06LP12) Compreender processos figurativos de
produção de sentidos na linguagem, com destaque para
comparação e metáfora.

mantido com alterações no mesmo ano

6º

4

6º

2

6º

2

6º

2

6º

4

6º

2

6º

2

Identificar, em textos em versos, recursos expressivos
semânticos – figuras de linguagem;, aspectos rítmicos e
sonoros: organização em estrofes, rimas, e nível gráficoespacial (distribuição da mancha gráfica no papel).
(EF06LP11r)
Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de
pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas
e processos figurativos (comparação e metáfora), em
textos literários. (EF06LP12r)

2

6º

2

6º

Analisar, em textos literários, referências, explícitas ou
implícitas, a outros textos, no nível temático. (EF06LP13r)

4

6º

(EF06LP13) Analisar diálogos que os textos literários
narrativos e poéticos estabelecem com outros textos, no
nível temático.
(EF06LP14) Compreender como as notícias se estruturam
(título, subtítulo, lide, corpo da notícia).
(EF06LP15) Identificar recursos linguístico-discursivos de
títulos e subtítulos e sua eficácia na construção do
sentido global do texto.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP02-04-15-17

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP02-04-15-17

(EF06LP16) Identificar recursos linguístico-discursivos
que caracterizam prescrição (uso do imperativo, por
exemplo), na leitura de gêneros que regulam direitos e
deveres, como o regimento da escola.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

Analisar a construção composicional de gêneros de
textos de relatos, expositivos e injuntivos.. (EF06LP16a)

4

6º

mantido com alterações em outro ano

desdobrada em 2

Utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais, em
especial de modos e tempos verbais, para analisar
efeitos de sentido em textos de relatos, expositivos,
injuntivos e argumentativos. (EF06LP16b)

4

6º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP02-04-15-17

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP03-04-18
desdobrado em 2

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP19-20

Identificar o tema e as ideias principais do texto,
sintetizando-os por meio de esquemas. (EF06LP19r)
(EF06LP20r)

3

6º

(EF06LP17) Analisar o funcionamento e a pertinência de
gêneros que regulam direitos e deveres.
(EF06LP18) Selecionar, em textos didático-expositivos,
informações relevantes para atender a finalidades
específicas.
(EF06LP19) Identificar, em textos didático-expositivos,
tema e ideias principais.

mantido com alterações no mesmo ano
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6º

2

(EF06LP20) Resumir textos didático-expositivos.

6º

3

(EF06LP21) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em tópicos e parágrafos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06LP21-22-29-EF07LP13-EF08LP15-EF09LP15)
(EF06LP21-22-29Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o
EF07LP13-EF08LP15em parágrafos, tópicos e subtópicos, segundo as regras
EF09LP15)
gráficas e de acordo com o gênero textual.

6º

2

(EF06LP22) Reconhecer/Utilizar recursos de coesão
referencial: nome e pronomes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06LP21-22-29EF07LP13-EF08LP15EF09LP15)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP19-20

3

6º-9º

2

6º

2

6º

4

6º

novo

Avaliar, em textos, recursos verbais, não verbais e
multimodais utilizados com a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos ou de gerar uma mensagem
de cunho político, cultural, social ou ambiental.

5

6º

novo

Analisar informações sobre um mesmo fato veiculadas
em diferentes mídias e justificar sobre o que é mais
confiável.

5

6º

novo

Analisar diferentes formas de tratar uma informação na
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido

4

6º

3

6º

2

6º

novo

Inferir informações em textos.
Identificar vocabulário desconhecido, incluindo
especializado e técnico, usando pistas de contexto,
estrutura, ilustrações, bem como fontes externas ao
texto, como, glossários, dicionários, materiais de
referência, enciclopédias (físicos ou eletrônicos).
Distinguir fato da opinião explícita enunciada em relação
a esse mesmo fato, em segmentos descontínuos de
textos.

novo

novo

6º

3

(EF06LP23) Empregar as regras de concordância nominal
- relações entre os substantivos e seus determinantes,
refletindo sobre a sintaxe da língua.

6º

2

(EF06LP24) Empregar vírgula para separar orações
dentro do período.

6º

3

6º

2

(EF06LP25) Empregar as regras de acentuação de
palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
(EF06LP26) Escrever corretamente palavras com
irregularidades
ortográficas
(diferentes
sons
representados pelos grafemas ‘s’; pelo ‘z’; diferentes
grafemas que representam o som ‘g’; diferentes sons
realizados pelo grafema ‘x’; o uso de ‘h’ em início de
palavra).

mantido integrado a outro, no mesmo ano

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais, entre eles, de tempos verbais, de
EF06LP23-24-25-26 concordância nominal e verbal, de regras ortográficas, de
pontuação. (EF06LP24r) EF06LP23r) (EF06LP25r)
(EF06LP26r)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP23-24-25-26

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP23-24-25-26

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP23-24-25-26

Escrever palavras com correção ortográfica e pontuação
adequada. (EF06LP45r) (EF06LP25r) (EF06LP26r)
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6º

3

(EF06LP27) Empregar recursos semânticos da sinonímia,
antonímia e homonímia em textos diversos.

6º

3

(EF06LP28) Escrever textos que circulam na internet em
situações menos formais, da vida cotidiana (postagens na
internet, e-mails etc.).

6º

1

(EF06LP29) Refletir sobre a variação linguística nos textos
produzidos na/para a internet

3

(EF06LP30) Escrever textos autobiográficos a partir de
um recorte temático (por exemplo: bichos, brincadeiras,
amizades, família etc.)

6º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão
referencial (nome e pronomes), recursos semânticos de
sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de
representação de diferentes vozes (discurso direto e
indireto). (EF06LP27a)
Formar antônimos com acréscimo de prefixos que
expressam noção de negação: des-, anti-, in-/im-/i.(EF06LP27a)

3

6º

3

6º

novo

Identificar recursos de coesão referencial por
substituições lexicais e uso de pronomes anafóricos.

2

6º

novo

Distinguir entre palavras derivadas por acréscimo de
afixos e palavras compostas.

2

6º

6

6º

6

6º

Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e
personagens realistas ou de fantasia, observando os
elementos da estrutura narrativa: enredo, personagens,
tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais
(pretérito perfeito, imperfeito, mais-que-perfeito)
adequados à narração de fatos passados. (EF06LP30r)
(EF06LP31r)

6

6º

Criar poemas compostos por versos livres, utilizando
recursos visuais, semânticos e sonoros. (EF06LP33r)

6

6º

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF06LP28-EF08LP21-22) Produzir cartas, e-mails, posts
para redes sociais ou blogs, em situações/interlocuções
EF06LP28-EF08LP21mais ou menos formais, refletindo sobre o
22
endereçamento dos textos e sobre as escolhas
linguísticas adequadas à interlocução proposta.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06LP21-22-29EF07LP13-EF08LP15EF09LP15)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º

3

(EF06LP31) Utilizar modos verbais (pretérito perfeito,
imperfeito, mais-que-perfeito) adequados à narração de
fatos passados em relatos autobiográficos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º

3

(EF06LP32) Produzir textos literários que articulem
linguagem verbal e não verbal na construção da narrativa.

excluído

6º

3

(EF06LP33) Explorar efeitos de sentido produzidos por
recursos semânticos e sonoros, na criação de poemas de
versos livres.

mantido com alterações no mesmo ano

EF06LP30-31
desdobrados em 2

EF06LP30-31
desdobrados em 2

Produzir relatos de experiência pessoal, utilizando os
modos e tempos verbais (pretérito perfeito, imperfeito,
mais-que-perfeito) adequados ao desenvolvimento de
fatos passados e articulando sequências de fatos,
pessoas, tempos, espaços. (EF06LP31r) (EF06LP30r)
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(EF06LP34) Produzir textos de diferentes gêneros –
charges, tirinhas, que conjuguem linguagem verbal e não
verbal sobre fatos e eventos noticiados em diferentes
mídias.
(EF06LP35) Produzir notícias sobre tema relevante
utilizando de forma adequada os elementos do gênero
(título, subtítulo, lide, corpo da notícia) .

6º

3

6º

6

6º

3

(EF06LP36) Elaborar roteiros ou protocolos de questões
para entrevistas e enquetes sobre temas em estudo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP36-37

6º

3

(EF06LP37) Transcrever respostas de entrevistas,
retextualizando o texto oral para a escrita.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP36-37

6º

3

(EF06LP38) Recontar o enredo de narrativas literárias
menos extensas como contos, crônicas, lendas, fábulas,
mitos, em rodas ou círculos de leitura.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

6º

1

(EF06LP39) Reconhecer pela escuta atenta os diferentes
momentos do enredo de narrativa recontada em rodas
ou círculos de leitura.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

6º

2

6º

5

(EF06LP40) Identificar as informações principais numa
notícia ouvida.
(EF06LP41) Responder oralmente, ou sinalizar, a
perguntas, fóruns ou enquetes, justificando
posicionamentos e adequando o vocabulário às
condições de comunicação.

excluído

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06LP42) Apresentar oralmente resultados de estudos
apoiando-se em roteiros ou protocolos de questões.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º-9º

2

(EF06LP43) Compreender a condição social e histórica da
língua como polissistema dinâmico e variável.

excluído
novo

(EF06LP44) Refletir sobre a variação de registro e sobre a
variação regional e social da língua.

6º

3

6º-9º

3

6º-9º

Adequar o nível de formalidade da fala aos temas, aos
contextos e às situações, aos interlocutores.

3

6º-9º

Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de
norma-padrão e de preconceito linguístico. (EF06LP44r)

1

9º

excluído

3

1

3

excluído

6º

6º-9º

Produzir notícias sobre tema relevante, utilizando de
forma adequada os elementos do gênero (título,
subtítulo, lide, corpo da notícia). (EF06LP35r)
Buscar, em meios impressos ou digitais, informações
necessárias à produção do texto (leituras) e realizar
entrevistas, organizando fatos, dados e as fontes
pesquisadas, em roteiros. (EF06LP30r) (EF06LP36r)
(EF06LP37)

mantido com alterações em outro ano

(EF06LP42-EF07LP33-EF08LP34-EF09LP29) Expor, no
tempo previsto, resultados de pesquisa ou estudo, em
EF06LP42-EF07LP33- colaboração com o grupo, com apoio em quadros,
EF08LP34-EF09LP29 tabelas ou gráficos e uso de recursos de tecnologias da
informação e comunicação, adequando vocabulário,
pronúncia, entonação, gestos, pausas e ritmo.
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mantido com alterações em outro ano

Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na
norma-padrão com seu uso no português brasileiro
coloquial oral .

2

9º

mantido com alterações em outro ano

Comparar as regras de colocação pronominal na normapadrão com o seu uso no português brasileiro coloquial .

2

9º

3

9º

Empregar corretamente as regras de concordância
nominal – relações entre os substantivos e seus
determinantes__ e as regras de concordância verbal –
relações entre o verbo e o sujeito simples e
composto.(EF06LP23r) (EF06LP46r)

3

6º

Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos;
e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo: afirmativo e negativo. (EF06LP47r)

4

6º

2

6º

4

6º

3

(EF06LP45) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e
normas da língua padrão.

6º

2

(EF06LP46) Compreender o sintagma nominal e seus
constituintes: relações sintagmáticas entre os
substantivos e seus “determinantes”, que contribuem
para a compreensão de usos e normas de sintaxe de
concordância nominal.

mantido com alterações no mesmo ano

6º

2

(EF06LP47) Reconhecer a função de palavras e suas
flexões (verbos, nomes substantivos e adjetivos).

mantido com alterações no mesmo ano

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

6º

4

(EF06LP48) Reconhecer e analisar relações de sinonímia,
antonímia, homonímia em textos diversos.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

desdobrado em 2

desdobrado em 2

Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da
norma-padrão em situações de fala e escrita em que ela
deve ser usada. (EF06LP45r)

Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual e a intenção
comunicativa. (EF06LP47r)
Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma
série sinonímica. (EF06LP48r)

novo

Identificar, em texto ou sequência textual, orações como
unidades constituídas em torno de um núcleo verbal, e
períodos como conjunto de orações conectadas.

2

6º

novo

Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos
em oracional simples (período simples) e oracional
complexo (período composto).

3

6º

novo

Identificar sintagmas nominais e verbais como
constituintes imediatos da oração

2

6º
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6º

7º

7º

novo

Identificar, em textos, períodos compostos por orações
separadas por vírgula sem a utilização de conectivos,
nomeando-os como períodos compostos por
coordenação.

2

6º

novo

Identificar, em texto dramático, personagem, enredo,
ato, cena, fala e indicações cênicas.

2

6º

novo

Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo
as falas das personagens, de acordo com as rubricas de
interpretação e movimento indicadas pelo autor.

3

6º

Relacionar tópicos discursivos, valores e sentidos
veiculados por um texto a seu contexto de produção, de
circulação e de recepção (objetivo da interação textual,
suportes de circulação, o lugar social do produtor,
contexto histórico, destinatário previsto...). (EF07LP02r).

2

7º

2

7º

3

7º

Inferir informação pressuposta ou subentendida, com
base na compreensão do texto.

2

7º

Analisar formas e conteúdos de textos publicados em
suportes impressos e os online e a sua relação com o
leitor.

4

7º

2

(EF06LP49) Compreender figuras de linguagem, com
destaque para a comparação e a metáfora.

excluído

2

(EF07LP01) Ler textos de diferentes gêneros, literários e
não literários (impressos ou eletrônicos), que circulam
em diferentes esferas sociais, mais extensos e com
vocabulário pouco usual, inclusive com a presença de
termos técnicos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

1

(EF07LP02) Reconhecer funções sociais de textos que
circulam em esferas da vida social, inclusive daquelas das
quais os estudantes não participam diretamente, mas
que tratam de temas que afetam a vida coletiva.

EF06LP01-EF06LP01EF08LP01

mantido com alterações no mesmo ano

Localizar informação explícita relativa à descrição de
determinado processo, objeto, fato, lugar ou pessoa, em
texto.
Selecionar e organizar informações explícitas e implícitas,
em diferentes suportes de textos, para realizar ações e
resolver problemas.

novo

novo

novo

7º

4

(EF07LP03) Analisar aspectos linguísticos e textuais de
novas formas de escrita da internet, em registro
informal, que vêm se denominando “internetês”.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07LP03-19
desdobrado em 2
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2

(EF07LP04) Ler narrativas da literatura juvenil, em
gêneros diversos.

7º

4

(EF07LP05) Analisar as escolhas lexicais envolvidas na
construção de cenas e personagens de uma narrativa.

7º

2

(EF07LP06) Ler poemas de gêneros variados.

7º

mantido integrado a outro, em outro ano

EF07LP03-19
desdobrado em 2

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

Justificar formas e conteúdos de textos publicados em
suportes impressos e os online e a sua relação com o
leitor. (EF08LP02r)

5

8º

Interpretar, em texto narrativo ficcional, modos de
apresentar personagens, foco narrativo, espaço e tempo,
narrador, enredo, representação de falas das
personagens em discurso direto e indireto. (EF07LP05r)

2

7º

novo

Elaborar paráfrases e resumos do texto ido, com base na
organização das informações..

2

7º

novo

Deduzir, pelo contexto semântico e linguístico, o
significado de palavras e expressões desconhecidas.

2

7º

novo

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

2

7º

novo

Distinguir fato da opinião explícita enunciada em relação
a esse mesmo fato, em segmentos descontínuos de
textos.

2

7º

novo

Identificar os efeitos de sentido do uso de estratégias de
modalização e argumentatividade em textos.

2

7º

novo

Explorar o espaço reservado ao leitor nos órgãos de
informação impresso ou online, destacando assuntos,
temas, debates em foco, posicionando-se sobre eles.

2

7º

novo

Distinguir, em textos multimodais, relações de
reiteração, complementação ou oposição entre
informações visuais ou verbo-visuais e informações
escritas.

2

7º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09
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mantido com alterações no mesmo ano

Analisar, em textos em versos, efeitos produzidos pelo
uso de recursos expressivos semânticos – figuras de
linguagem; sonoros – estrofação, rimas; e gráficoespaciais – distribuição da mancha gráfica no papel,
ilustração. (EF07LP07r) (EF07LP06r)

4

7º

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar, em textos literários, recursos estilísticos:
conotação, comparações, metáforas. (EF07LP07r)

2

7º

Analisar, em textos literários, referências e alusões a
outros textos, narrativos, dramáticos e poéticos,
entrecruzando temas, personagens, recursos literários.
(EF07LP08r)

4

7º

(EF07LP10-11-12) Analisar os efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de
prescrição, de causalidade, de sequências descritivas e
expositivas, de ordenação de eventos, em diferentes
textos.

4

7º

Estabelecer relações entre partes do texto, identificando
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos), que contribuem para a
continuidade do texto. (EF07LP14r)

2

7º

7º

2

(EF07LP06*b) Analisar efeitos produzidos por recursos
expressivos como rimas, aliterações, assonâncias na
leitura de poemas.

7º

2

(EF07LP07) Compreender processos figurativos de
produção de sentidos na linguagem, com destaque para
personificação e a metonímia.

7º

4

(EF07LP08) Analisar elementos – referências, alusões,
retomadas – que estabelecem intertextualidade em
textos literários, narrativos e poéticos.

mantido com alterações no mesmo ano

7º

4

(EF07LP09) Analisar criticamente informações que
constituem o lide (o quê, quem, onde, quando, como,
por quê) em notícias que circulam em diferentes mídias.

excluído

2

(EF07LP10) Identificar, em notícias, recursos linguísticodiscursivos responsáveis pela ordenação dos eventos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF07LP10-11-12)

1

(EF07LP11) Reconhecer os efeitos de sentido produzidos
pelo uso de recursos linguístico-discursivos da prescrição
e as relações de causalidade na leitura de gêneros que
regulam direitos e deveres, como o regimento da escola,
discutindo sobre suas implicações sociais.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF07LP10-11-12)

7º

2

(EF07LP12) Compreender recursos linguístico-discursivos
próprios das sequências descritivas e expositivas, em
gêneros didático-expositivos, como verbetes de
dicionários, textos de divulgação científica, infográfico
etc.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF07LP10-11-12)

7º

3

(EF07LP13) Organizar o texto em unidades de sentido e
dividindo-o em tópicos e parágrafos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06LP21-22-29EF07LP13-EF08LP15EF09LP15)

3

(EF07LP14) Reconhecer/Utilizar recursos de coesão
referencial: anáfora e catáfora.

7º

7º

7º

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2
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7º

3

(EF07LP15) Empregar as regras de concordância verbal.

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07L15-16
desdobrado em 2

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

EF07L15-16

7º

3

(EF07LP16) Empregar a vírgula em intercalações de
expressões e orações no interior do período.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

7º

3

(EF07LP17) Empregar a ambiguidade como recurso
semântico na produção de efeito de sentido.

mantido com alterações no mesmo ano

7º

2

7º

3

(EF07LP18) Comparar os diferentes modos de
comunicação e formas de interlocução em textos
produzidos para/na internet.
(EF07LP19) Utilizar o “internetês” e refletir sobre as
regras desse tipo de linguagem da internet.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF07LP20) Produzir pequenos contos de suspense, de
mistério, de terror, de humor.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07L20-21-22

7º

3

(EF07LP21) Empregar conhecimentos sobre diferentes
modos de se iniciar uma história. Introduzir vozes de
personagens, fazendo uso de discurso direto, indireto ou
indireto livre.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07L20-21-22

7º

2

(EF07LP22) Estruturar o texto de modo a contemplar as
suas partes como a complicação, o clímax, e o desfecho.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07L20-21-22

novo
novo
6

7º

3

7º

3

7º

Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros
recursos expressivos adequados ao gênero textual.

3

7º

Criar novelas, crônicas e contos de suspense, de mistério,
de terror, de humor, estruturando o texto de modo a
contemplar as suas partes como a complicação, o clímax,
e o desfecho, empregando conhecimentos sobre
diferentes modos de se iniciar uma história e de discurso
direto e indireto. (EF07LP21r) (EF07LP20r)

6

7º

2

7º

6

7º

6

7º

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais, entre eles, de modos e tempos verbais, de
concordância nominal e verbal, de pontuação.
(EF07LP15r) (EF07LP16r)
Empregar as regras básicas de concordância nominal e
verbal em situações comunicativas e na produção de
textos. (EF06LP23a)

EF07LP03-19
desdobrado em 2

6

7º

2

mantido integrado a outro, no mesmo ano

7º

(EF07LP23) Explorar cadência, ritmos e rimas, na criação
de poemas da literatura popular e/ou juvenil como o
cordel e o rap.

Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais
(uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos). (EF06LP22r)

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar a organização do texto dramático: enredo,
conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de
referência.
Criar cenas dramáticas.
Criar textos em versos, explorando cadências, ritmos e
rimas. (EF07LP23b)
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7º

7º

6

(EF07LP24) Produzir textos com linguagem adequada e
estrutura pertinente ao gênero, que apresentem
encaminhamentos para resolução de problemas que
afetam a vida comum.

(EF07LP24-25) Produzir textos argumentativos ou
reivindicatórios sobre problemas que afetam a vida
escolar ou a vida da comunidade, justificando pontos de
vista e reivindicações.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07LP24-25

6

7º

5

(EF07LP25) Justificar posicionamentos utilizando
vocabulário pertinente e estruturas sintáticas adequadas
à situação de comunicação na produção de gêneros
reivindicatórios, por exemplo, carta do leitor.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07LP24-25

6

7º

Organizar esquematicamente, com ou sem apoio de
ferramentas digitais, informações oriundas de pesquisas,
em quadros, tabelas ou gráficos. (EF07LP28r) (EF07LP29r)

3

7º

novo

Utilizar estratégias conversacionais de cooperação e
respeito, em interações em sala de aula e na escola.

1

7º

novo

Utilizar estratégias de construção do texto oral
considerando os objetivos comunicativos e o contexto.

3

7º

7º

2

(EF07LP26) Relacionar imagem e texto verbal na
produção de anúncio publicitário.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

Produzir textos publicitários relacionando elementos
verbais e visuais, utilizando adequadamente estratégias
EF07LP26-EF07LP27 discursivas de convencimento, e criando título ou slogan
que faça o leitor motivar-se a interagir com o texto
produzido. (EF07LP18r) (EF07LP26r) (EF07LP27r)

7º

3

(EF07LP27) Utilizar adequadamente estratégias
discursivas de convencimento na produção de textos
publicitários.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07LP26-EF07LP27

7º

2

(EF07LP28) Organizar esquematicamente informações
oriundas de pesquisas sobre tema em estudo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07LP28-29

7º

3

(EF07LP29) Elaborar quadros, tabelas ou gráficos para a
compreensão de temas em estudo a serem
apresentados, com ou sem apoio de ferramentas digitais.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF07LP28-29

7º

2

(EF07LP30) Recontar o enredo de narrativas literárias
mais extensas como novelas e romances da literatura
juvenil, reconstituindo coerentemente a sequência
narrativa, a ambientação, as características físicas e
psicológicas dos personagens etc.

excluído

7º

2

(EF07LP31) Examinar a seleção vocabular e as diferentes
formas de expor argumentos na escuta de respostas a
perguntas em entrevistas ou enquetes.

excluído
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7º

3

7º

3

7º

2

(EF07LP32) Construir argumentos coerentes, planejando
e monitorando a fala/sinalização, adequando-a à
participação em interações que envolvam a resolução de
situações-problema.
(EF07LP33) Apresentar oralmente resultados de estudos
com apoio de quadros, tabelas ou gráficos, com ou sem o
uso de recursos das novas tecnologias da informação e
comunicação.
(EF07LP34) Compreender a estrutura básica da sentença
simples (ou período simples): a noção de sujeito e
predicado, que contribui para a compreensão crítica dos
usos e normas da sintaxe de concordância verbal.

novo

Identificar informações implícitas e explícitas, e
ambiguidades em textos orais.

2

7º

novo

Diferenciar fatos de opiniões pessoais em conversações e
em interações formais (palestras, noticiários radiofônicos
e televisivos etc.).

2

7º

novo

Registrar as ideias principais durante a escuta de uma
apresentação oral por meio de anotações escritas.

2

7º

Manifestar opiniões fundamentadas ao defender ideias,
comportamentos e valores, respeitando os turnos de
fala. (EF07LP32r)

5

7º

1

7º

Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a
estrutura básica da oração: sujeito, predicado,
complemento (objetos direto e indireto). (EF07LP34r)

2

7º

Identificar, em orações de textos lidos ou de produção
própria, verbos de predicação completa e incompleta:
intransitivos e transitivos.

2

7º

2

7º

2

7º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP42-EF07LP33EF08LP34-EF09LP29

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrada em 2

novo

novo

novo

Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das
orações. (EF07LP34r)

Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
adjetivos que ampliam o sentido do substantivo sujeito
ou complemento verbal.
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido
do verbo núcleo da oração.
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Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
períodos compostos em que duas orações são
conectadas por vírgula, ou por conjunções que
expressem soma de sentido (conjunção e) ou oposição
de sentidos (conjunções mas, porém).

2

7º

Formar, a partir de palavras primitivas, palavras
derivadas com os prefixos e sufixos mais produtivos no
português. (EF07LP37r)

1

7º

Escrever corretamente, obedecendo as convenções da
língua escrita. (EF06LP24r)

6

7º

novo

Deduzir, pelo contexto semântico e linguístico, o
significado de palavras e expressões desconhecidas.

4

8º

novo

Esquematizar texto lido, representando-o em tópicos ou
esquemas.

3

8º

mantido com alterações no mesmo ano

Justificar tópicos discursivos, valores e sentidos
veiculados por um texto, relacionando ao seu contexto
de produção, de circulação e de recepção (objetivo da
interação textual, suportes de circulação, o lugar social
do produtor, contexto histórico, destinatário previsto...).

5

8º

novo

Localizar informação relativa à descrição de determinado
fenômeno, cenário, época, processo, fato, pessoa, em
texto.

2

8º

novo

7º

1

(EF07LP35) Reconhecer a função de palavras e suas
flexões (pronomes, artigos, numerais, preposições,
advérbios).

excluído

7º

4

(EF07LP36) Reconhecer e analisar a ambiguidade como
recurso semântico na produção de efeito de sentido.

excluído

7º

1

(EF07LP37) Refletir sobre processos de formação de
palavras por derivação: prefixos e sufixos.

mantido com alterações no mesmo ano

7º

2

(EF07LP38) Compreender figuras de linguagem, com
destaque para, personificação e a metonímia.

excluído

novo

8º

8º

2

5

(EF08LP01) Ler textos de diferentes gêneros, literários e
não literários (impressos ou eletrônicos), que circulam
em diferentes esferas sociais, mais extensos e com
vocabulário pouco usual, inclusive com a presença de
termos técnicos.

(EF08LP02) Avaliar a adequação de textos que circulam
em diferentes esferas da vida social às suas funções
comunicativas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP01-EF06LP01EF08LP01
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novo

Selecionar informações, em ambientes eletrônicos, sem
exceder a quantidade de informações disponíveis, para
resolver problemas.

5

8º

Analisar criticamente as relações entre media, sociedade
e cultura, e os efeitos das novas tecnologias na cognição
e na organização social. (EF08LP03r)

4

8º

Analisar, em texto narrativo ficcional, o foco narrativo, os
espaços físico e psicológico, os tempos cronológico e
psicológico, as diferentes vozes no texto (do narrador, de
personagens em discurso direto e indireto), o uso de
recursos linguístico-gramaticais (vozes do verbo,
adjuntos adnominais e adverbiais etc.). (EF08LP05r)

4

8º

novo

Identificar a organização do texto dramático: enredo,
conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de
referência.

2

8º

Interpretar, em textos em versos, efeitos de sentido
produzidos pelo uso de recursos expressivos semânticos
– figuras de linguagem; sonoros - estrofação, rimas,
aliterações; e gráfico-espaciais – distribuição do texto e
da mancha gráfica na página, ilustração e sua relação
com o texto poético. (EF08LP09r) (EF08LP08r)

3

8º

8º

4

(EF08LP03) Analisar e comparar argumentos e opiniões
em comentários de posts publicados em redes sociais.

mantido com alterações no mesmo ano

8º

2

(EF08LP04) Ler gêneros diversos de narrativas literárias
da literatura brasileira e mundial.

mantido integrado a outro, em outro ano

8º

4

(EF08LP05) Analisar o tipo de narrador (em primeira
pessoa – personagem, protagonista, testemunha ou
terceira pessoa – onisciente, observador) em narrativas
literárias e as diferentes vozes presentes na narrativa.

mantido com alterações no mesmo ano

8º

2

(EF08LP06) Ler poemas da literatura brasileira e mundial.

mantido integrado a outro, em outro ano

8º

2

(EF08LP07) Comparar variados gêneros de poemas
(cordel, poesia concreta, lira, soneto, dentre outros).

excluído

8º

4

(EF08LP08) Analisar imagens poéticas construídas pelo
uso de comparações, metáforas e metonímias.

mantido com alterações no mesmo ano

8º

2

(EF08LP09) Compreender processos figurativos de
produção de sentidos na linguagem, com destaque para
a hipérbole e a ironia.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

EF08LP08-09

EF08LP08-09
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8º

4

(EF08LP10) Analisar, em textos literários narrativos e
poéticos, a ocorrência da intertextualidade em aspectos
da estrutura composicional e do estilo.

Analisar recursos à intertextualidade (referências,
alusões, retomadas) em textos literários e em outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e
midiáticas, música). (EF08LP10r)

4

8º

Interpretar verbetes de enciclopédia, identificando a
estrutura e as informações semânticas.

2

8º

Identificar, em textos argumentativos, os argumentos e
contra-argumentos em relação à tese defendida.
(EF08LP11r)

2

8º

Inferir informação pressuposta ou subentendida, com
base na compreensão do texto. (EF08LP13r) (EF08LP14r)

2

8º

novo

Estabelecer relações entre partes do texto, identificando
o antecedente de um pronome relativo ou o referente
comum de uma cadeia de substituições lexicais.

2

8º

novo

Explicar os efeitos de sentido do uso de estratégias de
modalização e argumentatividade (sinais de pontuação,
adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e
perífrases verbais, advérbios etc.) em textos.

2

8º

mantido com alterações no mesmo ano

Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
de coesão sequencial: conjunções e articuladores
textuais. (EF08LP16r)

2

8º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais: de ortografia, de regência nominal e verbal,
de modos e tempos verbais, de pontuação. (EF08LP16r)
(EF08LP17r) (EF08LP18r) (EF08LP19r)

3

8º

mantido com alterações no mesmo ano

novo

2

(EF08LP11) Reconhecer argumentos
argumentos em artigo de opinião.

8º

6

(EF08LP12) Analisar a organização textual (artigos,
incisos, capítulos etc.) e a seleção lexical e
morfossintática, na leitura do Estatuto da Criança e do
Adolescente, avaliando suas implicações para o exercício
da cidadania e a vida e sociedade.

excluído

8º

1

(EF08LP13) Reconhecer a função da hierarquização de
tópicos em textos didático-expositivos.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF08LP13-14

8º

2

(EF08LP14) Relacionar os tópicos de textos didáticoexpositivos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP13-14

8º

3

(EF08LP15) Organizar o texto em unidades de sentido e
dividindo-o em tópicos e parágrafos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06LP21-22-29EF07LP13-EF08LP15EF09LP15)

8º

8º

8º

e

contra-

3

(EF08LP16) Reconhecer/Utilizar recursos de coesão
sequencial: as conjunções e seu valor semântico.

3

(EF08LP17) Empregar a regência verbal, considerando a
relação entre o verbo e seus complementos.

mantido com alterações no mesmo ano

EF08LP17-18-19
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8º

2

(EF08LP18) Empregar a vírgula para indicar inversão
sintática e supressão de palavra ou expressão.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP17-18-19

8º

3

(EF08LP19) Empregar o acento grave refletindo sobre os
usos de artigos e preposições.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP17-18-19

8º

3

8º

2

8º

1

8º

3

8º

3

8º

3

8º

3

(EF08LP20) Empregar diferentes recursos de polissemia
para produzir efeitos de sentido em textos diversos.

(EF08LP21) Escrever cartas, e-mails, posts para redes
sociais ou blogs, em situações/interlocuções mais
formais.
(EF08LP22) Refletir sobre o endereçamento dos textos e
sobre as escolhas linguísticas adequadas à interlocução
proposta.
(EF08LP23) Adaptar textos literários para encenação
teatral, empregando, com adequação, rubricas, narração
e falas de personagens.
(EF08LP24) Empregar com adequação variedades
linguísticas (dialetos, regionalismos, gírias, registro
formal/informal) nas falas de personagens.
(EF08LP25) Produzir releituras de obras literárias de
diferentes gêneros.
(EF08LP26) Usar figuras de linguagem como
comparações, metáforas e metonímias na criação de
poemas que tratem de temáticas de interesse dos
jovens, como amor, amizade, aventuras, desafios,
mundo virtual, conflitos geracionais etc.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP28-EF08LP2122

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP28-EF08LP2122

Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão
sequencial (articuladores) e referencial (léxica e
pronominal), construções passivas e impessoais, discurso
direto e indireto e outros recursos expressivos
adequados ao gênero textual. (EF08LP16r) (EF08LP17r)
(EF08LP18r) (EF08LP19r) (EF08LP20r)

3

8º

Adaptar contos ou crônicas, para encenação teatral,
empregando, com adequação, rubricas de narração e
variedades linguísticas nas falas de personagens
(dialetos, regionalismos, gírias, registro formal/informal).
(EF08LP25r) (EF08LP24r) (EF08LP31r)

6

8º

Criar textos em versos composto por figuras de
linguagem como comparações, metáforas e metonímias,
ironias e outras. (EF08LP26r)

6

8º

3

8º

5

8º

3

8º

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP24-25-31

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP24-25-31

mantido com alterações no mesmo ano

novo
novo

novo

Parafrasear as ideias principais e secundárias de texto
escutado, fazendo uso de anotações.
Justificar, em interações orais, mudança, desvio ou
quebra de tópico conversacional, analisando estratégias
de retomada do tema da interação
Expor síntese de texto escutado, recorrendo a notas e
registros e adequando as estratégias de construção do
texto oral aos objetivos da comunicação e ao contexto.
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8º

8º

novo

Participar de interações orais em sala de aula e na escola,
cooperando na troca de ideias e, ouvindo com respeito e
interesse os interlocutores.

2

8º

4

(EF08LP27) Utilizar argumentos e contra-argumentos que
apontem com clareza a direção argumentativa que se
quer defender em artigo de opinião.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP27-28

Produzir texto de defesa de um ponto de vista, utilizando
argumentos e contra-argumentos e articuladores de
coesão que marquem relações de oposição, contraste,
exemplificação, ênfase. (EF08LP27-28)

6

8º

3

(EF08LP28) Empregar elementos de coesão que
marquem relações de oposição, contraste,
exemplificação, ênfase, coerentes com o posicionamento
sobre o tema.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08LP27-28
Produzir textos expositivos (resumos, reportagens,
verbetes de enciclopédia), com estrutura adequada
(introdução ao tema, desenvolvimento e conclusão) e
utilizando adequadamente estratégias de informação
(definições, descrições, comparações, enumerações,
exemplos, gráficos, tabelas).

6

8º

mantido com alterações no mesmo ano

Analisar posicionamentos defendidos e refutados na
escuta de interações polêmicas: entrevista, debate
televisivo, debate em sala de aula, em redes sociais,
dentre outros. (EF08LP32r)

4

8º

Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes,
respeitando os turnos de fala, na participação em
debates sobre temas controversos e/ou polêmicos.
(EF08LP33r)

5

8º

novo

8º

3

8º

3

8º

3

(EF08LP29) Conjugar elementos verbais e visuais,
exercitando a capacidade de concisão da linguagem, na
produção de texto publicitário, por exemplo, uma
campanha educativa.
(EF08LP30)
Elaborar
infográfico
para
a
visualização/exposição de temas de estudo, por meio de
elementos verbais e visuais.
(EF08LP31) Dramatizar ou encenar peças teatrais
utilizando entonações adequadas à caracterização dos
personagens.

excluído

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

4

(EF08LP32) Identificar e analisar os posicionamentos
defendidos e refutados na escuta de gêneros como
entrevista, debate, televisivo, debate em redes sociais,
dentre outros.

8º

5

(EF08LP33) Construir argumentos e contra-argumentos
coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação
em debates sobre temas controversos e/ou polêmicos do
repertório dos alunos.

mantido com alterações no mesmo ano

8º

6

(EF08LP34) Planejar e apresentar exposições orais sobre
temáticas diversas, propondo encaminhamento para
questões de diferentes naturezas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

8º

EF08LP24-25-31

EF06LP42-EF07LP33EF08LP34-EF09LP29
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8º

2

(EF08LP35) Compreender o sintagma verbal: a relação
entre o verbo e seus complementos, que contribui para a
compreensão crítica dos usos e normas da sintaxe de
regência.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

novo

novo

novo

novo

(EF08LP36) Compreender a conjugação dos verbos no
português brasileiro (verbos regulares).
(EF08LP37) Reconhecer e analisar a polissemia e seus
efeitos de sentido em textos diversos.

8º

2

8º

4

8º

1

(EF08LP38) Refletir sobre processos de formação de
palavras por composição: aglutinação e justaposição.

mantido com alterações no mesmo ano

8º

2

(EF08LP39) Compreender figuras de linguagem com
destaque para a hipérbole e a ironia.

excluído

desdobrado em 3

Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os
termos constitutivos da oração: sujeito e seus
modificadores, verbo e seus complementos e
modificadores. (EF08LP35r)

2

8º

desdobrado em 3

Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos
adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos,
expressões adjetivas) em substantivos com função de
sujeito ou de complemento verbal, usando-os para
enriquecer seus próprios textos. (EF08LP35r)

2

8º

desdobrado em 3

Interpretar, em textos lidos ou de produção própria,
efeitos de sentido de modificadores do verbo (adjuntos
adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usandoos para enriquecer seus próprios textos. (EF08LP35r)

2

8º

Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria,
complementos diretos e indiretos de verbos transitivos,
apropriando-se da regência de verbos de uso frequente.

2

8º

3

8º

2

8º

Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com
conjunções de uso frequente, incorporando-as às suas
próprias produções.

2

8º

Analisar processos de formação de palavras por
composição: aglutinação e justaposição, apropriando-se
de regras básicas de uso do hífen em palavras
compostas. (EF08LP38r)

4

8º

Inferir informação pressuposta ou subentendida, com
base na compreensão do texto.

2

9º

Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os
efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da
passiva).
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
agrupamento de orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação.

excluído
excluído

novo
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novo

Localizar e integrar várias informações explícitas
distribuídas ao longo do texto, sintetizando-as em uma
ideia geral, categoria ou conceito.

4

9º

novo

Pesquisar informações, de forma crítica e esclarecida,
nos meios de comunicação e informação, novos ou
tradicionais, sem exceder a quantidade de informações
disponíveis, para resolver problemas.

3

9º

novo

Sintetizar texto lido representando-o em tópicos e
subtópicos, mapas conceituais, esquemas, resumos etc.

3

9º

2

(EF09LP01) Ler textos de diferentes gêneros, literários e
não literários (impressos ou eletrônicos), que circulam
em diferentes esferas sociais, mais extensos e com
vocabulário pouco usual, inclusive com a presença de
termos técnicos.

mantido com alterações no mesmo ano

Justificar tópicos discursivos, valores e sentidos
veiculados por um texto, relacionando ao seu contexto
de produção, de circulação e de recepção (objetivo da
interação textual, suportes de circulação, o lugar social
do produtor, contexto histórico, destinatário previsto...).
(EF09LP01/02R)

5

9º

9º

5

(EF09LP02) Analisar, em textos do cotidiano, em registro
formal, como cartas e alguns tipos de e-mails, a
adequação das escolhas linguístico-discursivas (lexicais,
formas de tratamento, concordância, regência)
adequadas à interlocução.

mantido com alterações no mesmo ano

Justificar, pelo contexto semântico e linguístico, o
significado de palavras e expressões desconhecidas.
(EF09LP02r)

5

9º

9º

2

(EF09LP03) Ler gêneros diversos de narrativas literárias
da literatura brasileira e mundial.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

9º

5

5

9º

9º

2

4

9º

9º

2

9º

2

9º

(EF09LP04) Avaliar o ponto de vista a partir do qual uma
história é narrada e as diferentes vozes presentes na
narrativa.
(EF09LP05) Compreender, na leitura de narrativas
literárias, figuras de linguagem (metáfora, metonímia,
paradoxo, hipérbole, ironia etc.).

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP05-09

(EF09LP06) Ler poemas da literatura brasileira e mundial.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06LP05-10-38-39EF07LP07-06-EF080406-EF09LP06-09

(EF08LP07) Comparar variados gêneros de poemas
(cordel, poesia concreta, lira, soneto, dentre outros).

excluído

Avaliar, considerando o ponto de vista a partir do qual
uma história é narrada e os acontecimentos narrados, a
verossimilhança em textos ficcionais.
Analisar recursos expressivos que provocam efeitos de
humor ou ironia ou paradoxo, em texto literário.
(EF09LP05-09r)
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9º

4

(EF09LP08) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
articulação entre forma – dimensão sonora e imagética e conteúdo – dimensão semântica – em poemas.

mantido com alterações no mesmo ano

Analisar em poemas de forma livre e fixa, os efeitos de
sentido decorrentes de recursos sonoros e gráficoespaciais. (EF09LP08r)

4

9º

9º

2

(EF09LP09) Compreender processos figurativos de
produção de sentidos na linguagem, com destaque para
a ironia, a antítese, o paradoxo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP05-09

9º

4

(EF09LP10) Reconhecer e analisar, em textos literários
narrativos e poéticos, a presença de diferentes tipos de
intertextualidade, tais como: paródias, paráfrases e
pastiche.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP10-26

Analisar recursos de intertextualidade em paródias,
paráfrases, pastiches, charges, cartuns e outras
manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e
midiáticas, música). (EF09LP26r) (EF09LP10r)

4

9º

novo

Justificar a tese defendida em texto argumentativo.

5

9º

novo

Analisar a organização textual de argumentos e contraargumentos em texto argumentativo.

4

9º

5

9º

5

9º

5

9º

novo

9º

9º

9º

5

(EF09LP11) Avaliar, em depoimentos, entrevistas,
editoriais, artigos de opinião, posicionamentos que
constroem a argumentação.

2

(EF09LP12) Reconhecer diferentes tipos de argumentos de autoridade, por comprovação, por exemplificação, de
causa e consequência – em gêneros argumentativos
diversos.

4

(EF09LP13) Analisar a organização textual (artigos,
incisos, capítulos etc.) e a seleção lexical e
morfossintática, na leitura de gêneros como o Código de
Defesa do Consumidor, avaliando suas implicações para
a vida em sociedade.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP11-27

Justificar o efeito de sentido produzido pelo uso de
recurso a formas de apropriação textual como
paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto
livre em textos.
Justificar pontos de vista defendidos e refutados na
escuta de interações polêmicas: entrevista, debate
televisivo, debate em sala de aula, em redes sociais,
dentre outros. (EF09LP27r)

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Diferenciar, em textos argumentativos, os tipos de
argumentos – de autoridade, por comprovação, por
exemplificação, de causa e consequência –, justificando
sua força de convencimento. (EF09LP12r)

mantido com alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Interpretar os efeitos argumentativos da relação entre
elementos constitutivos de textos multimodais e o
impacto social das mensagens veiculadas.

2

9º

Avaliar criticamente a qualidade e a validade da
informação veiculada em diferentes textos.

5

9º

excluído

novo
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9º

5

(EF09LP14) Comparar e avaliar informações
apresentadas em diferentes textos didático-expositivos
que articulam diferentes modalidades de linguagem imagens, sons, texto verbal - e circulam em diferentes
suportes.

9º

2

(EF09LP15) Organizar o texto em unidades de sentido e
dividindo-o em tópicos e parágrafos.

9º

2

9º

2

9º

2

9º

3

9º

novo

Produzir textos injuntivos instrucionais, indicando o
objetivo a ser atingido, apresentando os comandos em
ações sequencialmente ordenadas, e conjugando
elementos verbais e visuais para a
complementação/visualização das informações (imagens
e tabelas, desenhos etc.).

6

9º

novo

Produzir textos expositivos (artigos), com estrutura
adequada (introdução ao tema, desenvolvimento e
conclusão) e utilizando adequadamente estratégias de
informação (definições, descrições, comparações,
enumerações, exemplos, gráficos, tabelas).

6

9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

novo

novo

9º

3

(EF09LP16) Reconhecer/utilizar recursos de coesão
sequencial: o pronome relativo, seu funcionamento e
papel na referenciação.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

9º

2

(EF09LP17) Empregar a vírgula e o ponto e vírgula em
enumerações e na estrutura do período composto.

mantido com alterações no mesmo ano

9º

2

9º

5

(EF09LP18) Escrever carta de solicitação para ser enviada
por e-mail
(EF09LP19) Avaliar os recursos linguístico-discursivos
como formas de tratamento; uso de articuladores
(conjunções/conectores) no desenvolvimento de
justificativa da solicitação; uso de expressões para
encerrar a carta, adequadas às exigências formais do
gênero.

Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado
a uma mesma informação veiculada em textos
diferentes. (EF09LP14r)

5

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06LP21-22-29EF07LP13-EF08LP15EF09LP15)
Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o
efeito de sentido do uso dos verbos de ligação ser, estar,
ficar, parecer, permanecer.
Identificar, em textos lidos e em produções próprias,
orações com a estrutura sujeito – verbo de ligação –
predicativo.
Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
de coesão sequencial: conjunções e articuladores
textuais. (EF09LP16r)
Escrever textos corretamente de acordo com a normapadrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da
oração e do período. (EF09LP16r)

excluído

excluído
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9º

6

(EF09LP20) Produzir contos ou crônicas sobre temáticas
de interesse dos jovens, como o amor, a amizade, as
relações sociais.

Criar contos ou crônicas, com temáticas diversas,
aplicando os conhecimentos sobre os constituintes
estruturais e recursos expressivos do texto narrativo de
ficção. (EF09LP20r) (EF09LP21r)

6

9º

Utilizar, ao produzir o texto, recursos expressivos
adequados ao gênero textual, discurso direto em registro
formal ou informal, de acordo com o locutorpersonagem, figuras de linguagem etc. (EF09LP16r)

3

9º

Parodiar poemas conhecidos da literatura. (EF09LP22r)

3

9º

Produzir texto argumentativo, assumindo posição diante
de tema polêmico, argumentando de acordo com a
estrutura própria deste tipo de texto, e utilizando
diferentes tipos de argumentos – de autoridade,
comprovação, exemplificação (EF09LP23r) (EF09LP24r).

5

9º

novo

Participar, de modo claro e respeitoso, de interações
orais em sala de aula e na escola, particularmente
quando suas posições forem divergentes das de seus
interlocutores.

1

9º

novo

Respeitar os turnos de fala, na participação em
conversações e em debates ou atividades coletivas, na
sala de aula e na escola.

3

9º

novo

Utilizar estratégias de construção do texto oral,
considerando os objetivos comunicativos, o contexto e a
situação, as características dos interlocutores.

3

9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP20-21

mantido com alterações no mesmo ano

9º

3

(EF09LP21) Utilizar conhecimentos sobre foco narrativo –
em primeira pessoa, terceira pessoa –, sobre tipos de
narrador, sobre a construção de personagens na escrita
de narrativas de ficção.

9º

3

(EF09LP22) Praticar a intertextualidade (paráfrase,
paródia), tendo como referência poemas da literatura
brasileira.

9º

3

(EF09LP23) Produzir artigo de opinião utilizando tipos de
argumento e conectores adequados à situação de
comunicação.

9º

3

9º

3

(EF09LP24) Utilizar diferentes tipos de argumentos – de
autoridade, por comprovação, por exemplificação, de
causa e consequência – na construção de gêneros
argumentativos.
(EF09LP25) Elaborar apresentação de trabalho, usando
recursos audiovisuais para exposição que integrem
tópicos, pequenos textos, imagens e/ou vídeos sobre
tema de estudo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

EF09LP20-21

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP23-24

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP23-24

excluído
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Justificar, em interações orais, mudança, desvio ou
quebra de tópico conversacional, analisando estratégias
de retomada do tema da interação

5

9º

4

9º

5

9º

Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a
relação que conjunções (e locuções conjuntivas)
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as
orações que conectam. (EF09LP30r)

3

9º

novo

Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas
restritivas e explicativas em um período composto.

2

9º

mantido com alterações no mesmo ano

Identificar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a
conservação, ou não, de sua forma gráfica de origem,
avaliando a pertinência, ou não, de seu uso. (EF09LP32r)

2

9º

novo

Analisar temas, categorias, estruturas, valores e
informações em textos literários e outras manifestações
artísticas (obras de cinema, teatro, artes visuais e
midiáticas e música).

4

9º

novo

9º

2

(EF09LP26) Comparar aspectos relativos ao enredo, à
construção dos personagens, ao tempo e ao espaço a
partir da leitura de obras literárias e cinematográficas,
em situação de círculos ou rodas de leitura.

9º

5

(EF09LP27) Avaliar os tipos de argumento (como a
explicação, exemplificação, voz de autoridade,
comprovação científica) na escuta de gêneros como
debate político, comentário, entrevista, dentre outros.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP10-26

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09LP11-27

Sintetizar ideias de texto escutado, com base em
anotações e registros.
Expor, de modo resumido, resultados de debate em sala
de aula sobre tema polêmico, enumerando os
argumentos e contra-argumentos apresentados,
orientando-se por anotações feitas durante o debate.
(EF09LP28r)

novo

9º

3

9º

6

9º

2

9º

2

9º

1

(EF09LP28) Usar diferentes tipos de argumento (como
explicação, exemplificação, relação de causa e efeito) e
conectores próprios da oralidade formal, em debates
regrados sobre temas controversos e/ou polêmicos do
repertório dos alunos.
(EF09LP29) Planejar e apresentar seminários sobre
temáticas diversas, propondo encaminhamento para
questões de diferentes naturezas.
(EF09LP30) Compreender a estrutura da sentença
complexa: compreensão do modo como se constituem
as sentenças complexas: estruturas sindéticas e
assindéticas; o papel da vírgula, dos conectores, dos
pronomes relativos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF09LP31) Compreender a conjugação dos verbos no
português brasileiro (verbos irregulares mais usados).

excluído

(EF09LP32) Refletir sobre processos de formação de
palavras por derivação imprópria. E sobre
estrangeirismos.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

EF06LP42-EF07LP33EF08LP34-EF09LP29

desdobrado em 2

ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA PORTUGUESA - HABILIDADES

novo

9º

2

(EF09LP33) Compreender figuras de linguagem, com
destaque para a ironia, a antítese, paradoxo.

excluído

Analisar a organização de texto dramático apresentado
em teatro, televisão, cinema, identificando as estratégias
de sua realização peça teatral, novela, filme.

4

9º
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1º

2º

3º

4º

5º

1º-5º

3º-5º

6º

7º

8º

9º

6º-9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

SITUAÇÃO VERSÃO 2

3

2

6

0

0

0

1

1

0

0

0

0

13

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido sem alterações em outro componente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido com alterações no mesmo ano

13

17

15

18

14

0

6

9

11

13

11

1

128

Mantido com alterações em outro ano

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

3

Mantido com alterações em outro componente

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

10

10

11

10

6

0

2

26

20

13

14

0

122

Mantido integrado a outro, em outro ano

1

0

0

0

0

0

0

5

2

5

1

0

14

Mantidos

28

29

32

29

21

0

9

41

33

31

26

2

281

Excluídos

14

18

13

12

20

2

0

5

6

8

7

1

106

Total Versão 2

42

47

45

41

41

2

9

46

39

39

33

3

387

Mantidos

67%

62%

71%

71%

51%

0%

100%

89%

85%

79%

79%

67%

73%

Excluídos

33%

38%

29%

29%

49%

100%

0%

11%

15%

21%

21%

33%

27%

1º

2º

3º

4º

5º

3º-5º

6º

7º

8º

9º

6º-9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

SITUAÇÃO VERSÃO FINAL

3

2

6

0

1

0

1

0

0

0

0

13

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido com alterações no mesmo ano

18

20

22

23

20

2

11

14

15

14

0

159

Mantido com alterações em outro ano

0

0

0

1

1

0

1

0

0

3

1

7

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

5

5

3

2

1

5

9

7

3

6

4

50

Mantido integrado a outro, em outro ano

0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

1

5

Mantidas

26

28

31

26

23

7

23

21

20

23

6

234
182

Novo

18

21

8

15

21

10

20

22

17

20

10

Novo - deslocado de outro componente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novo - deslocado do ensino médio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novas (total de transferidas)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novas

18

21

8

15

21

10

20

22

17

20

10

182

44

49

39

41

44

17

43

43

37

43

16

416

Mantidas

Total Versão 3

59%

57%

79%

63%

52%

41%

53%

49%

54%

53%

38%

56%

Novas (inéditas)

41%

43%

21%

37%

48%

59%

47%

51%

46%

47%

63%

44%

Novas (transferidas)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Excluídas
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Versão 2

Ano

Versão Final

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

1º

9

26

6

0

0

1

15

19

7

2

1

0

2º

12

24

7

0

2

2

12

21

13

0

2

1

3º

1

20

13

2

6

3

0

24

8

1

1

5

4º

2

13

13

6

1

6

3

25

4

2

2

5

5º

0

11

13

4

8

5

1

23

11

2

3

4

1º-5º

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3º-5º

0

1

8

0

0

0

2

5

8

0

2

0

6º

4

21

15

4

1

1

1

16

9

10

3

4

7º

4

15

11

5

1

3

3

23

6

4

1

6

8º

3

12

13

7

2

2

0

15

7

6

5

4

9º

1

14

7

3

6

2

2

9

9

8

12

3

6º-9º

1

1

1

0

0

0

1

6

8

0

0

1

Anos Iniciais

25

95

60

12

17

18

33

117

51

7

11

15

Anos Finais

13

63

47

19

10

8

7

69

39

28

21

18

TOTAL

38

158

107

31

27

26

40

186

90

35

32

33

Anos Iniciais

6%

25%

16%

3%

4%

5%

8%

28%

12%

2%

3%

4%

Anos Finais

3%

16%

12%

5%

3%

2%

2%

17%

9%

7%

5%

4%

TOTAL

10%

41%

28%

8%

7%

7%

10%

45%

22%

8%

8%

8%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

10%

41%

28%

8%

7%

7%

V3

10%

45%

22%

8%

8%

8%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

10%

41%

27%

8%

7%

7%

100%

V3

9%

45%

22%

8%

8%

8%

100%
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SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
V2
V2
Ano/ciclo Bloom

1º-5º

1º-5º

1

3

Versão 2

(EF01AR01) Explorar e conhecer as diferentes práticas
das artes visuais e os seus elementos constitutivos.

(EF01AR02) Experimentar, com sustentabilidade, os
diferentes materiais, instrumentos e recursos visuais e
plásticos expressivos, ao criar trabalhos em Artes Visuais.

1º-5º

1

(EF01AR03) Participar do processo de organização do
ambiente, para o trabalho com as artes visuais.

1º-5º

1

(EF01AR04) Produzir sentidos plurais, dialogando sobre
a sua criação e a dos colegas.

Situação

Observações

Versão 3

V3
V3
Bloom Ano/ciclo

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF01AR01-06) Identificar e apreciar formas distintas das
[EF01AR01-06]
artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando
[desdobrado em 2]
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e
[EF01AR01-06-27]
o repertório imagético.

3

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF01AR01b) Explorar e reconhecer elementos
[desdobrado em 2] constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

1

1º-5º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01AR02r) Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
[desdobrado em 2]
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e não convencionais.

3

1º-5º

mantido com alterações em outro ano

(EF01AR02r) Experimentar e analisar diferentes formas
de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
[desdobrado em 2]
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).

4

6º-9º

4

1º-5º

excluído

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF01AR04r) Dialogar sobre a sua criação e a dos
colegas, para alcançar sentidos plurais.
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(EF01AR05) Estabelecer relações conceituais, temáticas
e processuais sobre a produção de artistas locais,
nacionais e estrangeiros, da atualidade e de outros
tempos.
(EF01AR06) Cultivar a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético por
meio de ações poéticas.

1º-5º

3

1º-5º

2

1º-5º

3

(EF01AR07) Explorar os espaços na escola e fora dela,
realizando a leitura de produções artísticas e da cultura
visual local, em relação a outros contextos.

mantido com alterações no mesmo ano

1º-5º

1

(EF01AR08) Conhecer algumas categorias do sistema
das Artes Visuais, tais como: museus, artistas, artesões,
curadores, entre outras.

mantido sem alterações no mesmo ano

1º-5º

1

(EF01AR09) Conhecer a influência das matrizes estéticas
e culturais presentes nas produções de artistas regionais
e nacionais.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

1º-5º

2

(EF01AR10) Conhecer a relação das partes do corpo
entre si e com o todo corporal na construção do
movimento dançado.

1

(EF01AR11) Conhecer e reconhecer elementos
constitutivos do movimento em seus diferentes
aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos, a partir
dos códigos de dança.

1º-5º

1

(EF01AR12) Experimentar diferentes formas de
deslocamentos, planos, direções, caminhos e outras
orientações no espaço.

1º-5º

3

(EF01AR13) Criar e improvisar movimentos dançados,
valorizando o processo colaborativo e a autoria.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

1º-5º

1

(EF01AR14) Experimentar brincadeiras, jogos e danças
coletivas de diferentes matrizes estéticas e culturais,
ressignificando-as em dança.

mantido com alterações no mesmo ano

1º-5º

(Novo) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e
grupos de música brasileiros e estrangeiros que
contribuíram para o desenvolvimento de formas e
gêneros musicais.

mantido com alterações em outro ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º-9º

6

1º-5º

(EF01AR08r) Reconhecer algumas categorias do sistema
das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).

1

1º-5º

(EF01AR05-09r) Reconhecer e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das culturas locais,
regionais e nacionais.

4

1º-5º

(EF01AR10) Estabelecer relações entre as partes do
corpo e destas com o todo corporal na construção do
movimento dançado.

4

1º-5º

(EF01AR11-13) Criar e improvisar movimentos dançados
de modo individual, coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e
expressivos dos elementos constitutivos do movimento,
a partir dos códigos de dança.

6

1º-5º

(EF01AR12) Experimentar diferentes formas de
orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento,
moderado e rápido) na construção do movimento
dançado.

1

1º-5º

(EF01AR14r) Caracterizar e experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de
diferentes matrizes estéticas e culturais.

2

1º-5º

[EF01AR01-06]
[EF01AR01-06-27]
(EF01AR07r) Experimentar a criação em artes visuais de
modo individual, coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade.

[EF01AR05-09]

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

3

[EF01AR11-13]

mantido com alterações no mesmo ano

[EF01AR11-13]
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1º-5º

1

1º-5º

1

1º-5º

4

1º-5º

2

1º-5º

1º-5º

1º-5º

1º-5º

(EF01AR15) Construir sentidos e significados sobre as
manifestações populares e tradicionais de dança, as
danças de matrizes africanas e indígenas, favorecendo a
construção de vocabulários e de repertórios de
movimentos próprios na criação em dança.
(EF01AR16) Reconhecer saberes e diferentes formas de
expressão em dança, de forma a ampliá-los e
ressignificá-los, por meio do diálogo entre esses e a
experiência escolar.
(EF01AR17) Refletir sobre as experiências corporais
pessoais e coletivas desenvolvidas em aula de modo a
problematizar as questões de gênero, corpo e
sexualidade.
(EF01AR18) Relacionar a dança com as novas
tecnologias de informação e comunicação.

3

(EF01AR19) Explorar elementos constitutivos da música
em práticas diversas de composição/criação, execução e
apreciação musicais, privilegiando aquelas presentes
nas culturas infantis.

3

(EF01AR20) Experimentar diferentes formas de
utilização de fontes sonoras, materiais sonoros e
técnicas em práticas de composição/criação, execução e
apreciação musical, privilegiando aquelas presentes nas
culturas infantis.

3

(EF01AR21) Explorar diferentes formas de registro
musical, incluindo formas distintas de notação musical,
bem como procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual.

1

(EF01AR22) Experimentar diferentes tecnologias para
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e
repertórios musicais de modo ético, considerando, em
especial, as culturas infantis.

(EF01AR15-23r) Conhecer e valorizar o patrimônio
cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de vocabulário e repertório
relativos às diferentes linguagens artísticas.

1

1º-5º

(EF01AR16) Experimentar e apreciar formas distintas de
manifestações da dança presentes em diferentes
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

1

1º-5º

4

1º-5º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01AR19) Perceber e explorar os elementos
constitutivos e as propriedades sonoras da música
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) por
meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas
de composição/criação, execução e apreciação musical.

3

1º-5º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01AR20) Explorar fontes sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em objetos cotidianos,
reconhecendo timbres e características de instrumentos
musicais variados.

3

1º-5º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01AR21) Explorar diferentes formas de registro
musical não convencional (representação gráfica de
sons, partituras criativas etc.), bem como
procedimentos e técnicas de registro em áudio e
audiovisual, e reconhecer a notação musical
convencional.

3

1º-5º

(EF01AR18-22) Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística.

3

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR15-23]

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01AR17) Discutir as experiências corporais pessoais e
coletivas desenvolvidas em aula, de modo a
problematizar questões de gênero e corpo.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[(EF01AR18-22]

[(EF01AR18-22]
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1º-5º

1º-5º

1º-5º

1º-5º

1º-5º

1º-5º

1

(EF01AR23) Conhecer o patrimônio musical, material e
imaterial, de culturas diversas, em especial as de matriz
africanas e indígenas, em diferentes épocas,
privilegiando as culturas infantis.

1

(EF01AR24) Reconhecer os usos e as funções da música
em seus contextos de produção e circulação,
considerando, em especial, os contextos familiares
aos/as estudantes e às culturas infantis.

mantido com alterações no mesmo ano

2

(EF01AR25) Compartilhar as aprendizagens
desenvolvidas nas aulas com a comunidade escolar e a
sociedade em geral, ampliando os âmbitos de
interações sociais mediadas pela música.

excluído

1

(EF01AR26) Interagir com diferentes dispositivos e
equipamentos culturais de circulação da música e do
conhecimento musical, considerando, em especial,
aqueles que contemplam as culturas infantis.

excluído

3

(EF01AR27) Aprender a ver, ouvir e contar histórias
dramatizadas, próprias da cultura infantil.

3

(EF01AR28) Exercitar o faz de conta e a imitação,
ressignificando objetos e fatos, experimentando-se no
lugar do outro e nas possibilidades criativas do corpo e
da voz.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR15-23]

(EF01AR24) Identificar e apreciar diversas formas e
gêneros de expressão musical, tanto tradicionais quanto
contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e
as funções da música em diversos contextos de
circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.

4

1º-5º

[EF01AR01-06-27]

(EF01AR01-06-27r) Reconhecer e apreciar formas
distintas de manifestações do teatro presentes em
diferentes contextos, aprendendo a ver e ouvir histórias
dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

3

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR28-31]

(EF01AR28-31m) Exercitar a imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no
lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos
cênicos a partir de músicas, imagens, textos ou outros
pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.

6

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR28-35]

(EF01AR28-35) Experimentar as possibilidades criativas
do corpo e da voz, discutindo questões de gênero e
corpo.

4

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano
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1º-5º

1º-5º

1

1

(EF01AR29) Experimentar os elementos constitutivos do
teatro.

(EF01AR30) Experimentar o trabalho colaborativo,
coletivo e autoral em improvisações teatrais.

(EF01AR31) Compor e encenar acontecimentos cênicos,
a partir de músicas, imagens, textos dramáticos,
narrativas ou outros pontos de partida, de forma crítica
e intencional.
(EF01AR32) Perceber e explorar a teatralidade dos
gestos e comportamentos do cotidiano.
(EF01AR33) Participar de pesquisas nas quais
experimente e problematize diversas funções nos
processos criativos em teatro.
(EF01AR34) Conhecer as funções da atividade teatral e o
repertório de grupos de teatro, de dramaturgos, atores
e diretores teatrais.

[EF01AR29-32]

(EF01AR29-32) Descobrir teatralidades na vida
cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade
de personagens e narrativas etc.).

3

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR30-32-36]

(EF01AR30-32-36) Experimentar o trabalho colaborativo,
coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em teatro, explorando desde a
teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até
elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.

6

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR28-31]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR29-32]
[EF01AR30-32-36]

(novo) Experimentar improvisações, composições e
sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes,
sons corporais e/ou instrumentos musicais
convencionais ou não convencionais, de modo
individual, coletivo e colaborativo.

6

1º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

1º-5º

3

1º-5º

3

1º-5º

3

1º-5º

1

1º-5º

4

(EF01AR35) Refletir sobre as experiências teatrais,
desenvolvidas em aula, de modo a problematizar as
questões de gênero, corpo e sexualidade.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR28-35]

1º-5º

3

(EF01AR36) Conhecer e experimentar cenicamente
elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais,
em diálogo com o seu contexto.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01AR30-32-36]

excluído

excluído

novo
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(Novo) Reconhecer e experimentar, em projetos
temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.

6

1º-5º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR01r) Analisar os elementos constitutivos das
artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom,
escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na
apreciação de diferentes produções artísticas.

4

6º-9º

6

6º-9º

novo

2

(EF06AR01) Aprofundar as vivências e compreensão de
práticas artístico-visuais e o conhecimento dos
elementos constitutivos específicos das artes visuais.

6º-9º

3

(EF06AR02) Experimentar materiais, instrumentos e
recursos convencionais, alternativos e digitais no
planejamento e na criação de produções visuais.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR02r) Desenvolver processos de criação em artes
visuais, a partir de temas ou interesses artísticos, de
modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de
materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternativos e digitais.

6º-9º

3

(EF06AR03) Dialogar com princípios conceituais,
proposições temáticas, repertórios imagéticos e
processos de criação nas suas produções visuais.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06AR03) Dialogar com princípios conceituais,
proposições temáticas, repertórios imagéticos e
processos de criação nas suas produções visuais.

3

6º-9º

6º-9º

2

(EF06AR04) Organizar o ambiente para o trabalho,
compreendendo a utilização dos materiais com
responsabilidade e sustentabilidade.

(EF06AR05r) Pesquisar, apreciar e analisar formas
distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a
experiência com diferentes contextos e práticas artísticovisuais e cultivar a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

4

6º-9º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06AR07r) Analisar aspectos históricos, sociais e
políticos da produção artística, problematizando as
narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da
arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).

4

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR08r) Diferenciar as categorias de artista,
artesão, produtor cultural, curador, designer, entre
outras, estabelecendo relações entre os profissionais do
sistema das artes visuais.

4

6º-9º

6º-9º

6º-9º

2

6º-9º

1

6º-9º

6º-9º

4

3

(EF06AR05) Conhecer e pesquisar processos e produtos
de artistas locais, regionais, nacionais e estrangeiros, em
diferentes matrizes estéticas e culturais.

(EF06AR06) Produzir sentidos, em suas produções, sobre
as de seus colegas e a partir de diferentes produtos e
processos artísticos.
(EF06AR07) Estudar aspectos históricos, sociais e
políticos da produção artística, problematizando as
narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da
arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).
(EF06AR08) Investigar e experimentar as relações
profissionais do sistema das Artes Visuais, diferenciando
as categorias de artista, artesão, produtor cultural,
curador, designer, entre outras.

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

excluído
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6º-9º

3

6º-9º

1

6º-9º

3

(EF06AR09) Conhecer e explorar elementos
constitutivos do movimento cotidiano e do movimento
dançado a partir do desenvolvimento das formas da
dança, presentes em sua história tradicional e
contemporânea.
(EF06AR10) Vivenciar técnicas de improvisação e criação
do movimento como fonte de pesquisa e investigação
coreográfica, construindo vocabulários e repertórios
próprios.
(EF06AR11) Reconhecer e experimentar os fatores de
movimento — tempo, peso, fluência e espaço —, como
elementos que, combinados, geram as ações corporais e
movimento dançado.

3

6º-9º

3

6º-9º

4

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR12) Investigar brincadeiras, jogos, danças
coletivas e outras práticas de dança de diferentes
matrizes estéticas e culturais como referência para a
criação e composição de danças autorais,
individualmente e em grupo.

3

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR13r) Pesquisar e analisar diferentes formas de
expressão, representação e encenação da dança,
reconhecendo e apreciando composições de dança de
artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas.

4

6º-9º

(EF06AR14-15) Analisar e experimentar diferentes
elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora
etc.) e espaços (convencionais e não convencionais)
para composição cênica e apresentação coreográfica.

4

6º-9º

(EF06AR16) Refletir sobre as experiências corporais
pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou
vivenciadas em outros contextos, de modo a
problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade.

4

6º-9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF06AR09-17]

(EF06AR10r) Investigar e experimentar procedimentos
de improvisação e criação do movimento como fonte
para a construção de vocabulários e repertórios
próprios.
(EF06AR11) Experimentar e analisar os fatores de
movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como
elementos que, combinados, geram as ações corporais e
o movimento dançado.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

3

(EF06AR12) Utilizar brincadeiras, jogos e danças
coletivas de diferentes matrizes estéticas e culturais,
como território de investigação para a criação e
composição de danças autorais, individualmente e em
grupo.

3

(EF06AR13) Experimentar, conhecer, apreciar e
pesquisar diferentes formas de expressão,
representação e encenação da dança em seus diversos
contextos.

6º-9º

2

(EF06AR14) Conhecer o espaço cênico, sua relação com
a dança e as diferentes possibilidades de utilização de
espaços não-convencionais para apresentação
coreográfica.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF06AR14-15]

6º-9º

3

(EF06AR15) Experimentar os diferentes elementos
(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora, etc.) para
composição cênica em dança.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF06AR14-15]

6º-9º

2

(EF06AR16) Apropriar-se dos diversos conceitos e
procedimentos de dança de modo a problematizar as
questões de gênero, corpo e sexualidade.

6º-9º

2

(EF06AR17) Abordar criticamente a historiografia da
dança, ampliando suas possibilidades de interpretação e
de produção de sentido.

6º-9º

6º-9º

(EF06AR09-17r) Explorar elementos constitutivos do
movimento cotidiano e do movimento dançado,
abordando criticamente o desenvolvimento das formas
da dança em sua história tradicional e contemporânea.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF06AR09-17]
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6º-9º

6º-9º

6º-9º

6º-9º

6º-9º

6º-9º

6º-9º

1

(EF06AR18) Conhecer os modos de organização e
produção em dança em diversos aspectos sociais,
culturais e econômicos.

3

(EF06AR19) Identificar e manipular elementos
constitutivos da música em práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais,
privilegiando aquelas presentes nas culturas infantojuvenis.

3

(EF06AR20) Identificar e manipular diferentes formas de
utilização de fontes sonoras, materiais sonoros e
técnicas em práticas de composição/ criação, execução
e apreciação musical, privilegiando aquelas presentes
nas culturas infanto-juvenis.

3

(EF06AR21) Identificar e manipular diferentes formas de
registro musical, incluindo formas distintas de notação
musical, bem como procedimentos e técnicas de
registro em áudio e audiovisual.

3

(EF06AR22) Identificar e manipular diferentes
tecnologias para apreciar, produzir, registrar e
compartilhar práticas e repertórios musicais de modo
ético, considerando, em especial, as culturas infantojuvenis.

1

(EF06AR23) Reconhecer e valorizar o patrimônio
musical, material e imaterial, de culturas diversas, em
especial as de matriz africanas e indígenas, em
diferentes épocas, privilegiando as culturas infantojuvenis.

2

(EF06AR24) Compreender usos e funções da música em
seus contextos de produção e circulação, considerando,
em especial, contextos próximos aos estudantes e as
culturas infanto-juvenis.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR18r) Relacionar as práticas artísticas às
diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.

4

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR19r) Explorar e analisar elementos constitutivos
da música e das propriedades sonoras (altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) por meio de
jogos, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.

6

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01AR20r) Explorar e analisar fontes e materiais
sonoros em práticas de composição/criação, execução e
apreciação musical, reconhecendo timbres e as
características de instrumentos musicais diversos.

6

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR21r) Explorar e identificar diferentes formas de
registro musical não convencional (como partituras
criativas e procedimentos da música contemporânea),
bem como procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual, e reconhecer princípios da notação
musical convencional.

3

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR22r) Identificar e manipular diferentes
tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios
artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.

3

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR23r) Analisar e valorizar o patrimônio cultural,
material e imaterial, de culturas diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas,
africanas e europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de vocabulário e repertório
relativos às diferentes linguagens artísticas.

4

6º-9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06AR24-27r) Analisar usos e funções da música em
seus contextos de produção e circulação, relacionando
as práticas musicais às diferentes dimensões da vida
social, cultural, política, histórica, econômica, estética e
ética.

4

6º-9º

[EF06AR24-27]
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3

(EF06AR25) Propor e produzir formas de compartilhar as
aprendizagens musicais com a comunidade escolar e a
sociedade em geral, ampliando os âmbitos de
interações sociais mediadas pela música.

1

(EF06AR26) Interagir criticamente com diferentes
dispositivos e equipamentos culturais de circulação da
música e do conhecimento musical, considerando, em
especial, aqueles que contemplam as culturas infantojuvenis.

6º-9º

2

(EF06AR27) Compreender práticas musicais nas suas
relações com as esferas social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética, considerando, em
especial, contextos próximos aos estudantes e as
culturas infanto-juvenis.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º-9º

3

(EF06AR28) Exercitar diferentes funções teatrais e
compreender os limites e desafios do trabalho artístico
coletivo e colaborativo.

1

(EF06AR29) Conhecer os vocabulários e os elementos
constitutivos do teatro.

6º-9º

1

(EF06AR30) Conhecer os modos de criação, produção,
divulgação, circulação e organização da atuação
profissional em teatro.

6º-9º

3

(EF06AR31) Experimentar a gestualidade, as
sonoridades corporais e as vocalidades de maneira
imaginativa, na improvisação teatral.

6º-9º

6º-9º

6º-9º

excluído

(EF06AR26r) Explorar e analisar criticamente diferentes
meios e equipamentos culturais de circulação da música
e do conhecimento musical.

4

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR28) Investigar e experimentar diferentes
funções teatrais e discutir os limites e desafios do
trabalho artístico coletivo e colaborativo.

4

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR29) Explorar diferentes elementos envolvidos na
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e
reconhecer seus vocabulários.

1

6º-9º

3

6º-9º

3

6º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

[EF06AR24-27]

[EF06AR30-36]

(EF06AR30-36) Reconhecer e apreciar artistas e grupos
de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas, investigando os modos de criação, produção,
divulgação, circulação e organização da atuação
profissional em teatro.
(EF06AR31r) Experimentar a gestualidade e as
construções corporais e vocais de maneira imaginativa
na improvisação teatral e no jogo cênico.
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6

(EF06AR32) Compor acontecimentos cênicos e
caracterizar diferentes personagens, tipos e figuras, a
partir de textos dramáticos, de músicas, de imagens, de
narrativas ou de outros elementos dados ou inventados.

6º-9º

1

(EF06AR33) Experimentar diferentes estilos cênicos,
contextualizando-os no tempo e no espaço.

6º-9º

1

6º-9º

6

6º-9º

3

6º-9º

4

(EF06AR37) Refletir sobre as experiências teatrais
desenvolvidas em aula de modo a problematizar as
questões de gênero, corpo e sexualidade.

6

(EF06AR38) Criar acontecimentos cênicos, relacionando
elementos como figurinos, adereços, cenário,
iluminação, sonoplastia, tecnologias da comunicação e
informação, jogo, textos, improvisações e as relações
com o espectador.

6º-9º

6º-9º

(EF06AR34) Experimentar elementos de diferentes
matrizes estéticas e culturais, investigando suas
teatralidades e possibilidades de encenações.
(EF06AR35) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e
espaços cênicos para o acontecimento teatral, em
diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF06AR36) Pesquisar, conhecer e apreciar o trabalho
de grupos de teatro, de dramaturgos, de atores e
diretores locais, regionais, nacionais e estrangeiros, do
passado e do presente.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF06AR32-38]

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06AR32-38) Compor improvisações e acontecimentos
cênicos a partir de textos dramáticos ou de outros
estímulos (como música, imagens, objetos etc.),
caracterizando personagens (com figurinos e adereços),
cenário, iluminação e sonoplastia, e considerando a
relação com o espectador.

6

6º-9º

(EF06AR33) Identificar e analisar diferentes estilos
cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço de
modo a aprimorar a capacidade de apreciação da
estética teatral.

4

6º-9º

(EF06AR35) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e
espaços cênicos para o acontecimento teatral, em
diálogo com o teatro contemporâneo.

6

6º-9º

(Novo) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais,
contextualizando-os no tempo e no espaço.

4

6º-9º

excluído

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF06AR30-36]

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

novo

[EF06AR32-38]
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novo

(Novo) Analisar situações em que as linguagens das
artes visuais integram-se com as linguagens audiovisuais
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de
livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,
coreográficas, musicais etc.

4

6º-9º

novo

(Novo) Identificar e analisar diferentes estilos musicais,
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a
aprimorar a capacidade de apreciação da estética
musical.

4

6º-9º

novo

Explorar e criar improvisações, composições, arranjos,
jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes,
sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou
eletrônicos, convencionais ou não convencionais,
expressando ideias musicais de maneira individual,
coletiva e colaborativa.

6

6º-9º

novo

(Novo) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas linguagens artísticas.

6

6º-9º

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA -HABILIDADES

SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
novo - deslocado do ensino médio
V2
V2
Ano/ciclo Bloom

Versão 2

ciclos
1º-3º
4º-5º
6º-7º
8º-9º

Situação

Versão 3

[EF01EF01-03]

(EF01EF01-03) Experimentar e fruir diferentes
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de desempenho
dos colegas.

1

1º-3º

(EF01EF02-04) Planejar e utilizar estratégias para
resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do
contexto comunitário e regional, a partir do
reconhecimento das características dessas práticas.

3

1º-3º

(EF01EF05) Explicar, por meio de múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional,
reconhecendo e valorizando a importância desses jogos
e brincadeiras para suas culturas de origem.

2

1º-3º

1

(EF01EF01) Experimentar e fruir diferentes brincadeiras
e jogos da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional, bem como da cultura indígena e
da afro-brasileira.[CIA]

3

(EF01EF02) Formular e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, da cultura indígena e da afrobrasileira.[CIA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF02-04]

1º-3º

1

(EF01EF03) Participar de brincadeiras e jogos,
reconhecendo e respeitando as diferenças de tipos
distintos, com ênfase naquelas relacionadas à aparência
e/ou ao desempenho corporal.[DHC]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF01-03]

1º-3º

1

(EF01EF04) Reconhecer as características das
brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário
e regional, da cultura indígena e da afro-brasileira.[CIA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF02-04]

2

(EF01EF05) Compreender e valorizar os diferentes
sentidos e significados das brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, da cultura
indígena e da afro-brasileira.[CIA]

1º-3º

1º-3º

1º-3º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

V3
V3
Bloom Ano/ciclo

Obsevações

[EF01EF05]
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(EF01EF06-07-11-13-20-26-27) Colaborar na proposição
[EF01EF06-07-13-20- e na produção de alternativas para a prática, em outros
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais
26-27]
práticas corporais tematizadas na escola, produzindo
textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na
escola e na comunidade.

1º-3º

3

(EF01EF06) Identificar locais disponíveis na escola e na
comunidade para a prática de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, da cultura
indígena e da afro-brasileira.[CIA]

1º-3º

1

(EF01EF07) Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para a prática em outros momentos
escolares de brincadeiras e jogos aprendidos nas aulas.

1º-3º

1

(EF01EF08) Experimentar os elementos comuns [1] de
diversos tipos de esportes com ênfase nos de marca [2],
precisão [3] e invasão [4].

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF01EF08-09-11-12) Experimentar e fruir, prezando
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, da prática
[EF01EF08-09-11-12]
de esportes de marca e de precisão, identificando os
elementos comuns a esses esportes.

1º-3º

1

(EF01EF09) Fruir a experimentação de diversos tipos de
esportes, prezando o trabalho coletivo e o protagonismo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF08-09-11-12]

2

(EF01EF10) Compreender a importância da observação
das normas e regras dos esportes que asseguram a
integridade própria e a dos/as demais participantes, bem
como o trato respeitoso aos/às colegas,
problematizando diferentes preconceitos, com ênfase
naqueles relacionados à aparência e/ou ao desempenho
corporal. [DHC]

mantido com alterações no mesmo ano

[EF01EF10]

1º-3º

1º-3º

2

1º-3º

1

1º-3º

1

(EF01EF11) Identificar os elementos comuns dos
diferentes tipos de esportes experimentados, com
ênfase nos de marca, precisão e invasão, bem como
recriar suas possibilidades de prática.
(EF01EF12) Reconhecer a diversidade de modalidades
esportivas e as formas de prática presentes no contexto
comunitário e regional.
(EF01EF13) Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para praticar os esportes aprendidos nas
aulas em outros momentos escolares.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF06-07-13-2026-27]

(EF01EF10) Discutir a importância da observação das
normas e regras dos esportes de marca e de precisão
para assegurar a integridade própria e a dos demais
participantes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF08-09-11-12]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF08-09-11-12]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF06-07-13-2026-27]

6

1º-3º

2

1º-3º

5

1º-3º
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(EF01EF14-15-EF06EF12-13) Experimentar, fruir e
identificar diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e
sem materiais) e da ginástica geral, de forma individual e
em pequenos grupos, adotando procedimentos de
segurança.

2

1º-3º

1º-3º

1

(EF01EF14) Experimentar diferentes elementos básicos
das ginásticas de demonstração (equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e sem materiais).

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF14-15EF06EF12-13]

1º-3º

1

(EF01EF15) Fruir a execução de diferentes elementos
básicos das ginásticas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF14-15EF06EF12-13]

1º-3º

3

(EF01EF16) Formular e utilizar estratégias para a
execução dos elementos básicos das ginásticas.

mantido com alterações no mesmo ano

[EF01EF16]

(EF01EF16) Planejar e utilizar estratégias para a
execução de diferentes elementos básicos da ginástica e
da ginástica geral.

3

1º-3º

1º-3º

1

(EF01EF17) Participar das ginásticas, reconhecendo e
respeitando diferenças de várias ordens, com ênfase
naquelas relacionadas à aparência e/ou ao desempenho
corporal.[DHC]

mantido com alterações no mesmo ano

[EF01EF17]

(EF01EF17) Participar da ginástica geral, identificando as
potencialidades e os limites do corpo, e respeitando as
diferenças individuais e de desempenho corporal.

1

1º-3º

1º-3º

1

(EF01EF18) Reconhecer as características dos elementos
básicos das ginásticas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF18-19]

2

1º-3º

1º-3º

2

(EF01EF19) Identificar a presença dos elementos básicos
das ginásticas em distintas práticas corporais.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF18-19]

1º-3º

1

(EF01EF20) Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para praticar os elementos ginásticos
aprendidos nas aulas em outros momentos escolares.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF06-07-13-2026-27]

1º-3º

1

(EF01EF21) Experimentar diferentes danças da cultura
popular presentes no contexto comunitário e regional
(ex.: rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas).

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF21-22-24]

3

1º-3º

1º-3º

1

(EF01EF22) Fruir diferentes rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e expressivas e danças da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF21-22-24]

(EF01EF18-19) Descrever, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as
características dos elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral, identificando a presença desses
elementos em distintas práticas corporais.

(EF01EF21-22-24) Experimentar e fruir diferentes danças
do contexto comunitário e regional (ex: rodas cantadas,
brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais e de desempenho
corporal.
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1º-3º

1º-3º

3

(EF01EF23) Formular e utilizar estratégias para
identificar, analisar e praticar os elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos) das rodas cantadas, das
brincadeiras rítmicas e danças populares presentes na
comunidade.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF23-25]

5

(EF01EF24) Participar de rodas cantadas, de brincadeiras
rítmicas e expressivas e de danças da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional de forma
respeitosa, problematizando diferentes preconceitos,
com ênfase nos da aparência e/ou de desempenho
corporal.[DHC]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF21-22-24]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF23-25]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF06-07-13-2026-27]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01EF06-07-13-2026-27]

1º-3º

2

1º-3º

2

(EF01EF25) Identificar os ritmos, o uso do espaço, os
gestos e as músicas dos diferentes tipos de rodas
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas e danças da
cultura popular presentes no contexto comunitário e
regional.
(EF01EF26) Compreender criticamente e valorizar as
rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas e
danças da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional.

1

(EF01EF27) Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para realizar rodas cantadas, brincadeiras
rítmicas e danças da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional em outros momentos
escolares.

4º-5º

3

(EF04EF01) Experimentar e recriar brincadeiras e jogos
populares e tradicionais de diferentes grupos e povos do
Brasil e do mundo. [1] Fazem parte desse universo, entre
outros, os jogos e as brincadeiras da cultura indígena e
afro-brasileira.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF01-02)

4º-5º

1

(EF04EF02) Fruir brincadeiras e jogos populares e
tradicionais de diferentes grupos e povos do Brasil e do
mundo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF01-02)

3

(EF04EF03) Formular e utilizar estratégias para resolver
desafios de brincadeiras e jogos tradicionais do Brasil e
do mundo.

1º-3º

4º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF03-04)

(EF01EF23-25) Identificar os elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto
comunitário e regional, reconhecendo e valorizando
essas danças do contexto comunitário e regional, sem
preconceitos de qualquer natureza.

2

1º-3º

(EF04EF01-02-06) Experimentar e fruir brincadeiras e
jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles
de matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando a
importância desse patrimônio histórico cultural.

3

4º-5º

(EF04EF03-04) Planejar e utilizar estratégias para
possibilitar a participação segura de todos os alunos em
brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz
africana e indígena

3

4º-5º
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4º-5º

1

(EF04EF04) Contribuir para a resolução das
problemáticas vividas nas brincadeiras e jogos,
reconhecendo e respeitando as diferenças de várias
ordens, com ênfase naquelas relativas aos deficientes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF03-04)

4º-5º

1

(EF04EF05) Reconhecer as características das
brincadeiras e dos jogos tradicionais do Brasil e do
mundo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF05-06)

4º-5º

3

(EF04EF06) Produzir alternativas para preservar as
brincadeiras e os jogos da cultura popular e tradicional,
reconhecendo a importância desse patrimônio lúdico.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF05-06)

3

(EF04EF07) Propor e reconstruir brincadeiras e jogos da
cultura popular e tradicional do Brasil e do mundo,
adequando-os aos espaços públicos disponíveis na
comunidade.

1

(EF04EF08) Reconhecer a singularidade das experiências
das brincadeiras e dos jogos eletrônicos.

4º-5º

4º-5º

4º-5º

1

(EF04EF09) Experimentar os elementos comuns de
diversos tipos de esportes, com ênfase nos de campo-etaco, rede/parede e invasão.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF07-11-17-24-32) Recriar, individual e
(EF04EF07-11-17-24- coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo,
32)
incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e demais
práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as
aos espaços públicos disponíveis.

mantido com alterações em outro ano

desdobrado em 2

mantido com alterações em outro ano

desdobrado em 2

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF05-06) Descrever, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as
brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz
africana e indígena, explicando suas características e a
importância desse patrimônio histórico cultural na
preservação das diferentes culturas.

(EF04EF09-10-13)

(EF04EF08a) Experimentar e fruir, na escola e fora dela,
jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes
grupos sociais e etários.

(EF04EF08b) Identificar as transformações nas
características dos jogos eletrônicos em função dos
avanços das tecnologias e nas respectivas exigências
corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos.
(EF04EF09-10-13) Experimentar e fruir diversos tipos de
esportes de campo e taco, rede/parede e invasão,
identificando seus elementos comunscomuns e criando
estratégias individuais e coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo.

2

4º-5º

3

4º-5º

1

6º-7º

2

6º-7º

3

4º-5º
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4º-5º

1

4º-5º

3

(EF04EF10) Fruir a experimentação de diversos tipos de
esportes, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo.
(EF04EF11) Formular e utilizar estratégias individuais e
coletivas básicas nos diversos tipos de esportes
experimentados, com ênfase nos de campo-e-taco,
rede/parede e invasão.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF09-10-13)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF07-11-17-2432)

1

(EF04EF12) Contribuir na identificação de situações de
injustiça e de preconceito durante a realização da prática
esportiva, com ênfase naquelas vivenciadas pelos/as
deficientes, bem como na proposição de alternativas
para sua superação.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

4º-5º

2

(EF04EF13) Identificar os elementos comuns dos
diferentes tipos de esportes experimentados em aula,
com ênfase nos de campo-e-taco, rede/parede e
invasão, recriando suas possibilidades de prática.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF09-10-13)

4º-5º

2

(EF04EF14) Relacionar os elementos comuns dos
diferentes tipos de esporte experimentados com as
modalidades esportivas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04EF14-15-16

4º-5º

2

(EF04EF15) Diferenciar os conceitos jogo e esporte.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04EF14-15-16

4º-5º

1

(EF04EF16) Reconhecer a diversidade dos esportes
presentes na contemporaneidade e suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04EF14-15-16

4º-5º

3

(EF04EF17) Participar na proposição e na produção de
alternativas para praticar, fora do horário escolar, os
diferentes tipos de esportes aprendidos nas aulas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF07-11-17-2432)

4º-5º

1

(EF04EF18) Experimentar, de forma individual e coletiva,
combinações de diferentes elementos da ginástica (ex.:
equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais).

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04EF18-19EF06EF17

4º-5º

1

(EF04EF19) Fruir diferentes movimentos individuais e
coletivos da ginástica.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF04EF18-19EF06EF17

4º-5º

(EF04EF12-21-29-36) (EF04EF12-21-29-36) Identificar de situações de injustiça
e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das
danças e demais práticas corporais e discutir alternativas
para superá-las.

(EF04EF14-15-16) Diferenciar os conceitos de jogo e
esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas manifestações
(profissional e comunitária/lazer).

(EF04EF18-19-EF06EF17) Experimentar e fruir, de forma
coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (ex: equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias
com diferentes temas do cotidiano.

5

4º-5º

2

4º-5º

6

4º-5º
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3

(EF04EF20) Formular e utilizar estratégias para resolver
desafios individuais e coletivos na execução de
elementos básicos das ginásticas de demonstração.

excluído

1

(EF04EF21) Participar da identificação de situações de
injustiça e preconceito existentes durante a prática da
ginástica e na proposição de alternativas para sua
superação, com ênfase nas problemáticas vividas pelos
deficientes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

4º-5º

2

(EF04EF22) Identificar as situações de risco presentes na
prática da ginástica e observar normas de segurança.

4º-5º

1

4º-5º

1

4º-5º

4º-5º

(EF04EF23) Reconhecer as diferentes manifestações das
ginásticas.
(EF04EF24) Participar na proposição e na produção de
alternativas para usar os elementos das ginásticas de
demonstração em outras práticas corporais e no tempo
livre.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF12-21-29-36)

(EF04EF22-EF06EF14-16) Planejar e utilizar estratégias
EF04EF22-EF06EF14- para resolver desafios na execução de elementos básicos
16
de apresentações coletivas de ginástica geral,
reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e
adotando procedimentos de segurança.

3

4º-5º

(EF04EF25-26-31) Experimentar, recriar e fruir danças
populares do Brasil e do mundo e danças de matriz
africana e indígena, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados dessas danças em suas
culturas de origem.

3

4º-5º

(EF04EF27-30)

(EF04EF27) Comparar e identificar os elementos
constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos)
em danças populares do Brasil e do mundo e danças de
matriz africana e indígena.

4

4º-5º

(EF04EF28)

(EF04EF28) Formular e utilizar estratégias para a
execução de elementos constitutivos das danças
populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz
africana e indígena.

3

4º-5º

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF07-11-17-2432)

4º-5º

3

(EF04EF25) Experimentar e recriar danças populares do
estado, da região e do Brasil.[CIA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF25-26-31)

4º-5º

1

(EF04EF26) Fruir danças populares experimentadas,
prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo.[CIA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF25-26-31)

3

(EF04EF27) Debater, formular e utilizar estratégias para
identificar, analisar e realizar elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos) das danças populares
pertencentes à cultura do estado, da região e do Brasil.

3

(EF04EF28) Formular e utilizar estratégias para analisar
as músicas, reconhecer e acompanhar os ritmos, usar o
espaço e aprender os gestos das danças populares
pertencentes à cultura do estado, da região e do
Brasil.[DHC]

4º-5º

4º-5º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano
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4º-5º

1

4º-5º

1

4º-5º

2

4º-5º

1

4º-5º

3

4º-5º

1

4º-5º

3

4º-5º

1

4º-5º

1

(EF04EF29) Contribuir na identificação de situações de
injustiça e de preconceito durante a prática das danças,
com ênfase naquelas vivenciadas pelos/as deficientes,
bem como na proposição de alternativas para sua
superação.[DHC]
(EF04EF30) Reconhecer e refletir sobre as características
dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças populares pertencentes à cultura do estado, da
região e do Brasil, relacionando-as com seus grupos de
origem.
(EF04EF31) Compreender criticamente e valorizar os
diferentes sentidos e significados presentes nas danças
populares pertencentes à cultura do estado, da região e
do Brasil.
(EF04EF32) Participar na proposição e na produção de
alternativas para praticar, fora do horário escolar, de
diferentes danças populares pertencentes à cultura do
estado, da região e do Brasil.[CD]
(EF04EF33) Experimentar e recriar diferentes lutas
presentes no contexto comunitário e regional (ex.:
Capoeira, Briga de Dedo, Queda de Braço, Judô̂, dentre
outros).
(EF04EF34) Fruir as diferentes lutas experimentadas em
aula, prezando pelo trabalho coletivo e pela
inclusão.[DHC]
(EF04EF35) Formular e utilizar estratégias básicas das
lutas do contexto comunitário e regional
experimentadas.
(EF04EF36) Participar da identificação de situações de
injustiça e preconceito existentes durante a prática das
lutas e na proposição de alternativas para sua superação,
com ênfase nas problemáticas vividas pelos/as
deficientes. [DHC]
(EF04EF37) Reconhecer e respeitar o/a colega como
oponente, bem como as normas de segurança, durante a
prática de lutas.

4º-5º

2

(EF04EF38) Identificar as características das lutas do
contexto comunitário e regional, recriando
possibilidades de prática.

4º-5º

2

(EF04EF39) Identificar e refletir sobre as diferenças entre
luta e briga.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF12-21-29-36)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF27-30)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF25-26-31)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF07-11-17-2432)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF33-34)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF33-34)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF35-37)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF12-21-29-36)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF35-37)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF38-39-40)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF38-39-40)

(EF04EF33-34) Experimentar e fruir diferentes lutas
presentes no contexto comunitário e regional.

1

4º-5º

(EF04EF35-37) Planejar e utilizar estratégias básicas das
lutas do contexto comunitário e regional
experimentadas, respeitando o colega como oponente e
as normas de segurança.

3

4º-5º

(EF04EF38-39) Identificar as características das lutas do
contexto comunitário e regional, reconhecendo as
diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais
práticas corporais.

2

4º-5º
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2

(EF04EF40) Diferenciar as lutas das demais práticas
corporais da cultura corporal de movimento.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF04EF38-39-40)

1

(EF06EF01) Experimentar os elementos comuns de
diversos tipos de esportes, com ênfase nos esportes
técnico-combinatórios, de marca, de campo-e-taco,
precisão e invasão.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF01-03)

(EF06EF01-03) Experimentar e fruir esportes de marca,
precisão, invasão e técnico-combinatórios, valorizando o
trabalho coletivo e o protagonismo.

1

6º-7º

6º-7º

3

(EF06EF02) Praticar uma ou mais modalidades
esportivas, escolhidas pelo coletivo da escola, usando
habilidades técnico-táticas básicas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF02-06)

(EF06EF02-06) Praticar um ou mais esportes de marca,
precisão, invasão e técnico-combinatórios oferecidos
pela escola, usando habilidades técnico-táticas básicas e
respeitando regras.

3

6º-7º

6º-7º

1

(EF06EF03) Fruir a experimentação de diversos tipos de
esportes, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF01-03)

3

(EF06EF04) Formular e utilizar estratégias para
identificar, analisar e buscar soluções nos desafios
técnicos e táticos tanto dos esportes escolhidos para
praticar de forma proficiente, como das modalidades
experimentadas.

(EF06EF04) Planejar e utilizar estratégias para solucionar
os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de
marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, como
nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de
forma específica.

3

6º-7º

6º-7º

1

(EF06EF05) Contribuir no enfrentamento de situações de
injustiça e preconceito, geradas e/ou presentes no
contexto da prática esportiva, com ênfase nas
problemáticas de gênero e na produção de alternativas
democráticas para sua superação.[DHC]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

5

6º-7º

6º-7º

2

(EF06EF06) Identificar os elementos técnicos ou técnicotáticos individuais e as principais regras das modalidades
praticadas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF02-06)

6º-7º

2

(EF06EF07) Distinguir os diversos tipos de esportes e
recriar suas possibilidades de prática.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF06-07-08

4

6º-7º

6º-7º

2

(EF06EF08) Diferenciar esporte de outras manifestações
da cultura corporal de movimento.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06EF06-07-09

4º-5º

6º-7º

6º-7º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF04)

(EF06EF05-15-29-37-38) Problematizar preconceitos e
EF06EF05-15-29-37- estereótipos de gênero, sociais e étnico-raciais
38
relacionados ao universo das lutas e demais práticas
corporais e estabelecer acordos objetivando a
construção de interações referenciadas na solidariedade,
na justiça, na equidade e no respeito.

(EF06EF06-07-08) Analisar as transformações na
organização e na prática dos esportes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer).
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6º-7º

2

(EF06EF09) Compreender as transformações dos
esportes, as possibilidades de recriá-los, bem como as
implicações na organização e na prática das suas
diferentes manifestações (profissional e
comunitário/lazer).

6º-7º

2

(EF06EF10) Identificar os esportes praticados e os não
praticados na comunidade e refletir sobre as
características de seus praticantes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

6º-7º

3

(EF06EF11) Propor e produzir alternativas para
experimentar esportes não disponíveis e/ou acessíveis
na comunidade.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF10-11-32-3341)

6º-7º

6

(EF06EF12) Experimentar e produzir composições
ginásticas individuais e em grupos, a partir de diferentes
temas, com e sem materiais.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF01EF14-15EF06EF12-13]

6º-7º

1

(EF06EF13) Fruir a prática da ginástica de demonstração,
valorizando o trabalho coletivo e criativo.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF01EF14-15EF06EF12-13]

mantido integrado a outro, em outro ano

EF04EF22-EF06EF1416

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF05-15-29-3738

(EF06EF14) Formular e utilizar estratégias para
solucionar desafios surgidos no trabalho de composição
ginástica, a partir de diferentes temas, com e sem
materiais.
(EF06EF15) Produzir e experimentar apresentações
ginásticas coletivas, com base no reconhecimento das
singularidades presentes no grupo, com ênfase nas
questões de gênero.[DHC]

mantido integrado a outro, em outro ano

EF06EF06-07-10

(EF06EF10-11-32-33- (EF06EF10-11-32-33-41) Propor e produzir alternativas
para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou
41)
acessíveis na comunidade e das demais práticas
corporais tematizadas na escola.

6º-7º

3

6º-7º

6

6º-7º

1

(EF06EF16) Reconhecer os procedimentos necessários
para a elaboração de apresentações de ginástica, a partir
de temas, com e sem materiais.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF04EF22-EF06EF1416

6º-7º

2

(EF06EF17) Compreender as conexões entre a
gestualidade e a temática anunciada nas apresentações
ginásticas.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF04EF18-19EF06EF17

6º-7º

6

(EF036EF18) Produzir e experimentar apresentações
ginásticas que possibilitem reflexão acerca de temas
relevantes do cotidiano.

excluído

3

6º-7º
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6º-7º

2

(EF06EF19) Compreender os sentidos e os significados
atribuídos à ginástica de demonstração pelos seus
praticantes.

excluído

(EF06EF20-21-22) Experimentar e fruir exercícios físicos
que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência,
flexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela
sua prática.

2

6º-7º

6

6º-7º

6º-7º

3

(EF06EF20) Experimentar e produzir exercícios físicos
que solicitem diferentes capacidades físicas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF20-21-22)

6º-7º

1

(EF06EF21) Fruir os exercícios físicos experimentados,
valorizando as experiências sensíveis.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF20-21-22)

6º-7º

1

(EF06EF22) Perceber e interpretar as sensações
corporais provocadas pela prática de exercícios físicos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF20-21-22)

6º-7º

6

(EF06EF23) Construir coletivamente procedimentos e
normas de convívio que viabilizem a participação de
todos na prática de exercícios físicos, com especial
atenção às questões de gênero presentes nesse
universo.[DHC]

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF23)

(EF06EF23) Construir coletivamente procedimentos e
normas de convívio que viabilizem a participação de
todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de
promover a saúde.

6º-7º

2

(EF06EF24) Diferenciar exercício físico de atividades
físicas e de outras práticas corporais.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF24)

(EF06EF24) Diferenciar exercício físico de atividade física
e propor alternativas para a prática de exercícios físicos
dentro e fora do ambiente escolar.

3

6º-7º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF26-27)

(EF06EF26-27) Experimentar e fruir diferentes lutas do
Brasil, valorizando a própria segurança e integridade
física, bem como a dos demais.

1

6º-7º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF26-27)

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF28-29)

(EF06EF28-29) Planejar e utilizar estratégias básicas das
lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente.

3

6º-7º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF05-15-29-3738

(EF06EF25) Compreender as mudanças históricas nas
demandas de atividade física (laboral, doméstica e de
deslocamento) e seus vínculos com as ginásticas de
condicionamento físico.
(EF06EF26) Experimentar e recriar diferentes lutas
presentes na cultura brasileira e realizar uma delas de
forma proficiente (ex.: Capoeira, Huka-Huka, Luta
Marajoara, dentre outras).[CIA]
(EF06EF27) Fruir as diferentes lutas experimentadas em
aula, valorizando a segurança e a própria integridade
física, bem como a dos demais.

6º-7º

2

6º-7º

3

6º-7º

1

6º-7º

3

(EF06EF28) Formular e utilizar estratégias básicas das
lutas da cultura brasileira experimentadas.

6º-7º

1

(EF06EF29) Reconhecer e respeitar o/a colega como
oponente no contexto da prática de lutas, com especial
atenção às questões de gênero.[DHC]

excluído
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(EF06EF30) Identificar as características (códigos, rituais,
elementos técnico-táticos, indumentária, materiais,
instalações, instituições) das lutas da cultura brasileira.

6º-7º

2

6º-7º

2

6º-7º

3

6º-7º

2

6º-7º

3

(EF06EF34) Experimentar e recriar danças populares do
mundo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF34-35)

6º-7º

1

(EF06EF35) Fruir e apreciar danças populares do mundo,
valorizando a diversidade cultural.[CIA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF34-35)

6º-7º

3

(EF06EF36) Formular e utilizar estratégias para se
apropriar dos elementos constitutivos (ritmos, espaço,
gestos) das diversas danças populares do mundo.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF36)

5

(EF06EF37) Problematizar e estabelecer acordos no
universo das danças populares do mundo, objetivando a
construção de interações referenciadas na solidariedade,
na justiça, na equidade e no respeito às diferenças, com
ênfase nas questões de gênero.[DHC]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF05-15-29-3738

6º-7º

1

(EF06EF38) Contribuir para o enfrentamento de
situações de preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças populares do mundo, com ênfase
nas problemáticas de gênero.[DHC]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF05-15-29-3738

6º-7º

4

(EF06EF39) Analisar as características dos diferentes
ritmos, gestos, coreografias e músicas das danças
populares do mundo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF39-40

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF06EF39-40

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF10-11-32-3341)

6º-7º

6º-7º

2

6º-7º

1

(EF06EF31) Compreender as transformações históricas
das lutas da cultura brasileira, bem como as
possibilidades de recriá-las.[CIA]
(EF06EF32) Identificar locais na comunidade onde são
praticadas lutas da cultura brasileira.
(EF06EF33) Propor alternativas para preservar e valorizar
as lutas da cultura brasileira.

(EF06EF40) Compreender criticamente e valorizar os
diferentes sentidos e significados presentes nas danças
populares do mundo, bem como as possibilidades de
recriá-las.
(EF06EF41) Participar na proposição e na produção de
alternativas para praticar, fora do horário escolar,
diferentes danças populares do mundo.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF30)

(EF06EF30) Identificar as características (códigos, rituais,
elementos técnico-táticos, indumentária, materiais,
instalações, instituições) das lutas do Brasil.

2

6º-7º

(EF06EF34-35) Experimentar e fruir danças urbanas,
identificando seus elementos constitutivos (ritmo,
espaço, gestos).

2

6º-7º

(EF06EF36) Planejar e utilizar estratégias para aprender
elementos constitutivos das danças urbanas.

3

6º-7º

2

6º-7º

excluído
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF10-11-32-3341)
(EF06EF10-11-32-3341)

(EF06EF39-40) Diferenciar as danças urbanas das demais
manifestações da dança, valorizando e respeitando os
sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes
grupos sociais.
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(EF06EF42-43) Experimentar e fruir diferentes práticas
corporais de aventura urbanas, valorizando a própria
segurança e integridade física, bem como as dos demais.

1

6º-7º

(EF06EF44)

(EF06EF44) Identificar os riscos durante a realização de
práticas corporais de aventura urbanas e planejar
estratégias para sua superação.

2

6º-7º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06EF45-48)

(EF06EF45-48) Executar práticas corporais de aventura
urbanas, respeitando o patrimônio público e utilizando
alternativas para uma prática segura em diversos
espaços.

1

6º-7º

1

(EF06EF46) Reconhecer e refletir sobre as características
(riscos, instrumentos, equipamentos de segurança,
indumentária, organização) e tipos de práticas corporais
de aventura urbanas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF46-47)

2

6º-7º

6º-7º

2

(EF06EF47) Conhecer a origem das práticas corporais de
aventura e as possibilidades de recriá-las.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF46-47)

6º-7º

3

(EF06EF48) Identificar, explorar e avaliar os locais
disponíveis na comunidade para a realização de
diferentes práticas corporais de aventura urbanas.[EA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF45-48)

1

(EF08EF01) Experimentar os elementos comuns de
diversos tipos de esportes, com ênfase nos de precisão,
rede/parede e de invasão.

(EF08EF01-03-08)

(EF08EF01-03-08) Experimentar diferentes papéis
(jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes de
rede/parede, campo e taco, invasão e combate,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

1

8º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08EF02)

(EF08EF02) Praticar um ou mais esportes de
rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades técnicotáticas básicas.

3

8º-9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF01-03-08)

6º-7º

1

(EF06EF42) Experimentar diferentes práticas corporais
de aventura urbanas (ex.: parkour, skate, patins, bike)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF42-43)

6º-7º

1

(EF06EF43) Fruir as práticas corporais de aventura
experimentadas, valorizando a segurança e a própria
integridade física, bem como a dos demais.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF42-43)

6º-7º

2

(EF06EF44) Identificar riscos e formular estratégias para
superar os desafios da realização de práticas corporais
de aventura.

mantido com alterações no mesmo ano

1

(EF06EF45) Realizar práticas corporais de aventura
urbanas, respeitando o patrimônio público e
minimizando os impactos da degradação ambiental.[EA]

6º-7º

6º-7º

8º-9º

8º-9º

3

8º-9º

1

(EF08EF02) Praticar uma ou mais modalidades
esportivas, escolhidas pelo coletivo da escola, usando
habilidades técnico-táticas básicas, de forma proficiente,
e combinações táticas e sistemas de jogo de forma
elementar.
(EF08EF03) Fruir a experimentação e apreciar diversos
tipos de esportes, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF06EF46-47) Identificar a origem das práticas corporais
de aventura e as possibilidades de recriá-las,
reconhecendo as características (instrumentos,
equipamentos de segurança, indumentária, organização)
e seus tipos de práticas.
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8º-9º

8º-9º

3

(EF08EF04) Formular e utilizar estratégias para
identificar, analisar e buscar soluções nos desafios
técnicos e táticos tanto dos esportes escolhidos para
praticar de forma proficiente, como das modalidades
experimentadas.

1

(EF08EF05) Enfrentar, com autonomia, situações de
injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto da prática esportiva e produzir alternativas para
sua superação, com especial atenção nas questões
étnico-raciais e indígenas.[DHC]

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08EF04)

(EF08EF04) Formular e utilizar estratégias para
solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos
esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e
combate, como nas modalidades esportivas escolhidas
para praticar de forma específica.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08EF05-24-32

(EF08EF05-24-32) Discutir estereótipos e preconceitos
relativos às danças de salão e demais práticas corporais e
propor alternativas para sua superação.

5

8º-9º

(EF08EF06-07) Identificar os elementos técnicos ou
técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas
de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas,
bem como diferenciar as modalidades esportivas com
base nos critérios da lógica interna das categorias de
esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.

2

8º-9º

(EF08EF09-10) Identificar as transformações históricas
do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus
problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma
como as mídias os apresentam.

5

8º-9º

3

8º-9º

8º-9º

2

(EF08EF06) Identificar os elementos técnicos ou técnicotáticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo
e regras das modalidades esportivas praticadas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF06-07)

8º-9º

2

(EF08EF07) Diferenciar e reconhecer as modalidades
esportivas com base nos critérios da lógica interna e
recriar suas possibilidades de prática.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF06-07)

8º-9º

1

(EF08EF08) Desempenhar e reconhecer diferentes
papéis (ex.: árbitro, secretário, cronometrista, técnico,
dirigente etc.) do mundo esportivo institucionalizado.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF01-03-08)

8º-9º

2

(EF08EF09) Compreender criticamente a emergência e
as transformações históricas do fenômeno esportivo e
alguns de seus problemas (ex. “doping”, corrupção,
violência etc.), bem como levantar hipóteses para sua
modificação.[DCH]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF09-10)

8º-9º

4

(EF08EF10) Analisar a forma como as mídias apresentam
e influenciam os esportes.[CD]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF09-10)

8º-9º

3

(EF08EF11) Identificar, avaliar e explorar locais
disponíveis na comunidade para a prática de esportes.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-20-28-35-42) Verificar locais
(EF08EF11-12-16-20- disponíveis na comunidade para a prática de esportes e
28-35-42)
das demais práticas corporais tematizadas na escola,
propondo e produzindo alternativas para utilizá-los no
tempo livre.

3

8º-9º

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA -HABILIDADES

8º-9º

3

(EF08EF12) Propor e produzir alternativas para, no
tempo livre, praticar esporte na comunidade.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-2028-35-42)

8º-9º

1

(EF08EF13) Experimentar um ou mais programas de
exercícios físicos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF13-14-15-17-18) Experimentar e fruir um ou
mais programas de exercícios físicos, identificando as
(EF08EF13-14-15-17- exigências corporais desses diferentes programas e
18)
reconhecendo a importância de uma prática
individualizada, adequada as características e
necessidades de cada sujeito.

8º-9º

1

(EF08EF14) Fruir os exercícios físicos, em diferentes
programas, valorizando as experiências sensíveis.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF13-14-15-1718)

8º-9º

1

(EF08EF15) Perceber as exigências corporais provocadas
por diversos programas de exercícios físicos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF13-14-15-1718)

8º-9º

novo - deslocado do ensino médio

(EM40LI51-52) Experimentar e fruir um ou mais tipos de
ginástica de conscientização corporal, identificando as
exigências corporais dos mesmos.

2

8º-9º

novo - deslocado do ensino médio

(EM40LI60) Identificar as diferenças e semelhanças entre
a ginástica de conscientização corporal e as de
condicionamento físico, e discutir como a prática de cada
uma dessas manifestações pode contribuir para a
melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e
cuidado consigo mesmo.

5

8º-9º

5

8º-9º

(EM40LI48) Problematizar a prática excessiva de
exercícios físicos e o uso de medicamentos para a
ampliação do rendimento ou potencialização das
transformações corporais.

novo - deslocado do ensino médio

8º-9º

3

(EF08EF16) Adaptar diversos tipos de exercícios físicos às
condições disponíveis no cotidiano.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-2028-35-42)

8º-9º

1

(EF08EF17) Reconhecer que os programas de exercícios
físicos devem se adequar às singularidades do sujeito,
sem estabelecer hierarquias entre os praticantes.[DCH]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF13-14-15-1718)

4

(EF08EF18) Reconhecer e analisar as características dos
programas de exercícios físicos (planejamento,
organização, método, locais, equipamentos etc.),
estabelecendo relações com os seus efeitos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF13-14-15-1718)

8º-9º

2
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8º-9º

2

8º-9º

3

8º-9º

3

8º-9º

1

8º-9º

3

8º-9º

8º-9º

(EF08EF19) Compreender criticamente os diferentes
sentidos e interesses atribuídos aos programas de
exercícios físicos, considerando a forma como são
enunciados em diferentes meios (científico, midiático,
esportivo, escolar etc.).[CD]
(EF08EF20) Identificar, avaliar e explorar locais
disponíveis na comunidade para a realização de
exercícios físicos.
(EF08EF21) Experimentar e recriar lutas das diversas
culturas (Ex.: Judô, Aikido, Jiu Jitsu; Muay Thai, Boxe,
Chinese Boxing; Esgrima, Kendo; Derruba Toco, Huka
Huka, dentre outras).
(EF08EF22) Fruir e apreciar diferentes tipos de lutas das
diversas culturas, valorizando a segurança e a própria
integridade física e a dos outros.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-2028-35-42)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF21-22)

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF21-22)

(EF08EF23) Formular e utilizar estratégias básicas das
lutas experimentadas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF23-25)

1

(EF08EF24) Enfrentar, com autonomia, situações de
injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das lutas e produzir alternativas para sua
superação, com especial atenção às questões étnicoraciais e indígenas.[DCH]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08EF05-24-32

1

(EF08EF25) Reconhecer as características técnico-táticas
das lutas das diversas culturas, sendo capaz de construir
novas regras e sugerir outras formas de realização.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF23-25)

8º-9º

2

(EF08EF26) Compreender as marcas sociais, as
transformações históricas e o processo de esportivização
de uma ou mais lutas das diversas culturas, bem como as
possibilidades de recriá-las.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF26-27)

8º-9º

4

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF26-27)

8º-9º

3

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-2028-35-42)

8º-9º

3

(EF08EF29) Experimentar e recriar danças de salão e de
rua.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF29-30)

8º-9º

1

(EF08EF30) Fruir e apreciar danças de salão e de rua,
valorizando a diversidade cultural.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF29-30)

(EF08EF27) Analisar a forma como as mídias apresentam
e influenciam as lutas.[CD]
(EF08EF28) Identificar locais na comunidade onde são
praticadas lutas das diversas culturas.

(EF08EF19) Discutir as transformações históricas dos
padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a
forma como são apresentados nos diferentes meios
(científico, midiático etc.).

5

8º-9º

(EF08EF21-22) Experimentar e fruir a execução dos
movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando
procedimentos de segurança e respeitando o oponente.

1

8º-9º

(EF08EF23) Planejar e utilizar estratégias básicas das
lutas experimentadas, reconhecendo as suas
características técnico-táticas.

3

8º-9º

5

8º-9º

1

8º-9º

(EF08EF26-27) Discutir as transformações históricas, o
processo de esportivização e a midiatização de uma ou
mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de
origem.

(EF08EF29-30) Experimentar e fruir danças de salão,
valorizando a diversidade cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
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8º-9º

3

(EF08EF31) Formular e utilizar estratégias para se
apropriar dos elementos constitutivos (ritmos, espaço,
gestos) das danças de salão e de rua.

8º-9º

2

8º-9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08EF31)

(EF08EF32)Identificar, compreender e recriar
coletivamente os valores atribuídos às danças de salão e
de rua, com especial atenção às questões étnico-raciais e
indígenas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08EF05-24-32

4

(EF08EF33) Analisar as características das danças de
salão e de rua, identificando seus ritmos, gestos,
coreografias e músicas, relacionando-as com seus grupos
de origem.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF33-34)

8º-9º

2

(EF08EF34) Compreender criticamente as
transformações históricas das danças de salão e de rua,
bem como levantar hipóteses para sua transformação.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF33-34)

8º-9º

3

(EF08EF35) Identificar, explorar e avaliar os locais
disponíveis na comunidade para realização de danças de
salão e de rua.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-2028-35-42)

8º-9º

1

(EF08EF36) Experimentar diferentes práticas corporais
de aventura na natureza (ex.: corrida de orientação,
trilhas interpretativas, arborismo, mountain bike, rapel,
tirolesa, entre outras).[EA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF36-37-39)

8º-9º

1

(EF08EF37) Fruir e apreciar práticas corporais de
aventura na natureza, valorizando o cuidado com o meio
ambiente.[EA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF36-37-39)

8º-9º

2

(EF08EF38) Identificar riscos, formular estratégias e
observar normas de segurança para superar os desafios
na realização de práticas corporais de aventura na
natureza.

8º-9º

1

(EF08EF39) Realizar práticas corporais de aventura,
respeitando o patrimônio natural e minimizando os
impactos da degradação ambiental.[EA]

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF36-37-39)

(EF08EF31) Planejar e utilizar estratégias para se
apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço,
gestos) das danças de salão.

3

8º-9º

4

8º-9º

(EF08EF36-37-39) Experimentar e fruir diferentes
práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a
própria segurança e integridade física, bem como a dos
demais, e respeitando o patrimônio natural e
minimizando os impactos de degradação ambiental.

1

8º-9º

(EF08EF38) Identificar riscos, formular estratégias e
observar normas de segurança para superar os desafios
na realização de práticas corporais de aventura na
natureza.

3

8º-9º

(EF08EF33-34) Analisar as características (ritmos, gestos,
coreografias e músicas) das danças de salão, bem como
suas transformações históricas e os grupos de origem.
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1

(EF08EF40) Reconhecer e refletir sobre as características
(riscos, equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) e tipos de práticas corporais
na natureza.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF40-41)

8º-9º

2

(EF08EF41) Compreender criticamente as
transformações históricas das práticas corporais de
aventura na natureza, bem como as possibilidades de
recriá-las.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF40-41)

8º-9º

3

(EF08EF42) Identificar, explorar e avaliar os locais
disponíveis no entorno para a realização de diferentes
práticas corporais de aventura na natureza.[EA]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF08EF11-12-16-2028-35-42)

8º-9º

(EF08EF40-41) Identificar as características
(equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de
aventura na natureza, bem como suas transformações
históricas.

2

8º-9º

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - SISTEMATIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
SITUAÇÃO VERSÃO 2

1º-3º

4º-5º

6º-7º

8º-9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

0

0

0

0

0

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

0

0

0

Mantido sem alterações em outro componente

0

0

0

0

0

Mantido com alterações no mesmo ano

4

1

8

5

18

Mantido com alterações em outro ano

0

1

0

0

1

Mantido com alterações em outro componente

0

0

0

0

0

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

23

36

29

37

125

Mantido integrado a outro, em outro ano

0

0

7

0

7

Mantidos

27

38

44

42

151

Excluídos

0

2

4

0

6

Total Versão 2

27

40

48

42

157

Mantidos

100%

95%

92%

100%

96%

Excluídos

0%

5%

8%

0%

4%

ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA - SISTEMATIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
SITUAÇÃO VERSÃO FINAL

1º-3º

4º-5º

6º-7º

8º-9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

0

0

0

0

0

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

0

0

0

Mantido com alterações no mesmo ano

4

1

8

5

18

Mantido com alterações em outro ano

0

0

2

0

2

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

8

14

11

13

46

Mantido integrado a outro, em outro ano

0

0

0

0

0

Mantidas

12

15

21

18

66

Novo

0

0

0

0

0

Novo - deslocado de outro componente

0

0

0

0

0

Novo - deslocado do ensino médio

0

0

0

3

3

Novas (total de transferidas)

0

0

0

3

3

Novas

0

0

0

3

3

Total Versão 3

12

15

21

21

69

100%

100%

100%

86%

96%

Novas (inéditas)

0%

0%

0%

0%

0%

Novas (transferidas)

0%

0%

0%

14%

4%

Mantidas

Excluídas
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Versão 2

Ano

Versão Final

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

1º-3º

16

6

4

0

1

0

2

5

3

0

1

1

4º-5º

20

8

12

0

0

0

1

3

8

1

1

1

6º-7º

16

15

11

1

1

4

5

7

6

1

1

1

8º-9º

16

9

13

4

0

0

4

4

6

1

6

0

Anos Iniciais

36

14

16

0

1

0

3

8

11

1

2

2

Anos Finais

32

24

24

5

1

4

9

11

12

2

7

1

TOTAL

68

38

40

5

2

4

12

19

23

3

9

3

Anos Iniciais

23%

9%

10%

0%

1%

0%

4%

12%

16%

1%

3%

3%

Anos Finais

20%

15%

15%

3%

1%

3%

13%

16%

17%

3%

10%

1%

TOTAL

43%

24%

25%

3%

1%

3%

17%

28%

33%

4%

13%

4%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

43%

24%

25%

3%

1%

3%

V3

17%

28%

33%

4%

13%

4%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

43%

24%

26%

3%

1%

3%

100%

V3

18%

28%

33%

4%

13%

4%

100%

ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA INGLESA - HABILIDADES

SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
V2
V2
Ano/ciclo Bloom

Versão 2

Situação

Observações

Versão 3

V3 Bloom

V3
Ano/ciclo

6º

(EF06LE01) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas a identidades,
apropriando-se de recursos linguístico-discursivos e
culturais para se referir a si, ao outro, a ideias e modos
de vida.

novo

Interagir em situações de intercâmbio oral,
demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa.

1

6º

6º

(EF06LE02) Compreender diferentes formas de convívio
como manifestações culturais, apropriando-se de
recursos linguístico-discursivos e culturais para se
relacionar com o outro.

novo

Coletar informações do grupo, perguntando e
respondendo sobre a família, amigos, escola e
comunidade.

2

6º

6º

(EF06LE03) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira, tomando conhecimento do patrimônio
artístico-cultural que se constrói em obras em língua
estrangeira e percebendo pontos de identificação com o
repertório próprio de experiências artísticas e literárias.

novo

Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que
não entendeu e o significado de palavras ou expressões
desconhecidas.

2

6º

6º

(EF06LE04) Interagir por meio de textos, apropriando-se
de recursos artísticos, literários e linguístico-discursivos
e culturais para compreender representações que
rompem com o cotidiano e identificar e valorizar
diversidades identitárias e culturais.

novo

Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas
do contexto discursivo, o assunto e informações
principais em textos orais simples sobre temas familiares.

2

6º

6º

(EF06LE05) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas ao convívio nos
diferentes espaços em que atua, apropriando-se de
recursos linguístico-discursivos e culturais para se
posicionar frente a responsabilidades individuais e
coletivas.

novo

Utilizar os conhecimentos da língua inglesa para falar de
si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais
e características relacionadas a gostos, preferências e
rotinas.

3

6º
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(EF06LE06) Reconhecer a presença de marcas de
diferentes línguas na comunidade em que se vive,
apropriando-se de recursos linguístico-discursivos e
culturais para identificar e valorizar o plurilinguismo e o
hibridismo linguístico.
(EF06LE07) Conhecer recursos digitais, apropriando-se
de recursos linguístico-discursivos e culturais para
relacionar suas funcionalidades a possibilidades de uso
em diferentes línguas.

novo

Planejar apresentação sobre a família, a comunidade e a
escola, compartilhando-a oralmente com o grupo.

3

6º

novo

Formular hipóteses sobre a finalidade de gêneros
discursivos em língua inglesa, com base em sua
estrutura, organização textual e pistas gráficas.

2

6º

6º

(EF06LE08) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre atividades profissionais exercidas pelas
pessoas em seu entorno, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para identificar e
valorizar suas contribuições.

novo

Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua
organização textual e palavras cognatas.

2

6º

7º

(EF07LE01) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas a grupos de
pertencimento, apropriando-se de recursos linguísticodiscursivos e culturais para justificar escolhas e
influências.

novo

Localizar informações específicas em texto.

2

6º

7º

(EF07LE02) Relacionar diferentes formas de convívio a
espaços de vivências, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para explicar essas
relações.

novo

Conhecer a organização de um dicionário bilíngue
(impresso e/ou on-line ) para construir repertório lexical.

1

6º

7º

(EF07LE03) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira, tomando conhecimento do patrimônio
artístico-cultural que se constrói em obras em língua
estrangeira e identificando pontos de relação com o
repertório próprio de experiências artísticas e literárias.

novo

Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para
construir repertório lexical na língua inglesa.

2

6º

7º

(EF07LE04) Interagir por meio de textos artísticoliterários, apropriando-se de recursos artísticos,
literários e linguístico-discursivos e culturais para
compreender representações que rompem com o
cotidiano e relacionar espaços de vivências a atividades
sociais e manutenção ou mudança de modos de vida.

novo

Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias
sobre o que o texto informa/comunica.

2

6º

7º

(EF07LE05) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas a regras e
códigos de conduta do cotidiano nos diferentes espaços
em que atua, apropriando-se de recursos linguísticodiscursivos e culturais para se posicionar frente a
situações-problema.

novo

Listar ideias para a produção de textos, levando em
conta o tema e o assunto.

2

6º

6º

6º

texto
corrigido
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7º

(EF07LE06) Reconhecer a ocorrência de diferentes
línguas e de diferentes registros e sotaques na fala de
pessoas da comunidade, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para relacionar
variedades linguísticas, identidades e pertencimento.

novo

Organizar ideias, selecionando-as em função da
estrutura e do objetivo do texto.

3

6º

7º

(EF07LE07) Conhecer recursos digitais, apropriando-se
de recursos linguístico-discursivos e culturais para
relacionar suas funcionalidades a possibilidades de uso
para aprender línguas.

novo

Produzir textos escritos em língua inglesa (histórias em
quadrinhos, cartazes, chats , blogs, agendas, legendas
para fotos/ilustrações, entre outros), sobre si mesmo,
sua família, seus amigos, gostos, preferências e rotinas,
sua comunidade e seu contexto escolar.

6

6º

7º

(EF07LE08) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre atividades, responsabilidades e valores
associados ao estudante em diferentes culturas,
apropriando-se de recursos linguístico-discursivos e
culturais para se posicionar frente a atribuições e
condições da vida de estudante.

novo

Construir repertório relativo às expressões usadas para o
convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula.

3

6º

8º

(EF08LE01) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas a mudanças na
sua vida e na vida de outras pessoas, apropriando-se de
recursos linguístico-discursivos e culturais para
relacionar modos de ser a diferentes momentos da vida.

novo

Construir repertório lexical relativo a temas familiares
(escola, família, rotina diária, atividades de lazer,
esportes, entre outros).

3

6º

8º

(EF08LE02) Relacionar mudanças de formas de convívio
com tempos, espaços e propósitos, apropriando-se de
recursos linguístico-discursivos e culturais para se
posicionar frente a mudanças.

novo

Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de
palavras da língua inglesa e da língua materna e/ou
outras línguas conhecidas.

2

6º

8º

(EF08LE03) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira, tomando conhecimento do patrimônio
artístico-cultural que se constrói em obras em língua
estrangeira e relacionando-o com o repertório próprio
de experiências artísticas e literárias.

novo

Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas
(verbo to be ) e descrever rotinas diárias.

3

6º

8º

(EF08LE04) Interagir por meio de textos artísticoliterários, apropriando-se de recursos artísticos,
literários e linguístico-discursivos e culturais para
compreender representações da realidade e relacionar
modos de vida a diferentes épocas e lugares.

novo

Utilizar o presente contínuo para descrever ações em
progresso.

3

6º
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8º

(EF08LE05) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas a diferentes
padrões culturais e éticos, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para se posicionar
frente a diferentes valores e modos de vida.

novo

Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de
atividades, comandos e instruções.

2

6º

8º

(EF08LE06) Analisar experiências de aprendizagem de
línguas, apropriando-se de recursos linguísticodiscursivos e culturais para relacionar modos de
aprender com diferentes propósitos de aprendizagem.

novo

Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s.

2

6º

8º

(EF08LE07) Buscar e explorar ambientes virtuais de
informação, diversão e socialização em língua
estrangeira, apropriando-se de terminologias utilizadas
para compreender modos de navegação e de interação.

novo

Empregar corretamente os adjetivos possessivos.

3

6º

8º

(EF08LE08) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre atividades profissionais em diferentes
sociedades e épocas, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para relacioná-las a
valores e modos de vida.

novo

Investigar o alcance da língua inglesa no mundo: como
língua materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua).

1

6º

9º

(EF09LE01) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas a sonhos,
desejos e projetos, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para conhecer e
expressar possibilidades para sua vida futura.

novo

Identificar a presença da língua inglesa na sociedade
brasileira/comunidade (palavras, expressões, suportes e
esferas de circulação e consumo), e seu significado.
(EF06LE06r)

2

6º

9º

(EF09LE02) Relacionar formas de convívio ao
planejamento de atividades, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para propor mudanças.

novo

Avaliar elementos/produtos culturais de países de
Língua inglesa absorvidos pela sociedade
brasileira/comunidade.

4

6º

9º

(EF09LE03) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira, tomando conhecimento do patrimônio
artístico-cultural que se constrói em obras em língua
estrangeira e ampliando suas relações com o repertório
próprio de experiências artísticas e literárias.

novo

Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar
as atividades em sala de aula, de forma respeitosa e
colaborativa, trocando ideias e engajando-se em
brincadeiras e jogos.

3

7º
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9º

9º

9º

(EF09LE04) Interagir por meio de textos artísticoliterários, apropriando-se de recursos artísticos,
literários e linguístico-discursivos e culturais para refletir
sobre valores éticos e para compreender representações
da realidade e contextualizar, histórica e socialmente,
aspectos de sua própria cultura e de outras.
(EF09LE05) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre questões relacionadas ao
desenvolvimento social, econômico e cultural de
diferentes povos, apropriando-se de recursos linguísticodiscursivos e culturais para se posicionar frente a elas e
propor mudanças.
(EF09LE06) Analisar o uso de línguas na sociedade,
apropriando-se de recursos linguístico-discursivos e
culturais para identificar conhecimentos necessários
para a participação em diferentes âmbitos sociais e se
posicionar frente a valores atribuídos às línguas na
sociedade.

9º

(EF09LE07) Interagir com textos em língua estrangeira
sobre regras e códigos de conduta no mundo virtual,
apropriando-se de recursos linguístico-discursivos e
culturais para compreender e se posicionar sobre o uso
responsável de recursos e linguagens digitais.

9º

(EF09LE08) Interagir por meio de textos em língua
estrangeira sobre atividades voluntárias em diferentes
sociedades e épocas, apropriando-se de recursos
linguístico-discursivos e culturais para relacioná-las a
valores e modos de vida e para propor ou participar de
ações coletivas.

novo

Entrevistar os colegas em sala de aula para conhecer
suas histórias de vida.

2

7º

novo

Mobilizar conhecimentos prévios para compreender
texto oral.

2

7º
texto
corrigido

novo

Identificar o contexto, a finalidade, o assunto e os
interlocutores em textos orais presentes no cinema, na
internet, na televisão, entre outros.

2

7º

novo

Compor, em língua inglesa, narrativas orais sobre fatos,
acontecimentos e personalidades marcantes do passado.

3

7º

novo

Antecipar o sentido global de textos em língua inglesa
por inferências, com base em leitura rápida, observando
títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e
palavras-chave repetidas.

2

7º
texto
corrigido

novo

Identificar a(s) informação(ões)-chave de partes de um
texto em língua inglesa (parágrafos).

2

7º

novo

Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para
construir seu sentido global.

2

7º

novo

Selecionar, em textos descritivos, a informação desejada
como objetivo de leitura.

2

7º
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novo

Escolher, pela leitura de títulos e/ou temas sugeridos em
ambientes virtuais, textos em língua inglesa de interesse
para estudos escolares.

4

7º

novo

Participar de troca de opiniões e informações sobre
textos, lidos na sala de aula ou em outros ambientes.

2

7º

novo

Planejar a escrita de textos em função do contexto
(público, finalidade, layou t e suporte).

3

7º

novo

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos ou tópicos e subtópicos, segundo as
regras gráficas e de acordo com o suporte e formato do
texto.

3

7º

novo

Produzir textos de cunho descritivo/narrativo sobre
fatos, acontecimentos e personalidades do passado em
diferentes modalidades e suportes (linha do
tempo/timelines , biografias, verbetes de enciclopédias,
blogues, entre outros).

6

7º

3

7º

1

7º

3

7º

3

7º

2

7º

novo

Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e
irregulares (formas no passado), preposições de tempo
(in, on, at ) e conectores (and, but, because , then, so, before,
after , entre outros).

novo
novo
novo
novo

Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado
(-ed ).

Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo
com o contexto de uso.
Utilizar o passado simples e o passado contínuo para
produzir textos orais e escritos, mostrando relações de
sequência e causalidade.
Discriminar sujeito de objeto utilizando, de modo
adequado, pronomes a eles relacionados.

novo

Empregar corretamente o verbo modal can para
descrever habilidades (no presente e no passado).

2

7º

novo

Investigar o número aproximado de falantes de língua
inglesa como língua estrangeira no mundo, para analisar
o alcance dessa língua no mundo.

4

7º
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novo

Explorar modos de falar em língua inglesa (falantes
nativos e não nativos), refutando preconceitos e
reconhecendo a variação linguística como um fenômeno
natural das línguas.

4

7º

novo

Reconhecer a variação linguística como manifestação de
formas de pensar e expressar o mundo por diferentes
falantes.

1

7º

3

8º

3

8º

novo

novo

Fazer uso da língua inglesa para resolver malentendidos, emitir opiniões e esclarecer informações por
meio de paráfrases ou justificativas.
Explorar o uso de recursos linguísticos (frases
incompletas, hesitações, entre outros) e paralinguísticos
(gestos, expressões faciais, entre outros) em situações
de interação oral.

novo

Construir o sentido global de textos orais, relacionando
suas partes, o assunto principal e informações relevantes.

2

8º

novo

Utilizar recursos e repertório linguísticos apropriados
para informar/comunicar/falar do futuro: planos,
previsões, possibilidades e probabilidades.

3

8º

novo

Inferir informações e relações que não aparecem de
modo explícito no texto para construção de sentidos.

2

8º

novo

Apreciar textos narrativos em língua inglesa (contos,
romances, entre outros, em versão original ou
simplificada), como forma de valorizar o patrimônio
cultural produzido em língua inglesa.

5

8º

1

8º

4

8º

5

8º

novo

novo

novo

Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para acessar
e usufruir do patrimônio artístico literário em língua
inglesa.
Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando
diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo
assunto.
Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com
base no contexto de comunicação (finalidade e
adequação ao público, conteúdo a ser comunicado,
organização textual, legibilidade, estrutura de frases).
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novo

Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, para aprimoramento, edição
e publicação final.

3

8º

novo

Produzir textos (comentários em fóruns, relatos
pessoais, mensagens instantâneas, tweets , reportagens,
histórias de ficção, blogues, entre outros), com o uso de
estratégias de escrita (planejamento, produção de
rascunho, revisão e edição final), apontando sonhos e
projetos para o futuro (pessoal, da família, da
comunidade ou do planeta). (EF09LE01r)

6

8º

3

8º

2

8º

novo
novo

Construir repertório lexical relativo a planos, previsões e
expectativas para o futuro.
Reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na
formação de palavras em língua inglesa.

novo

Utilizar formas verbais do futuro (going to, will ) para
descrever planos e expectativas e fazer previsões.

2

8º

novo

Utilizar corretamente as formas comparativas e
superlativas de adjetivos para comparar qualidades e
quantidades.

2

8º

novo

Utilizar corretamente some, any, many, much .

2

8º

2

8º

3

8º

novo

novo

Empregar corretamente os pronomes relativos (who ,
which , that , whose) para construir períodos compostos
por subordinação.
Construir repertório cultural por meio do contato com
manifestações artístico-culturais vinculadas à língua
inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, música,
cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a
diversidade entre culturas. (EF08LE03r)

novo

Investigar de que forma expressões, gestos e
comportamentos são interpretados em função de
aspectos culturais.

2

8º

novo

Examinar fatores que podem impedir o entendimento
entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua
inglesa como língua materna ou estrangeira.

4

8º
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novo

Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista,
argumentos e contra-argumentos, considerando o
contexto e recursos linguísticos voltados para a eficácia
da comunicação.

3

9º

novo

Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada
de notas.

2

9º

novo

Analisar posicionamentos defendidos e refutados em
textos orais sobre temas de interesse social e coletivo.

4

9º

novo

Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de
recursos tais como notas, gráficos, tabelas, entre outros,
adequando as estratégias de construção do texto oral
aos objetivos de comunicação e ao contexto.

3

9º

novo

Identificar recursos de persuasão (escolhas e jogo de
palavras, uso de cores e imagens, tamanho de letras),
utilizados nos textos publicitários e de propaganda,
como elementos de convencimento.

2

9º

novo

Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos
da esfera jornalística.

2

9º

novo

Identificar argumentos principais e as
evidências/exemplos que os sustentam.

2

9º

novo

Explorar ambientes virtuais de informação e
socialização, analisando a qualidade e a validade das
informações veiculadas.

4

9º

novo

Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos
escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de
vista defendidos, com ética e respeito.

2

9º

5

9º

3

9º

novo

Propor potenciais argumentos para expor e defender
ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema
proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos
para sustentar os argumentos, organizando-os em
sequência lógica.

novo

Utilizar recursos verbais e não verbais para a construção
da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma
adequada ao contexto de circulação (produção e
compreensão).
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novo

Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão online , fotorreportagens, campanhas publicitárias, memes ,
entre outros) sobre temas de interesse coletivo local ou
global, que revelem posicionamento crítico.

6

9º

2

9º

3

9º

3

9º

3

9º

5

9º

4

9º

5

9º

Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogs,
mensagens instantâneas, tweets , entre outros), novas
novo

novo

novo
novo

novo

novo

novo

formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com
combinação de letras e números, pictogramas, símbolos
gráficos, entre outros) na constituição das mensagens.

Utilizar conectores indicadores de adição, condição,
oposição, contraste, conclusão e síntese como auxiliares
na construção da argumentação e intencionalidade
discursiva.
Empregar corretamente as formas verbais em orações
condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses ).
Empregar corretamente os verbos should, must, have to,
may e might para indicar recomendação, necessidade ou
obrigação e probabilidade.

Debater sobre a expansão da língua inglesa pelo mundo
em função do processo de colonização nas Américas,
África, Ásia e Oceania.
Analisar a importância da língua inglesa para o
desenvolvimento das ciências (produção, divulgação e
discussão de novos conhecimentos), da economia e da
política no cenário mundial.
Discutir e a comunicação intercultural por meio da
língua inglesa como mecanismo de valorização pessoal e
de construção de identidades no mundo globalizado.

ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA INGLESA - SISTEMATIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
SITUAÇÃO
Total Versão 2
Total Versão Final

6º
8
26

7º
8
23

8º
8
20

9º
8
19

TOTAL
32
88
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Versão 2

Ano
Lembrar

Compreender

Aplicar

Versão Final
Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

6º

3

13

8

1

0

1

7º

2

10

7

3

0

1

8º

1

8

6

2

2

1

9º

0

6

6

3

3

1

Anos Finais

6

37

27

9

5

4

TOTAL

6

37

27

9

5

4

Anos Finais

7%

42%

31%

10%

6%

5%

TOTAL

7%

42%

31%

10%

6%

5%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

7%

42%

31%

10%

6%

4%

V2
V3

100%
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SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
V2
V2
Ano/ciclo Bloom

1º

1º

1º

1º

2

1

1

1

Versão 2
(EF01MT01) Identificar e descrever, em linguagem
verbal ou não verbal, a localização de pessoas e objetos
no espaço (sala de aula, pátio da escola, parque, entre
outros), considerando um ponto de referência.

(EF01MT02) Descrever figuras geométricas espaciais,
comparando-as com objetos do mundo físico.

(EF01MT03) Identificar e nomear figuras planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos
apresentados em diferentes disposições ou em sólidos
geométricos.
(EF01MT04) Comparar comprimentos, capacidades ou
massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo,
mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais
largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos,
entre outros, para ordenar objetos da sala de aula e de
uso cotidiano dos/as estudantes.

Situação

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

Observações

Versão 3
(EF01MT01) Descrever a localização de pessoas e de
objetos no espaço segundo um dado ponto de
referência, compreendendo que, para a utilização de
termos que se referem à posição, como direita,
esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se
o referencial.
(EF01MT02) Relacionar figuras geométricas espaciais
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a
objetos familiares do mundo físico.
(EF01MT03) Identificar e nomear figuras planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos
apresentados em diferentes disposições ou em
contornos de faces de sólidos geométricos.
(EF01MT04) Comparar comprimentos, capacidades ou
massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo,
mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais
largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos,
entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.

V3 Bloom

V3
Ano/ciclo

2

1º

1

1º

1

1º

1

1º
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1º

1º

1º

1º

1º

1º

1

2

1

3

2

3

(EF01MT05) Reconhecer, ordenar e relacionar períodos
do dia, dias da semana, meses do ano e datas, utilizando
calendário, quando necessário, para identificar um
tempo real vivenciado pelos/as estudantes ou de
ocorrência de outros acontecimentos relevantes, como
sua data de nascimento, os dias da semana em que
ocorrem aulas de Educação Física, a data em que a
escola foi fundada, entre outros.

(EF01MT06) Reconhecer, nomear e comparar valores
monetários de moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro, para exercer a cidadania em situações como
comparação de produtos mais caros ou mais baratos em
situações de compra e venda.
(EF01MT07) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais
como, “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça”, “é
impossível acontecer”, entre outros, em situações do
cotidiano do/a estudante.
(EF01MT08) Coletar dados em uma pesquisa
envolvendo variáveis do interesse do/a estudante, tais
como esporte preferido, meio de transporte utilizado,
entre outros, e organizar os resultados por meio de
representações pessoais.
(EF01MT09) Estimar e contar a quantidade de objetos
de uma coleção com, no mínimo, 30 unidades, dispostos
de forma ordenada ou desordenada, apresentando o
resultado por registros verbais e/ou não verbais,
incluindo o registro simbólico, em situações de
interesse do/a estudante, como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, dentre outros.
(EF01MT10) Compor e decompor um número de até
duas ordens, por meio de diferentes adições, com o
suporte de material manipulável, para contribuir no
desenvolvimento de estratégias de cálculo.

(EF01MT05) Reconhecer e relacionar períodos do dia,
dias da semana, meses do ano, utilizando calendário,
quando necessário.

mantido com alterações no mesmo ano

1

1º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01MT06) Reconhecer e relacionar valores de moedas
e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver
situações simples do cotidiano do estudante.

2

1º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF01MT07) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais
como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça”, “é
impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

1

1º

3

1º

2

1º

3

1º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01MT08) Realizar pesquisa, envolvendo até duas
variáveis categóricas de seu interesse e universo de até
30 elementos, e organizar dados por meio de
representações pessoais.
(EF01MT09) Contar a quantidade de objetos de coleções
até 100 unidades e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse,
como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula,
dentre outros.

(EF01MT10) Compor e decompor um número de até
duas ordens, por meio de diferentes adições, com o
suporte de material manipulável, contribuindo para a
compreensão de características do sistema de
numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias
de cálculo.
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1º

1º

1º

3

1

2

(EF01MT11) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo números de um único
algarismo, com os significados de juntar, acrescentar,
separar e retirar com o suporte de imagem e/ou
material manipulável, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.

(EF01MT012) Organizar e ordenar objetos familiares ou
representações por figuras, por meio de atributos, tais
como cor, forma, dentre outros, relacionando com o
estudo de grandezas e medidas.

(EF01MT13) Acrescentar elementos ausentes em
sequências ordenadas de números naturais, objetos
familiares, figuras ou desenhos de acordo com regras
pré-estabelecidas e explicitadas.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

novo

novo

novo

novo

novo

(EF01MT11) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo números de até dois
algarismos, com os significados de juntar, acrescentar,
separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou
material manipulável, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.

(EF01MT012) Organizar e ordenar objetos familiares ou
representações por figuras, por meio de atributos, tais
como cor, forma e medida.

(E01MT13) Descrever, após o reconhecimento e a
explicitação de um padrão (ou regularidade), os
elementos ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.
(Novo) Utilizar números naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em diferentes situações
cotidianas.
(Novo) Contar de maneira exata ou aproximada,
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e
outros agrupamentos.
(Novo) Comparar números naturais de até duas ordens
em situações cotidianas, com e sem suporte da reta
numérica.
(Novo) Construir fatos fundamentais da adição e utilizálos em procedimentos de cálculo para resolver
problemas.
(Novo) Estimar e comparar quantidades de objetos de
dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a
dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “têm a
mesma quantidade”.

3

1º

1

1º

2

1º

2

1º

2

1º

2

1º

2

1º

2

1º
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novo

2

1º

2

1º

novo

(Novo) Produzir a escrita de uma data, apresentando o
dia, o mês, o ano e indicar o dia da semana de uma
data, consultando calendários.

2

1º

novo

(Novo) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de
colunas simples.

1

1º

2

2º

2

2º

2

2º

3

2º

3

2º

novo

2º

2º

2º

2º

2º

2

(EF02MT01) Identificar e descrever, em linguagem
verbal ou não verbal, a localização de pessoas e objetos
no espaço (sala de aula, pátio da escola, parque, entre
outros), considerando mais de um ponto de referência.

1

(EF02MT02) Reconhecer figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

1

3

3

(EF02MT03) Descrever, comparar e nomear figuras
planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por
características comuns, em desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em sólidos geométricos.
(EF02MT04) Medir, estimar e comparar comprimentos
de linhas retas e curvas (incluindo contorno), utilizando
unidades de medida não padronizadas, como pedaço de
barbante, palmo, passo, lápis, em objetos da sala de
aula e locais da escola.
(EF02MT05) Medir, estimar e comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de
medida não padronizadas, como copos para encher
recipientes, balança de dois pratos para comparar
massas, entre outros.

(Novo) Descrever a localização de pessoas e de objetos
no espaço em relação à sua própria posição, utilizando
termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações em outro ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(Novo) Relatar em linguagem verbal ou não verbal uma
sequência de acontecimentos relativos a um dia,
utilizando, quando possível, o horário dos eventos.

(EF02MT01) Identificar e registrar, em linguagem verbal
ou não verbal, a localização e os deslocamentos de
pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de
um ponto de referência, e indicar as mudanças de
direção e de sentido.

(EF02MT02) Reconhecer, nomear e comparar figuras
geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do
mundo físico.
(EF02MT03) Reconhecer, comparar e nomear figuras
planas (circulo, quadrado, retângulo e triangulo), por
características comuns, em desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em sólidos geométricos.
(EF02MT04) Medir, estimar e comparar comprimentos
de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida não padronizadas ou
padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e
instrumentos adequados.
(EF02MT05) Medir, estimar e comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou padronizadas (litro,
mililitro, cm3, grama e quilograma).
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2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2

2

3

2

2

3

1

(EF02MT06) Identificar, ler, registrar e descrever
intervalos de tempo que utilizem datas, dias da semana,
meses do ano, em planejamentos diários, organização
de agenda, descrição de tarefas realizadas, entre outros.
(EF02MT07) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo em horas e meia hora, utilizando relógios
analógico e digital para, por exemplo, informar o
horário de início e de término de realização de uma
atividade e dizer o tempo gasto de duração dessa
atividade.
(EF02MT08) Reconhecer e nomear moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro, estabelecendo
equivalências de valores.
(EF02MT09) Classificar resultados de eventos cotidianos
aleatórios como “prováveis”, “pouco prováveis”,
“improváveis”.

(EF02MT10) Ler, identificar e comparar informações
apresentadas em tabela simples ou em gráficos de
colunas, envolvendo resultados de pesquisas
significativas, para localizar um dado, o resultado de
maior ou de menor frequência, ordenar resultados,
determinar a diferença entre dois resultados, entre
outros, apropriando-se desse tipo de linguagem para
melhor compreender aspectos da realidade próxima.
(EF02MT11) Coletar dados em uma pesquisa, tendo
como universo os/as estudantes da turma, organizar os
resultados e representá-los por meio de tabelas e/ou
gráficos de colunas.
(EF02MT12) Estimar e contar a quantidade de objetos
de coleções, dispostos de forma ordenada ou
desordenada, com pelo menos 100 unidades, de
diferentes maneiras (de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5,
por exemplo), em contextos significativos para o/a
estudante, apresentando o resultado de forma verbal e/
ou não verbal, incluindo o registro numérico.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02MT06) Indicar a duração de intervalos de tempo
entre duas datas como dias da semana, meses do ano,
utilizando calendário, para planejamentos e organização
de agenda.

2

2º

2

2º

3

2º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF02MT09) Classificar resultados de eventos cotidianos
aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”,
“improváveis” e “impossíveis”.

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02MT10) Comparar informações de pesquisas
apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e
em gráficos de colunas simples ou barras para melhor
compreender aspectos da realidade próxima.

2

2º

3

2º

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02MT07) Medir a duração de um intervalo de tempo
por meio de relógio digital e registrar o horário do início
e do fim do intervalo.

(EF02MT08) Estabelecer a equivalência de valores entre
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para
resolver situações cotidianas.

(EF02MT11) Realizar pesquisa em um universo de até 30
elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de
seu interesse, organizando os dados coletados em listas,
tabelas e gráficos de colunas simples.
(EF02MT12) Registrar o resultado da contagem ou
estimativa da quantidade de objetos em coleções de até
1000 unidades , realizada por meio de diferentes
estratégias.
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2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2

3

3

3

3

2

2

(EF02MT13) Comparar quantidades de objetos de dois
conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência
(um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.

(EF02MT14) Compor e decompor um número de até
três ordens, com suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições e subtrações para
desenvolver estratégias de cálculo.
(EF02MT15) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo resultados de até duas
ordens, com os significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, com o suporte de imagem e/ou
material manipulável, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.
(EF02MT16) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais e suporte de imagem e/ ou material
manipulável, utilizando estratégias e formas de registro
pessoais.
(EF02MT17) Resolver e elaborar problemas envolvendo
dobro, metade, triplo, terça parte, com o suporte de
imagem ou material manipulável, utilizando estratégias
e formas de registro pessoais.
(EF02MT18) Construir sequências de números naturais
em ordem crescente ou decrescente, começando por
um número qualquer. Por exemplo: escrever até 15 de 2
em 2, começando do número 5, de modo a desenvolver
a habilidade de perceber regularidades.
(EF02MT19) Identificar e descrever regras de formação
de uma sequência ordenada de números naturais para
completar o número que falta, de modo a desenvolver a
habilidade de generalizar.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

novo

(EF02MT13) Comparar quantidades de objetos de dois
conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência
(um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”,
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos
a menos.
(EF02MT14) Compor e decompor números de até três
ordens, com suporte de material manipulável, por meio
de diferentes adições.
(EF02MT15) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo números de até três ordens,
com os significados de juntar, de acrescentar, de
separar, de retirar, utilizando estratégias pessoais ou
convencionais.
(EF02MT16) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais, por meio de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.
(EF02MT17) Resolver e elaborar problemas envolvendo
dobro, metade, triplo, terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias
pessoais.
(EF02MT18) Construir sequências de números naturais
em ordem crescente ou decrescente a partir de um
número qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.

(EF02MT19) Descrever um padrão (ou regularidade) de
sequências repetitivas e de sequências recursivas, por
meio de palavras, de símbolos ou desenhos.

(Novo) Comparar e ordenar números naturais (até a
ordem de centenas) pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal (valor
posicional e função do zero).

2

2º

3

2º

3

2º

3

2º

3

2º

2

2º

2

2º

2

2º
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2º

novo

2º

novo

2º

3º

3º

3º

3º

3º

novo

3

1

3

2

2

(EF03MT01) Identificar e descrever, em linguagem
verbal ou não verbal, deslocamentos e localização de
pessoas e objetos no espaço (sala de aula, escola,
bairro, entre outros), considerando mais de um ponto
de referência e incluindo mudanças de direção.
(EF03MT02) Reconhecer e nomear figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do
mundo físico (prédio, maquete, sólidos manipuláveis,
entre outros) e associando prismas e pirâmides a suas
planificações.
(EF03MT03) Classificar e comparar figuras planas
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e
paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade,
posições relativas e medida) e vértices.
(EF03MT04) Reconhecer figuras iguais (congruentes),
usando sobreposição, desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de
tecnologias digitais, observando o uso de figuras
congruentes em criações artísticas.
(EF03MT05) Medir, estimar e comparar comprimentos
(incluindo perímetros), utilizando unidades de medidas
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro,
centímetro, milímetro), na sala de aula, na escola e no
bairro, em situações e eventos que utilizem recursos
conhecidos pelos/as estudantes.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

(Novo) Construir fatos básicos da adição e subtração e
utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

(Novo) Descrever os elementos ausentes em sequências
repetitivas e em sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.

(Novo) Esboçarroteiros a serem seguidos ou plantas de
ambientes familiares , assinalando entradas, saídas e
alguns pontos de referência.
(EF03MT01) Descrever e representar, por meio de
esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a
movimentação de pessoas ou de objetos no espaço,
incluindo mudanças de direção e de sentido, com base
em diferentes pontos de referência.

(EF03MT02) Associar figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas
figuras.
(EF03MT03) Classificar e comparar figuras planas
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e
paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade,
posições relativas e comprimento) e vértices.

(EF03MT04) Reconhecer figuras congruentes, usando
sobreposição, desenhos em malhas quadriculadas ou
triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

(EF03MT05) Medir, estimar e comparar comprimentos,
utilizando unidades de medida não padronizadas e
padronizadas mais usuais (metro, centímetro,
milímetro) e diversos instrumentos de medida.

3

2º

2

2º

2

2º

3

3º

1

3º

3

3º

2

3º

2

3º
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3º

3º

3º

2

2

2

3º

3

3º

2

3º

3º

3

2

(EF03MT06) Medir, estimar e comparar capacidade e
massa, utilizando unidades de medidas não
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro,
quilograma, grama e miligrama), em listas de compras,
leitura de rótulos e de embalagens, entre outros.
(EF03MT07) Comparar, visualmente ou por
superposição, áreas de faces de objetos, de figuras ou
de desenhos.
(EF03MT08) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo em horas, meia hora e quarto de hora, utilizando
relógios analógico e digital para, por exemplo, informar
o horário de início e de término de realização de uma
atividade e dizer o tempo gasto de duração dessa
atividade.
(EF03MT09) Resolver e elaborar problemas que
envolvam a comparação e a equivalência de valores
monetários do sistema brasileiro, em situações de
compra, venda e troco.
(EF03MT10) Identificar, em eventos familiares
aleatórios, a variação dos resultados possíveis, como,
por exemplo, o conjunto de respostas possíveis para
uma pergunta, os resultados possíveis em sorteio.
(EF03MT11) Ler, interpretar e comparar dados
apresentados em uma tabela simples, tabela de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo
resultados de pesquisas significativas, para localizar um
dado, o resultado de maior ou de menor frequência,
ordenar resultados, determinar a diferença entre dois
resultados, entre outros, apropriando-se desse tipo de
linguagem para melhor compreender aspectos da
realidade sociocultural.
(EF03MT12) Coletar dados em uma pesquisa, tendo
como universo os/as estudantes da turma ou do ano
escolar, organizar os resultados e representá-los por
meio de listas, tabelas, gráfico de colunas simples.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF03MT06) Medir, estimar e comparar capacidade e
massa, utilizando unidades de medidas não
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro,
quilograma, grama e miligrama), em leitura de rótulos e
de embalagens, entre outros.
(EF03MT07) Comparar, visualmente ou por
superposição, áreas de faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos.
(EF03MT08) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo utilizando relógios (analógico e digital) para
informar o horário de início e de término de realização
de uma atividade e dizer sua duração.

(EF03MT09) Resolver e elaborar problemas que
envolvam a comparação e a equivalência de valores
monetários do sistema brasileiro em situações de
compra, venda e troco.
(EF03MT10) Identificar, em eventos familiares
aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os
que têm maiores ou menores chances de ocorrência.

(EF03MT11) Ler, interpretar e comparar dados
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas, envolvendo resultados de
pesquisas significativas, utilizando termos como maior
e menor frequência, apropriando-se desse tipo de
linguagem para compreender aspectos da realidade
sociocultural significativo.

(EF03MT12) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas em um universo de até 50 elementos, e
organizar os dados coletados por meio de listas, tabelas
simples ou de dupla entrada e gráficos de colunas
simples, com e sem uso de tecnologias digitais.

2

3º

2

3º

2

3º

3

3º

2

3º

3

3º

3

3º
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3º

3º

3º

3º

3º

2

1

3

3

3

1

(EF03MT13) Ler, escrever, comparar e ordenar
números, estabelecendo relações entre o registro
numérico e o registro em língua natural, incluindo a reta
numérica como recurso.

(EF03MT14) Compor e decompor um número de até
quatro ordens, por meio de diferentes adições e
subtrações, para desenvolver estratégias de cálculo e
para compreender o valor posicional dos algarismos de
um número.
(EF03MT15) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo resultados de até duas
ordens, com os significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar quantidades,
utilizando estratégias de cálculo e registros pessoais,
incluindo o cálculo mental.
(EF03MT16) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, com o suporte de imagem ou
material manipulável, utilizando estratégias de cálculo e
registros pessoais, incluindo areta numérica como
recurso.
(EF03MT17) Resolver e elaborar problemas de divisão
em partes iguais (por 2, 3, 4, 5 e 10), com resto e sem
resto, com o suporte de imagem ou material
manipulável, utilizando estratégias e registros pessoais,
incluindo as ideias de metade, terça parte e quarta
parte.
(EF03MT18) Descrever uma regra de formação de
sequências ordenadas de números naturais resultantes
de adições ou subtrações sucessivas, de modo a
desenvolver a habilidade de perceber regularidades e
estabelecer generalizações.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF03MT13) Ler e escrever números naturais de até a
ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações
entre os registros numérico e em língua materna.

(EF03MT14) Identificar características do sistema de
numeração decimal utilizando a composição e a
decomposição de um número natural de até quatro
ordens.
(EF03MT15) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração com os significados de juntar, acrescentar,
Apenas mudanças na separar, retirar, comparar e completar quantidades,
utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo o
redação
cálculo mental e estimativas.
(EF03MT16) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, utilizando diferentes estratégias
de cálculo e registros.

(EF03MT17) Resolver e elaborar problemas de divisão
de um número natural por outro (até 10), com resto
zero e com resto diferente de zero, com os significados
de repartição equitativa e de medida, por meio de
estratégias e registros pessoais.

(EF03MT18) Identificar regularidades em sequências
ordenadas de números naturais, resultantes da
realização de adições ou de subtrações sucessivas, por
um mesmo número, descrever uma regra de formação
da sequência e determinar elementos faltantes ou
seguintes.
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3º

3º

2

(EF03MT19) Compreender a ideia de igualdade para
escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações
de dois números naturais que resultem na mesma soma
ou diferença.

mantido sem alterações no mesmo ano

novo

novo

novo

3º

novo

3º

novo

3º

novo

3º

3º

novo

novo

(EF03MT19) Compreender a ideia de igualdade para
escrever diferentes sentenças de adições ou de
subtrações de dois números naturais que resultem na
mesma soma ou diferença.
(Novo) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da
multiplicação para o cálculo mental ou escrito.

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

(Novo) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.
(Novo) Associar o quociente de uma divisão com resto
zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias
de metade, de terça, de quarta, de quinta e de décima
partes.
(Novo) Descrever características de algumas figuras
geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides,
cilindros, cones), relacionando-as com suas
planificações.
(Novo) Reconhecer que o resultado de uma medida
depende da unidade de medida utilizada.
(Novo) Escolher a unidade de medida e o instrumento
mais apropriados para uma medição de comprimento,
de tempo e de capacidade.
(Novo) Ler horas em relógios digitais e em relógios
analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos
e entre minuto e segundos.
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4º

novo

2

4º

2

4º

2

4º

3

4º

4º

2

2

(EF04MT01) Identificar e descrever deslocamentos e
localização de pessoas e objetos no espaço (mapas e
plantas baixa, croquis de sala de aula, escola, bairro,
cidade, entre outros), incluindo mudanças de direção,
usando termos, tais como paralelas, transversais,
perpendiculares, intersecção, direita e esquerda,
incluindo o uso de tecnologias digitais.
(EF04MT02) Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos para desenvolver a capacidade de
visualização, por meio do estabelecimento de relações
entre as representações planas e espaciais.
(EF04MT03) Reconhecer ângulos retos e não retos, por
meio da construção de figuras poligonais com o uso de
régua e esquadros ou tecnologias digitais.
(EF04MT04) Reconhecer simetria de reflexão em figuras
e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na
construção de figuras congruentes, com o uso de
malhas quadriculadas ou de tecnologias digitais.
(EF04MT05) Medir e estimar comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades
de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e
respeitando a cultura local.
(EF04MT06) Medir, comparar e estimar área de figuras
planas desenhadas em malha quadriculada, pela
contagem dos quadradinhos ou de metades de
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com
formatos diferentes podem ter a mesma medida de
área, e utilizar esse fato para, pela observação de
ladrilhamentos, por exemplo, determinar a medida da
área de pisos e de paredes de ambientes familiares do/a
estudante.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

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

(EF04MT01) Descrever deslocamentos e localização de
pessoas e de objetos no espaço por meio de malhas
quadriculadas e representações como desenhos, mapas,
plantas baixa e croquis, empregando termos como,
direita e esquerda, mudanças de direção e sentido,
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
(EF04MT02) Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as
representações planas e espaciais.
(EF04MT03) Reconhecer ângulos retos e não retos em
figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros
ou softwares de geometria.
(EF04MT04) Reconhecer simetria de reflexão em figuras
e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na
construção de figuras congruentes, com o uso de
malhas quadriculadas e de softwares de geometria.
(EF04MT05) Medir e estimar comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades
de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e
respeitando a cultura local.
(EF04MT06) Medir, comparar e estimar área de figuras
planas desenhadas em malha quadriculada, pela
contagem dos quadradinhos ou de metades de
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com
formatos diferentes podem ter a mesma medida de
área.

3

3º

2

4º

2

4º

2

4º

3

4º

2

4º

2

4º
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4º

4º

4º

4º

4º

4º

2

2

3

2

1

2

(EF04MT07) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo em horas, minutos e segundos, utilizando
relógios analógico e digital, reconhecendo que 1 hora
tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos, em
situações relacionadas ao cotidiano dos/as estudantes,
como informar o horário de início e de término de
realização de uma tarefa e dizer o tempo de duração
dessa tarefa.
(EF04MT08) Reconhecer temperatura como grandeza e
o grau Celsius como uma unidade de medida a ela
associada, inclusive com uso do termômetro, por
exemplo, em situações de comparação de temperaturas
em diferentes regiões do Brasil ou no exterior, ou ainda
em discussões que envolvam problemas relacionados
ao aquecimento global.
(EF04MT09) Resolver e elaborar problemas que
envolvam situações de compra, venda e formas de
pagamento, utilizando termos como troco, lucro,
prejuízo, desconto, enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.
(EF04MT10) Identificar, dentre eventos cotidianos,
aqueles que têm maior chance de ocorrência de modo a
reconhecer características de resultados mais prováveis,
sem recorrer à quantificação.

(EF04MT11) Ler, interpretar e comparar dados
apresentados em uma tabela simples, tabela de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo
informações oriundas de outras áreas de conhecimento
e produzir um texto a partir de suas observações.
(EF04MT12) Coletar dados em uma pesquisa (variáveis
categóricas e numéricas), considerando populações
além do universo da sala de aula, organizar os
resultados e representá-los por meio de listas, tabelas,
gráfico de colunas simples, incluindo o uso de
tecnologias digitais.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF04MT07) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo em horas, minutos e segundos em situações
relacionadas ao seu cotidiano, como informar o horário
de início e de término de realização de uma tarefa e
dizer o tempo de duração dessa tarefa.

(EF04MT08) Reconhecer temperatura como grandeza e
o grau Celsius como uma unidade de medida a ela
associada, e utilizá-lo em comparações de temperaturas
em diferentes regiões do Brasil ou no exterior, ou ainda
em discussões que envolvam problemas relacionados
ao aquecimento global.

(EF04MT09) Resolver e elaborar problemas que
envolvam situações de compra e venda e formas de
pagamento, utilizando termos como troco e desconto,
enfatizando o consumo ético, consciente e responsável.
(EF04MT10) Identificar dentre eventos aleatórios
cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência,
reconhecendo características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.

(EF04MT11) Analisar dados apresentados em tabelas
simples ou de dupla entrada, gráficos de colunas ou
pictóricos, envolvendo informações oriundas de outras
áreas do conhecimento e produzir texto a partir de suas
observações.
(EF04MT12) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas e organizar dados coletados
por meio de tabelas, gráficos de colunas simples ou
agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

2

4º

2

4º

3

4º

2

4º

4

4º

3

4º
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4º

4º

4º

4º

4º

4º

4º

1

3

2

3

3

2

1

(EF04MT13) Compor e decompor um número, por meio
de adições e multiplicações, para determinar sua
decomposição decimal (exemplo:
504 = 5x100 + 0x10 + 4x1), para desenvolver a
compreensão do Sistema de Numeração Decimal e as
estratégias de cálculo.
(EF04MT14) Resolver e elaborar problemas de adição e
subtração, envolvendo seus diferentes significados,
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o cálculo mental e podendo incluir o cálculo
por algoritmos.
(EF04MT15) Compreender e usar as relações entre
adição e a subtração, bem como entre a multiplicação e
a divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MT16) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação, com os significados de adição de parcelas
iguais, organização retangular e proporcionalidade,
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o cálculo mental e podendo incluir o cálculo
por algoritmos.
(EF04MT17) Resolver e elaborar problemas de divisão
(com resto e sem resto), envolvendo os significados de
partição e de medida, utilizando estratégias diversas,
entre elas o cálculo por estimativa, o cálculo mental e
podendo incluir o cálculo por algoritmos.
(EF04MT18) Reconhecer e as frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4 e 1/5) como unidades de medida
menores do que uma unidade, utilizando a reta
numérica como recurso.

(EF04MT19) Compreender a representação decimal com
décimos e centésimos, compor e decompor números
decimais, relacionando com a representação do sistema
monetário brasileiro.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF04MT13) Mostrar por decomposição e composição
que todo número natural pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por potências de dez, para
compreender o sistema de numeração decimal e
desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MT14) Resolver e elaborar problemas com
números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o cálculo mental e algoritmos.
(EF04MT15) Utilizar as relações entre adição e a
subtração, bem como entre a multiplicação e a divisão,
para ampliar as estratégias de cálculo.
EF04MT16) Resolver e elaborar problemas envolvendo
diferentes significados da multiplicação (adição de
parcelas iguais, organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas,
entre elas o cálculo por estimativa, o cálculo mental ou
algoritmos.
(EF04MT17) Resolver e elaborar problemas de divisão
cujo divisor tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de partição e de medida,
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o calculo mental e algoritmos.
(EF04MT18) Reconhecer as frações unitárias mais usuais
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de
medida menores do que uma unidade, utilizando a reta
numérica como recurso.

(EF04MT19) Reconhecer que as regras do sistema de
numeração decimal podem ser estendidas para a
representação decimal de um número racional e
relacionar décimos e centésimos com a representação
do sistema monetário brasileiro.
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4º

3

4º

2

4º

3

4º

3

4º

2

4º

2

4º
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4º

1

(EF04MT20) Identificar grupos de números para os quais
as divisões por um determinado número resultem em
restos iguais, para perceber que há regularidades nas
divisões com resto, contribuindo para o
desenvolvimento da habilidade de cálculo mental.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF04MT21) Identificar as relações inversas entre as
operações de adição e subtração e de multiplicação e
divisão para aplicá-las na resolução de problemas.
4º

2

mantido com alterações no mesmo ano

(EF04MT21) Reconhecer, por meio de investigações,
utilizando a calculadora quando necessário, as relações
inversas entre as operações de adição e de subtração e
de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na
resolução de problemas.

4

4º

3

4º

2

4º

3

4º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF04MT22) Reconhecer e mostrar, por meio de
exemplos, que uma igualdade não se altera quando se
adiciona ou se subtrai um mesmo número a seus dois
termos.
(EF04MT23) Determinar o número desconhecido que
torna verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais.

4º

novo

(Novo) Ler, escrever e ordenar números naturais até a
ordem de dezenas de milhar.

2

4º

4º

novo

(Novo) Utilizar as propriedades das operações para
desenvolver estratégias de cálculo.

2

4º

2

4º

2

4º

3

4º

4º

1

4º

3

(EF04MT22) Compreender que uma igualdade não se
altera quando se adiciona ou se subtrai um mesmo
número em ambos os lados da igualdade, para construir
a noção de equivalência.
(EF04MT23) Determinar o elemento desconhecido que
torna uma igualdade verdadeira, utilizando a ideia de
equivalência, a partir de problemas.

(EF04MT20) Reconhecer, por meio de investigações,
que há grupos de números naturais para os quais as
divisões por um determinado número resultam em
restos iguais, identificando regularidades.

mantido com alterações no mesmo ano

4º

novo

4º

novo

4º

novo

(Novo) Resolver, com o suporte de imagem e/ou
material manipulável, problemas simples de contagem
como a determinação do número de agrupamentos
possíveis quando se combina cada elemento de uma
coleção com todos os elementos de outra, utilizando
estratégias e formas de registro pessoais.
(Novo) Identificar regularidades em sequências
numéricas compostas por múltiplos de um número
natural.
(Novo) Determinar as temperaturas máxima e mínima
diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos
de colunas com as variações diárias da temperatura,
utilizando inclusive planilhas eletrônicas.
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5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

2

(EF05MT01) Localizar representações de objetos no
plano, utilizando mapas, batalha naval, células em
planilhas eletrônicas, coordenadas geográficas, para
desenvolver as primeiras noções de coordenadas
cartesianas.

2

(EF05MT02) Associar figuras espaciais a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos para desenvolver a capacidade de visualização.

2

(EF05MT03) Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

2

(EF05MT04) Reconhecer a conservação dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de
figuras poligonais em situações de ampliação e redução,
em malhas quadriculadas ou tecnologias digitais.

3

2

2

(EF05MT05) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas das grandezas comprimento, área, massa,
capacidade, tempo e temperatura, recorrendo a
transformações entre as unidades mais usuais em
contextos socioculturais.
(EF05MT06) Compreender que figuras de mesmo
perímetro podem ter medidas diferentes de áreas e
que, da mesma forma, figuras de áreas iguais podem ter
perímetros diferentes.
(EF05MT07) Reconhecer volume como uma grandeza
associada a sólidos geométricos e medir volumes por
meio de empilhamento de cubos, preferencialmente,
utilizando objetos concretos.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF05MT01) Utilizar e compreender diferentes
representações para a localização de objetos no plano,
como mapas, células em planilhas eletrônicas,
coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as
primeiras noções de coordenadas cartesianas.

2

5º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05MT02) Associar figuras espaciais a suas
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e
analisar, nomear e comparar seus atributos

2

5º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05MT03) Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais

2

5º

2

5º

3

5º

4

5º

2

5º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05MT04) Reconhecer a congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de
figuras poligonais em situações de ampliação e de
redução, em malhas quadriculadas e usando tecnologias
digitais.
(EF05MT05) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas das grandezas comprimento, área, massa,
capacidade, tempo e temperatura, recorrendo a
transformações entre as unidades mais usuais em
contextos socioculturais.
(EF05MT06) Concluir por meio de investigações que
figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes
e que, também, figuras que têm a mesma área podem
ter perímetros diferentes.
(EF05MT07) Reconhecer volume como uma grandeza
associada a sólidos geométricos e medir volumes por
meio de empilhamento de cubos, preferencialmente
utilizando objetos concretos.
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5º

5º

5º

5º

5º

5º

5º

2

3

2

2

3

2

2

(EF05MT08) Apresentar todos os possíveis resultados de
um experimento aleatório, indicando se esses
resultados são igualmente prováveis ou não.

(EF05MT09) Determinar a probabilidade de ocorrência
de um resultado em eventos simples, quando todos os
resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).

(EF05MT10) Ler, interpretar e resolver problemas
envolvendo dados estatísticos, apresentados em textos,
tabelas e gráficos, de outras áreas de conhecimento ou
oriundos de contextos ambientais, da sustentabilidade,
do trânsito, dentre outros.

(EF05MT11) Coletar dados em uma pesquisa (variáveis
categóricas e numéricas), considerando populações
além do universo da sala de aula, organizar os
resultados, selecionar e produzir a representação mais
adequada (texto, tabelas e gráficos) para comunicá-los.

(EF05MT12) Compor e decompor números naturais e
decimais, identificar o valor posicional dos algarismos,
avaliar a magnitude de um número e a aproximação de
um decimal para o número natural mais próximo.

(EF05MT13) Identificar e representar frações (menores
e maiores que a unidade), associando-as ao resultado
de uma divisão e à ideia de parte de um todo, utilizando
a reta numérica como recurso.

(EF05MT14) Comparar e ordenar números racionais
positivos (representação fracionária e decimal),
relacionando-os a pontos na reta numérica.

(EF05MT08) Apresentar todos os possíveis resultados de
um experimento aleatório, estimando se esses
resultados são igualmente prováveis ou não.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05MT09) Determinar a probabilidade de ocorrência
de um resultado em eventos aleatórios, quando todos
os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05MT10) Interpretar dados estatísticos,
apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou
linhas), referentes a outras áreas do conhecimento,
como a geografia, ou contextos como saúde e trânsito e
produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF05MT11) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por
meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de
linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e
apresentar um texto escrito sobre a finalidade da
pesquisa e a síntese dos resultados.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF05MT12) Ler, escrever, ordenar números racionais na
forma decimal com compreensão das principais
características do sistema de numeração decimal,
utilizando a composição e decomposição e a reta
numérica como recursos.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF05MT13) Identificar e representar frações (menores
e maiores que a unidade), associando-as ao resultado
de uma divisão ou à ideia de parte de um todo,
utilizando a reta numérica como recurso.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

(EF05MT14) Comparar e ordenar números racionais
positivos (representações fracionária e decimal),
relacionando-os a pontos na reta numérica.

2

5º

3

5º

4

5º

4

5º

3

5º

2

5º

2

5º
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mantido com alterações em outro ano

5º

5º

5º

5º

5º

3

3

3

2

3

(EF05MT15) Associar as representações 10%, 25%, 50%,
75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta
parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular
porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos da Educação
Financeira.

(EF05MT16) Resolver e elaborar problemas de adição e
subtração com números naturais e decimais, utilizando
estratégias diversas, entre elas o cálculo por estimativa,
o cálculo mental e podendo incluir o cálculo por
algoritmos.
(EF05MT17) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação e divisão com números naturais e
decimais (com multiplicador e divisor natural),
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o cálculo mental e podendo incluir o cálculo
por algoritmos.

(EF05MT18) Compreender que uma igualdade não se
altera ao se adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir
ambos os lados da igualdade por um mesmo número,
para construir a noção de equivalência.

(EF05MT19) Resolver e elaborar problemas cuja
conversão em sentença matemática seja uma igualdade
com uma operação em que um dos termos é
desconhecido.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

Comparar e ordenar números racionais em diferentes
contextos e associá-los a pontos da reta numérica.

(EF05MT15) Associar as representações 10%, 25%, 50%,
75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta
parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular
porcentagens utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos da educação
financeira e em outros contextos significativos.

(EF05MT16) Resolver e elaborar problemas, de adição e
subtração com números naturais e com números
racionais cuja representação decimal seja finita,
utilizando estratégias diversas, entre elas o cálculo por
estimativa, o cálculo mental ou por algoritmos.
(EF05MT17) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação e divisão com números naturais e com
números racionais cuja representação decimal é finita
(com multiplicador natural e divisor natural e diferente
de zero), utilizando estratégias diversas, entre elas o
cálculo por estimativa, o cálculo mental ou por
algoritmos.
(EF05MT18) Concluir, por meio de investigações, que
uma igualdade não se altera ao se adicionar, subtrair,
multiplicar ou dividir seus dois membros por um mesmo
número, para construir a noção de equivalência.

(EF05MT19) Resolver e elaborar problemas cuja
conversão em sentença matemática seja uma igualdade
com uma operação em que um dos termos é
desconhecido.

2

7º

3

5º

3

5º

3

5º

4

5º

3

5º
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5º

5º

3

3

(EF05MT20) Resolver problemas que envolvam variação
de proporcionalidade direta entre duas grandezas para
associar a quantidade de um produto ao valor a pagar,
ampliar ou reduzir ingredientes de receitas, escalas em
mapas, entre outros.

(EF05MT21) Resolver problemas envolvendo a partilha
de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como
dividir uma quantidade em duas partes de modo que
uma parte seja o dobro da outra, para desenvolver a
ideia de relação entre as partes e delas com o todo.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

5º

novo

5º

novo

5º

novo

6º

6º

1

2

(EF06MT01) Associar pares ordenados a pontos do
plano cartesiano, considerando apenas o primeiro
quadrante, preferencialmente vinculados a situações
com algum significado para o/a estudante, como, por
exemplo, para representar pontos de um desenho
construído sobre o plano.
(EF06MT02) Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los
em regulares e não regulares, tanto em suas
representações no plano como em faces de poliedros.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05MT20) Resolver problemas que envolvam variação
de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para
associar a quantidade de um produto ao valor a pagar,
alterar as quantidades de ingredientes de receitas,
ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.

(EF05MT21) Resolver problemas envolvendo a partilha
de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como
dividir uma quantidade em duas partes de modo que
uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia
de razão entre as partes e delas com o todo.
(Novo) Ler, escrever, ordenar números naturais até a
ordem das centenas de milhar com compreensão das
principais características do sistema de numeração
decimal.
(Novo) Resolver e elaborar de problemas simples de
contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a
determinação do número de agrupamentos possíveis
quando se combina cada elemento de uma coleção com
todos os elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvore ou por tabelas.
(Novo) Interpretar, descrever e representar a
localização ou movimentação de objetos no plano
cartesiano – 1º quadrante, utilizando coordenadas
cartesianas, indicando mudanças de direção e de
sentido e giros.
(EF06MT01) Associar pares ordenados de números a
pontos do plano cartesiano do primeiro quadrante, em
situações como a localização dos vértices de um
polígono.

(EF06MT02) Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos e classificá-los
em regulares e não regulares, tanto em suas
representações no plano como em faces de poliedros.

3

5º

3

5º

2

5º

3

5º

2

5º

1

6º

2

6º
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6º

6º

6º

6º

6º

2

2

2

3

1

(EF06MT03) Identificar características dos quadriláteros,
classificá-los em relação a lados e a ângulos e
reconhecer a inclusão de classes entre eles. Por
exemplo: todo quadrado é um retângulo, todo
retângulo é um paralelogramo, todo quadrado é um
losango, todo losango é um paralelogramo.
(EF06MT04) Construir figuras planas semelhantes em
situações de ampliação e redução, com o uso de malhas
quadriculadas, do plano cartesiano ou de tecnologias
digitais, reconhecendo a conservação dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes.

(EF06MT05) Desenhar, usando instrumentos de
desenho, representações de retas paralelas e
perpendiculares, e utilizá-las em construções artísticas,
desenhos em perspectiva, construção de quadriláteros,
entre outros.

(EF06MT06) Resolver e elaborar problemas que
envolvam as grandezas massa, tempo, temperatura,
comprimento, área (de triângulos e de retângulos),
capacidade, volume (de sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre
que possível, em contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionados a outras áreas do conhecimento.

(EF06MT07) Reconhecer abertura do ângulo como uma
grandeza associada à figura geométrica e determinar
medidas da abertura de ângulos, utilizando transferidor
e/ou tecnologias digitais, discutindo seu uso na
geometria e em situações reais como, por exemplo,
ângulo de visão, visão de animais, foco de câmeras
fotográficas, entre outros.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06MT03) Identificar características dos quadriláteros,
classificá-los em relação a lados e a ângulos e
reconhecer a inclusão e intersecção de classes entre
eles.

2

6º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06MT04) Construir figuras planas semelhantes em
situações de ampliação e de redução, com o uso de
malhas quadriculadas, do plano cartesiano ou de
tecnologias digitais.

3

6º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06MT05) Utilizar instrumentos como régua e
esquadros ou uso de softwares para representações de
retas paralelas e perpendiculares e construção de
quadriláteros, entre outros.

2

6º

3

6º

1

6º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06MT06) Resolver e elaborar problemas que
envolvam as grandezas massa, tempo, temperatura,
comprimento, área (de triângulos e de retângulos),
capacidade, volume (de sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre
que possível, em contextos oriundos de situações reais
e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

(EF06MT07) Reconhecer a abertura do ângulo como
uma grandeza associada às figuras geométricas.

mantido com alterações no mesmo ano
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6º

6º

6º

6º

6º

6º

4

2

1

3

3

2

(EF06MT08) Analisar e descrever mudanças que
ocorrem nas medidas do perímetro e da área de um
quadrado ao se ampliar ou reduzir igualmente as
medidas de seus lados, para compreender que a medida
do perímetro é proporcional à medida do lado, o que
não ocorre com a medida da área.

(EF06MT09) Indicar a probabilidade de um evento por
um número racional (na forma fracionária, decimal e
percentual) e analisar o significado dessa medida por
meio de experimentos.
(EF06MT10) Identificar, em gráficos de barras ou
colunas (simples ou múltiplas) divulgados pela mídia, as
variáveis e seus valores e os elementos constitutivos do
gráfico (título, eixos, legenda e fonte), interpretando-os
para propor textos escritos que apresentem os
resultados da pesquisa.

(EF06MT11) Planejar, coletar, organizar e interpretar os
dados em uma pesquisa referentes a práticas sociais
dos/as estudantes e comunicar os resultados por meio
de um relatório envolvendo texto escrito, tabelas e
gráficos (colunas e/ ou barras simples e múltiplas),
inclusive com o apoio de planilhas eletrônicas.

(EF06MT12) Classificar números de diferentes
magnitudes em pares e ímpares, primos e compostos e
compreender relações entre números (expressas pelos
termos “é múltiplo de”; “é divisor de”; “é fator de”) e
critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, 100 e
1000.
(EF06MT13) Identificar e registrar números racionais
positivos em suas diferentes representações, passando
de uma representação para outra e relacionando-os a
pontos na reta numérica.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06MT08) Analisar e descrever mudanças que
ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se
ampliar ou reduzir igualmente as medidas de seus lados,
para compreender que o perímetro é proporcional à
medida do lado, o que não ocorre com a área.

(EF06MT09) Calcular a probabilidade de um evento
aleatório expressando-a por um número racional (forma
fracionária, decimal e percentual) e comparar esse
número com a probabilidade obtida por meio de
experimentos sucessivos.
(EF06MT10) Identificar as variáveis e suas frequências e
os elementos constitutivos em diferentes tipos de
gráfico como título, eixos, legendas, fontes e datas.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06MT11) Planejar e coletar dados de uma pesquisa
referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e
fazer uso de planilhas eletrônicas para o registro,
representação e interpretação das informações, em
tabelas, vários tipos de gráficos e texto.

(EF06MT12) Classificar números naturais em primos e
compostos, estabelecer relações entre números ,
expressas pelos termos “é múltiplo de”; “é divisor de”;
“é fator de” , e estabelecer ,por meio de investigações,
critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e
1000.
(EF06MT13) Reconhecer que os números racionais
positivos podem ser expressos nas formas fracionária e
decimal e estabelecer relações entre essas
representações, passando de uma representação para
outra e relacioná-los a pontos na reta numérica.

4

6º

3

6º

1

6º

4

6º

4

6º

2

6º

ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA - HABILIDADES

6º

6º

6º

6º

6º

6º

2

3

3

2

2

2

(EF06MT14) Compreender, comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de inteiros e de resultado
da divisão, identificando frações equivalentes.

(EF06MT15) Resolver e elaborar problemas envolvendo
as ideias de múltiplos e divisores.
(EF06MT16) Resolver e elaborar problemas com
números racionais positivos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações fundamentais, com
seus diferentes significados, utilizando estratégias
diversas, entre elas o cálculo por estimativa, o cálculo
mental, o cálculo por algoritmos, com compreensão dos
processos neles envolvidos, incluindo o uso da
calculadora.
(EF06MT17) Resolver e elaborar problemas envolvendo
porcentagens (1%, 5%, 15%, ... até 100%), a partir da
ideia de proporcionalidade, utilizando estratégias
pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos da
Educação Financeira, entre outros.

(EF06MT18) Reconhecer o sistema de numeração
decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental,
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas
e compreender suas principais características (base,
unidade de contagem, valor posicional e função do
zero), utilizando a composição e decomposição de
números naturais, como por exemplo, 4357 = 4 x 103 + 3
x 102 + 5 x 101 + 7 x 100.

(EF06MT19) Estimar quantidades e arredondar números
para múltiplos da potência de 10 mais próxima.

mantido sem alterações no mesmo ano

desdobrado em 2

mantido com alterações em outro ano

desdobrado em 2

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF06MT14) Compreender, comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de inteiros e de resultado
da divisão, identificando frações equivalentes.
(Novo) Identificar frações equivalentes.
(EF06MT15) Resolver e elaborar problemas que
envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MT16) Resolver e elaborar problemas com
números racionais positivos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações fundamentais e a
potenciação, por meio de estratégias diversas,
utilizando estimativas e arredondamentos para verificar
a razoabilidade de respostas, com e sem uso de
calculadora.

(EF06MT17) Resolver e elaborar problemas que
envolvam porcentagens, a partir da ideia de
proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos da educação financeira, entre
outros.
(EF06MT18) Reconhecer o sistema de numeração
decimal como o que prevaleceu no mundo ocidental,
destacar semelhanças e diferenças com outros
sistemas, de modo a sistematizar suas principais
características (base, valor posicional e função do zero),
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de
números naturais e números racionais em sua
representação decimal.

(EF06MT19) Fazer estimativas de quantidades e
aproximar números para múltiplos da potência de 10
mais próxima.

2

6º

2

5º

3

6º

3

6º

3

6º

3

6º

2

6º
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6º

6º

6º

6º

6º

6º

3

3

(EF06MT20) Reconhecer que uma igualdade matemática
não se altera ao se adicionar, subtrair, multiplicar ou
dividir os seus dois membros por um mesmo número e
utilizar essa noção para encontrar valores
desconhecidos e resolver problemas.

(EF06MT21) Resolver e elaborar problemas que
envolvam a partilha de uma quantidade em partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

novo

novo

novo

novo

6º

novo

6º

novo

6º

novo

(EF06MT20) Reconhecer que uma igualdade matemática
não se altera ao se adicionar, subtrair, multiplicar ou
dividir os seus dois membros por um mesmo número e
utilizar essa noção para determinar valores
desconhecidos e resolver problemas.

(EF06MT21) Resolver e elaborar problemas que
envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações aditivas e
multiplicativas, bem como a razão entre as partes e
entre uma das partes e o todo.
(Novo) Comparar, ordenar, ler e escrever números
naturais e números racionais em sua representação
decimal, fazendo uso da reta numérica.

(Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados)
com números naturais, por meio de estratégias
variadas, com compreensão dos processos neles
envolvidos com e sem uso de calculadora.
(Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam o
cálculo da fração de uma quantidade, e cujo resultado
seja um número natural, com e sem uso de calculadora.
(Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam
adição ou subtração com números racionais positivos na
representação fracionária.

(Novo) Quantificar e estabelecer relações entre o
número de vértices, faces e arestas de prismas e
pirâmides em função do seu polígono da base, para
resolver problemas e desenvolver a percepção espacial.
(Novo) Identificar características dos triângulos e
classificá-los em relação às medidas dos lados e dos
ângulos.
(Novo) Resolver problemas que envolvam a noção de
ângulo em diferentes contextos e em situações reais,
como ângulo de visão.

3

6º

3

6º

2

6º

3

6º

3

6º

3

6º

4

6º

2

6º

3

6º

ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA - HABILIDADES

6º

novo

6º

novo

6º

novo

7º

7º

7º

7º

2

3

3

3

(EF07MT01) Associar pares ordenados a pontos do
plano cartesiano, representar triângulos e
quadriláteros, conhecendo-se as coordenadas de seus
vértices e realizar transformações nessas figuras a partir
de multiplicação das coordenadas por um número
inteiro.
(EF07MT02) Construir circunferências, utilizando
compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e
utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver
problemas que envolvam objetos equidistantes.

(EF07MT03) Reconhecer e construir figuras obtidas por
simetria de translação, rotação e reflexão, usando
instrumentos de desenho ou “softwares” de geometria
dinâmica e vinculando o estudo a representações
planas de obras de arte, elementos arquitetônicos,
entre outros.

(EF07MT04) Construir triângulos, usando régua e
compasso, reconhecer condição de existência do
triângulo quanto à medida dos lados e que a soma das
medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180° e
identificar o uso dessas figuras, por exemplo, em
composições artísticas e em construção de estruturas
estáticas, como a armação de madeira dos telhados,
entre outros.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(Novo) Determinar medidas da abertura de ângulos, por
meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.
(Novo) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas
simples de residências e vistas aéreas.
(Novo) Interpretar e resolver situações que envolvam
dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, trânsito, dentre outros, apresentadas
pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos
e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar
conclusões.
(EF07MT01) Realizar transformações de polígonos
representados no plano cartesiano, decorrentes da
multiplicação das coordenadas de seus vértices por um
número inteiro.

(EF07MT02) Construir circunferências, utilizando
compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e
utilizá-las para fazer composições artísticas e resolver
problemas que envolvam objetos equidistantes.

(EF07MT03) Reconhecer e construir figuras obtidas por
simetrias de translação, rotação e reflexão, usando
instrumentos de desenho ou “softwares” de geometria
dinâmica e vincular esse estudo a representações
planas de obras de arte, elementos arquitetônicos,
entre outros.

(EF07MT04) Construir triângulos, usando régua e
compasso, reconhecer a condição de existência do
triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a
soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo
é 180°.
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6º

3

6º

4

6º

3

7º

3

7º

3

7º

3

7º
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7º

7º

7º

7º

4

3

3

4
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(EF07MT05) Calcular medidas de ângulos internos de
polígonos regulares, sem o uso de fórmulas e
estabelecer relações entre ângulos internos e externos
de polígonos, preferencialmente vinculadas a situações
como na construção de mosaicos e de ladrilhamentos,
na confecção de ferramentas e peças mecânicas, entre
outros.
(EF07MT06) Resolver e elaborar problemas que
envolvam medidas de grandezas (inclusive com a
utilização de instrumentos, tais como régua, trena,
transferidor, cronômetro, balança, termômetro, copo
de medida), inseridos em contextos oriundos de
situações cotidianas (como decidir a quantidade de
tinta necessária para pintar as paredes da sala de aula)
ou de outras áreas do conhecimento (como quantificar
os ingredientes para um experimento de ciências),
reconhecendo que toda medida empírica é aproximada.

(EF07MT07) Resolver e elaborar problemas de cálculo
de medida de volume de blocos retangulares,
envolvendo as unidades usuais (metro cúbico,
decímetro cúbico e centímetro cúbico).

(EF07MT08) Resolver e elaborar problemas de cálculo
de medida de área de figuras planas que podem ser
decompostas por quadrados, retângulos e/ou
triângulos, utilizando a equivalência entre áreas de
figuras planas e estabelecer e compreender as
expressões de cálculo de medidas de área.
(EF07MT09) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medida do comprimento da circunferência, trabalhando
com valores aproximados do número PI.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF07MT05) Calcular medidas de ângulos internos de
polígonos regulares, sem o uso de fórmulas e
estabelecer relações entre ângulos internos e externos
de polígonos, preferencialmente vinculadas, entre
outras, à construção de mosaico se de ladrilhamentos, à
confecção de ferramentas e peças mecânicas.

4

7º

4

7º

3

7º

4

7º

4

7º

(EF07MT06) Resolver e elaborar problemas que
envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos
oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do
conhecimento, reconhecendo que toda medida
empírica é aproximada.
mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07MT07) Resolver e elaborar problemas de cálculo
da medida do volume de blocos retangulares,
envolvendo as unidades usuais (metro cúbico,
decímetro cúbico e centímetro cúbico).

(EF07MT08) Resolver e elaborar problemas de cálculo
da medida de área de figuras planas que podem ser
decompostas por quadrados, retângulos e/ou
triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.

(EF07MT09) Estabelecer o número π.como a razão entre
a medida de uma circunferência e seu diâmetro para
compreender e resolver problemas inclusive os de
natureza histórica.
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7º

7º

7º

7º

7º

7º

4

5

6

4

3

3

(EF07MT10) Compreender o significado de termos como
aleatoriedade, espaço amostral, resultados favoráveis,
probabilidade, tentativas, experimentos equiprováveis,
dentre outros, aplicando-os no planejamento de
experimentos aleatórios ou simulações e na resolução
de problemas que envolvem estimar ou calcular
probabilidades obtidas por meio de frequência.

(EF07MT11) Compreender o significado de média
estatística como um indicador da tendência de uma
pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo,
intuitivamente, com a variabilidade dos dados (dois
conjuntos de dados podem ter a mesma média e serem
distribuídos com amplitudes diferentes).
(EF07MT12) Planejar uma pesquisa envolvendo tema da
realidade social, identificando a população e a
necessidade ou não de usar amostra, além de realizar a
pesquisa (coleta, organização dos dados) e interpretar
os dados para comunicá-los por meio de relatório
escrito que envolva o cálculo de médias, o uso de
tabelas e de gráficos (colunas, barras e linhas), com o
apoio de planilhas eletrônicas.
(EF07MT13) Interpretar e analisar dados apresentados
em gráfico de setores, identificando as condições
necessárias das variáveis adequadas para esse tipo de
gráfico.
(EF07MT14) Compreender, comparar e ordenar
números inteiros em diferentes contextos, incluindo o
histórico, associálos a pontos da reta numérica e utilizálos em situações que envolvam adição e subtração.
(EF07MT15) Resolver e elaborar problemas envolvendo
porcentagens, compreendendo as ideias de acréscimo
simples e de decréscimo simples utilizando estratégias
pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto da
Educação Financeira, entre outros.

(EF07MT10) Planejar e realizar experimentos aleatórios
ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades
ou estimativas.
mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07MT11) Compreender em contextos significativos, o
significado de média estatística como um indicador da
tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e
relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do
conjunto de dados.
(EF07MT12) Planejar e realizar uma pesquisa
envolvendo tema da realidade social, identificando a
necessidade de ser censitária ou de se usar uma
amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por
meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o
apoio de planilhas eletrônicas.

(EF07MT13) Interpretar e analisar dados apresentados
em gráfico de setores, divulgados pela mídia e
compreender quando é possível ou conveniente sua
utilização.
(EF07MT14) Comparar e ordenar números inteiros em
diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a
pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que
envolvam adição e subtração.
(EF07MT15) Resolver e elaborar problemas que
envolvam porcentagens, como os que lidam com
acréscimos e decréscimos simples, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no
contexto da Educação Financeira, entre outros.

6

7º

5

7º

6

7º

4

7º

3

7º

3

7º
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7º

2

(EF07MT16) Compreender, comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de inteiros, de resultado
da divisão, razão e operador, identificando frações
equivalentes.

3

(EF07MT17) Compreender e utilizar a multiplicação e a
divisão de números racionais, a relação entre elas e suas
propriedades operatórias.

7º

3

(EF07MT18) Resolver e elaborar problemas envolvendo
adição e subtração de frações por meio da equivalência
de frações.

7º

3

7º

3

7º

7º

7º

7º

3

(EF07MT19) Resolver e elaborar problemas com
números naturais, envolvendo as ideias de múltiplos,
divisores e divisibilidade.
(EF07MT20) Resolver e elaborar problemas que
envolvam variação de proporcionalidade direta e
inversa entre duas grandezas em contextos
significativos.
(EF07MT21) Resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais de 1º grau,
redutíveis à forma □□ + □=□, iniciando a compreensão
da linguagem algébrica.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07MT16) Comparar e ordenar frações associadas às
ideias de partes de inteiros, de resultado da divisão,
razão e operador.

2

7º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF07MT17) Compreender e utilizar a multiplicação e a
divisão de números racionais, a relação entre elas e suas
propriedades operatórias.

3

7º

3

7º

3

7º

3

7º

3

7º

4

7º

3

7º

4

7º

4

7º

(EF07MT18) Resolver e elaborar problemas que
envolvam as operações com números racionais.
mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

novo

novo

7º

novo

7º

novo

desdobrado em 2

(EF07MT19) Resolver e elaborar problemas com
números naturais, envolvendo as ideias de múltiplos,
divisores e divisibilidade.
(EF07MT20) Resolver e elaborar problemas que
envolvam variação de proporcionalidade direta e de
proporcionalidade inversa entre duas grandezas,
utilizando uma sentença algébrica para expressar a
relação entre elas.
(EF07MT21) Resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais de 1º grau,
redutíveis à forma ax+b=c, fazendo uso das
propriedades da igualdade.
(EF07MT18) Resolver e elaborar problemas que
envolvam operações com números inteiros.
(Novo) Utilizar na resolução de problemas a associação
entre razão e fração, como a fração 2/3 para expressar a
razão de duas partes de uma grandeza para três partes
da mesma ou três partes de outra grandeza.
(Novo) Compreender a ideia de variável, representada
por meio de uma letra ou de um símbolo, para
expressar uma relação entre duas grandezas,
diferenciando-a da ideia de incógnita.
(Novo) Utilizar a simbologia algébrica para expressar as
regularidades encontradas em sequências numéricas.
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7º

novo

7º

novo

7º

novo

7º

novo

7º

novo

8º

8º

8º

8º

2

2

2

3

(EF08MT01) Reconhecer as condições necessárias e
suficientes para obter triângulos congruentes e aplicar
esse conhecimento em demonstrações simples, como
de propriedades dos quadriláteros.

(EF08MT02) Construir, utilizando instrumentos de
desenho ou “softwares” de geometria dinâmica,
mediatriz de um segmento, bissetriz de um ângulo,
ângulos notáveis (90°, 60°, 45°, 30°) e polígonos
regulares, reconhecendo mediatriz de um segmento e
bissetriz de um ângulo como lugares geométricos.
(EF08MT03) Reconhecer e construir figuras obtidas por
composições de transformações geométricas
(translação, reflexão e rotação), com o uso de materiais
de desenho ou de “softwares” de geometria dinâmica.
(EF08MT04) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas do comprimento da circunferência e da área
do círculo, trabalhando com valores aproximados do
número PI.

(Novo) Reconhecer se duas expressões algébricas
obtidas para descrever a regularidade de uma mesma
sequência numérica são ou não equivalentes.
(Novo) Reconhecer e representar no plano cartesiano, o
simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.
(Novo) Verificar relações entre os ângulos formados por
retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem
uso de “softwares” de geometria dinâmica.
(Novo) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e
suas aplicações, como na construção de estruturas
arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras)
ou nas artes plásticas.

(Novo) Estabelecer expressões de cálculo de área de
triângulos e de quadriláteros.
(EF08MT01) Demonstrar propriedades de quadriláteros
por meio da identificação da congruência de triângulos.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

excluído

(EF08MT02) Construir, utilizando instrumentos de
desenho ou “softwares” de geometria dinâmica,
mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e
polígonos regulares.

(EF08MT03) Reconhecer e construir figuras obtidas por
composições de transformações geométricas
(translação, reflexão e rotação), com o uso de
instrumentos de desenho ou de “softwares” de
geometria dinâmica.

3

7º

3

7º

4

7º

3

7º

3

7º

4

8º

2

8º

2

8º
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8º

8º

8º

8º

8º

3

3

3

3

1

(EF08MT05) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas de área de figuras geométricas, utilizando
expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos
e círculos), em situações como para determinar medida
de terrenos, entre outros.
(EF08MT06) Reconhecer a igualdade entre um litro e um
decímetro cúbico e entre mil litros e um metro cúbico,
relacionando essas medidas ao volume de blocos
retangulares e utilizá-las em situações cotidianas como,
por exemplo, para relacionar o volume de uma caixa
d’água em metros cúbicos com a quantidade de água
consumida em um banho.
(EF08MT07) Calcular a probabilidade de eventos, a
partir da construção do espaço amostral do
experimento utilizando o princípio multiplicativo, e
reconhecer que a soma das probabilidades de cada
elemento do espaço amostral é igual a 1.

(EF08MT08) Identificar, em gráficos de barras, colunas
ou setores, divulgados pela mídia, as variáveis e seus
valores, os resultados e os elementos constitutivos do
gráfico (título, eixos, legenda e fonte), interpretando-os
para analisar a adequação do gráfico ao tema e aos
dados e para propor outras formas de comunicação dos
resultados da pesquisa, tais como texto escrito ou outro
tipo de gráfico.

(EF08MT09) Compreender o significado e obter os
valores de medidas de tendência central de uma
pesquisa estatística (média, moda e mediana), e
relacioná-lo com a dispersão dos dados avaliada pela
amplitude.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações em outro ano

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF08MT05) Resolver e elaborar problemas que
envolvam medidas de área de figuras geométricas,
utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros,
triângulos e círculos), em situações, como para
determinar medida de terrenos.
(EF08MT06) Reconhecer a relação entre um litro e um
decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico,
para resolver problemas de cálculo de capacidade de
recipientes cujo formato é o de um bloco retangular ou
de um cilindro reto.

(EF08MT07) Calcular a probabilidade de eventos, a
partir da construção do espaço amostral do , utilizando
o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das
probabilidades de todos os elementos do espaço
amostral é igual a 1.

(EF08MT08) Analisar e identificar, em gráficos
divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir,
às vezes propositadamente, erros de leitura como
escalas inapropriadas, legendas não explicitadas
corretamente, omissão de informações importantes
(fontes e datas).

(EF08MT09) Obter os valores de medidas de tendência
central de uma pesquisa estatística (média, moda e
mediana) com a compreensão de seus significados e
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela
amplitude.

3

8º

3

8º

3

8º

5

9º

2

8º
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8º

8º

8º

8º

3

3

3

3

8º

3

8º

3

(EF08MT10) Planejar uma pesquisa e coletar dados, ou
usar dados disponíveis em outras fontes, escolher e
construir o gráfico mais adequado (colunas, barras,
setores e linhas) para apresentar um determinado
conjunto dos dados obtidos, destacando aspectos como
as medidas de tendência central e a amplitude,
reconhecendo, quando for o caso, a representatividade
da amostra.

(EF08MT11) Compreender a relação entre potenciação
e radiciação, efetuar cálculos com potências de
expoentes naturais e aplicar esse conhecimento na
representação de números em notação cientifica.
(EF08MT12) Resolver e elaborar problemas de
contagem que envolvam o princípio multiplicativo, por
meio de diagrama de árvore, tabelas e esquemas.
(EF08MT13) Resolver e elaborar problemas, envolvendo
porcentagem, incluindo a ideia de aplicação de
percentuais sucessivos e determinação de taxa
percentual, preferencialmente com o uso de
calculadora, no contexto de aplicações financeiras.
(EF08MT14) Resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por sistemas de equações
polinomiais de 1º grau com duas incógnitas, envolvendo
situações do contexto próximo do/a estudante.

(EF08MT15) Resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais de 2º grau
do tipo □□²=□.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08MT10) Planejar e executar uma pesquisa amostral,
selecionando uma técnica de amostragem adequada, e
escrever relatório que contenha os gráficos apropriados
para representar os conjuntos de dados, destacando
aspectos como as medidas de tendência central e a
amplitude, e conclusões.

4

8º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08MT11) Efetuar cálculos com potências de
expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na
representação de números em notação cientifica.

3

8º

3

8º

3

9º

3

8º

3

8º

3

8º

3

8º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações em outro ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

8º

novo

8º

novo

(EF08MT12) Resolver e elaborar problemas de
contagem cuja resolução envolva a aplicação do
princípio multiplicativo.
(EF08MT13) Resolver e elaborar problemas que
envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de
percentuais sucessivos e a determinação das taxas
percentuais, preferencialmente com o uso de
tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
(EF08MT14) Resolver e elaborar problemas relacionados
ao seu contexto próximo, que possam ser
representados por sistemas de equações de 1º grau
com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando como
recurso o plano cartesiano.
(EF08MT15) Resolver e elaborar problemas que possam
ser representados por equações polinomiais de 2º grau
do tipo ax²=b.
(Novo) Resolver e elaborar problemas usando a relação
entre potenciação e radiciação, para representar uma
raiz como potência de expoente fracionário.
(Novo) Reconhecer e utilizar procedimentos para a
obtenção de uma fração geratriz para uma dízima
periódica.
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8º

novo

8º

novo

8º

novo

8º

novo

8º

novo

8º

novo

8º

novo

8º

novo

9º

2

(EF09MT01) Reconhecer arcos, ângulo central e ângulo
inscrito na circunferência, utilizando-os para
estabelecer generalizações por experimentação,
inclusive a relação entre eles, utilizando “softwares” de
geometria dinâmica.

mantido com alterações no mesmo ano

(Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam
cálculo do valor numérico de expressões algébricas,
utilizando as propriedades das operações.
(Novo) Identificar a natureza da variação de duas
grandezas diretamente e inversamente proporcionais,
ou não-proporcionais, expressando a relação existente
por meio de uma sentença algébrica e representá-la no
plano cartesiano.
(Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais,
por meio de estratégias variadas.
(Novo) Aplicar os conceitos de mediatriz e de bissetriz
como lugares geométricos na resolução de problemas.
(Novo) Resolver e elaborar problemas que envolvam o
cálculo do volume de um cilindro reto ou a capacidade
de um recipiente cujo formato é o de um cilindro reto.
(Novo) Avaliar a adequação de diferentes tipos de
gráficos para representar um conjunto de dados de uma
pesquisa.
(Novo) Classificar as frequências de uma variável
contínua de uma pesquisa em classes de modo que
resumam os dados de maneira adequada para a tomada
de decisões.
(Novo) Selecionar as razões, de diferentes naturezas
(física, ética ou econômica), que justificam a realização
de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer
que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes
maneiras (amostra casual simples, sistemática e
estratificada).
(EF09MT01) Resolver problemas por meio do
estabelecimento de relações entre arcos, ângulos
centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo
uso inclusive de softwares de geometria dinâmica.

3

8º

3

8º

3

8º

3

8º

3

8º

5

8º

3

8º

5

8º

4

9º
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9º

9º

1

6

9º

2

9º

3

9º

2

9º

9º

3

2

(EF09MT02) Reconhecer as condições necessárias e
suficientes para obter triângulos semelhantes e utilizar
a semelhança de triângulos para estabelecer as relações
métricas no triângulo retângulo, incluindo o teorema de
Pitágoras, recorrendo ao uso de “softwares” de
geometria dinâmica e de demonstrações simples.

(EF09MT03) Compreender as relações entre os ângulos
formados por retas paralelas cortadas por uma
transversal, incluindo o uso de “softwares” de
geometria dinâmica e aplicando esse conhecimento em
demonstrações simples.
(EF09MT04) Determinar o ponto médio de um
segmento de reta e a distância entre dois pontos
quaisquer no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas,
utilizando esse conhecimento para calcular medidas de
perímetros e áreas de figuras planas, entre outros.
(EF09MT05) Reconhecer vistas ortogonais de figuras
espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar
objetos em perspectiva.
(EF09MT06) Reconhecer e empregar unidades usadas
para expressar medidas muito grandes ou muito
pequenas, para compreender ideias associadas à
distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de
células em seres vivos, capacidade de armazenamento
de computadores, entre outros.
(EF09MT07) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas de volumes de prismas e de cilindros retos,
inclusive com uso de expressões de cálculo, em
situações cotidianas, como determinar a potência do ar
condicionado necessária para refrigerar um ambiente,
entre outros.

(EF09MT08) Reconhecer, em experimentos aleatórios,
eventos independentes e dependentes e calcular a
probabilidade de ocorrência nos dois casos.

(EF09MT02) Reconhecer as condições necessárias e
suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF09MT03) Demonstrar relações simples entre os
ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma
transversal.

(EF09MT04) Determinar o ponto médio de um
segmento de reta e a distância entre dois pontos
quaisquer no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas e
utilizar esse conhecimento para calcular medidas de
perímetros e áreas de figuras planas, entre outros.
(EF09MT05) Reconhecer vistas ortogonais de figuras
espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar
objetos em perspectiva.
(EF09MT06) Reconhecer e empregar unidades usadas
para expressar medidas muito grandes ou muito
pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas
solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de
armazenamento de computadores, entre outros.

(EF09MT07) Resolver e elaborar problemas que
envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros
retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em
situações cotidianas.

(EF09MT08) Reconhecer, em experimentos aleatórios,
eventos independentes e dependentes e calcular a
probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.

1

9º

6

9º

2

9º

3

9º

2

9º

3

9º

2

9º
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9º

9º

9º

3

6

2

9º

2

9º

3

9º

3

9º

2

(EF09MT09) Escolher e construir o gráfico mais
adequado (colunas, setores, linhas e histogramas) para
apresentar um determinado conjunto de dados de uma
pesquisa, destacando aspectos como as medidas de
tendência central para compor um relatório descritivo
dos resultados.

(EF09MT10) Planejar uma pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social, definir a técnica
de amostragem e a amostra, coletar, organizar e
interpretar os dados, para comunicar os resultados por
meio de relatório contendo texto escrito, avaliação de
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados construídos com o apoio de
planilhas eletrônicas.

(EF09MT11) Reconhecer, comparar e ordenar números
reais, com apoio na relação com pontos na reta
numérica.

(EF09MT12) Compreender e efetuar cálculos com
números reais, inclusive potências com expoentes
negativos e fracionários.
(EF09MT13) Resolver e elaborar problemas com
números reais, inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.
(EF09MT14) Resolver e elaborar problemas, envolvendo
cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem,
juros, descontos e acréscimos, relacionando
representação percentual e decimal, incluindo o uso de
tecnologias digitais.
(EF09MT15) Associar uma equação linear de 1º grau
com duas variáveis a uma reta no plano cartesiano e
relacionar a solução de sistemas de duas equações do
1º grau com duas variáveis à sua representação
geométrica.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF09MT09) Escolher e construir o gráfico mais
adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de
planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado
conjunto de dados, destacando aspectos como as
medidas de tendência central.

3

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09MT10) Planejar e executar uma pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e comunicar os
resultados por meio de relatório contendo avaliação de
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio de
planilhas eletrônicas.

6

9º

2

9º

2

9º

3

9º

3

8º

2

8º

mantido com alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido com alterações em outro ano

(EF09MT11) Reconhecer um número irracional como um
número real cuja representação decimal é infinita e não
periódica, e estimar a localização de alguns deles na
reta numérica.
(EF09MT12) Efetuar cálculos com números reais,
inclusive potências com expoentes negativos e
fracionários.
(EF09MT13) Resolver e elaborar problemas com
números reais, inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.
(EF09MT14) Resolver e elaborar problemas, envolvendo
cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias
digitais.

(EF09MT15) Associar uma equação linear de 1º grau
com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.
mantido com alterações em outro ano
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9º

9º

9º

9º

9º

9º

9º

4

3

3

(EF09MT16) Reconhecer função como uma relação de
dependência entre duas variáveis que pode ser
representada nas formas algébrica e gráfica, utilizando
essa noção para analisar e compreender situações que
envolvem relações funcionais entre duas variáveis.
(EF09MT17) Resolver e elaborar problemas que
envolvam relações de proporcionalidade direta e
inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas,
divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em
contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF09MT18) Compreender os processos de fatoração de
expressões algébricas, a partir de suas relações com os
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas
que possam ser representados por equações
polinomiais de 2º grau.

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido sem alterações no mesmo ano

novo

novo

novo

novo

(EF09MT16) Compreender as funções como relações de
dependência unívoca entre duas variáveis e suas
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar
esse conceito para analisar situações que envolvam
relações funcionais entre duas variáveis.
(EF09MT17) Resolver e elaborar problemas que
envolvam relações de proporcionalidade direta e
inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas,
divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em
contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF09MT18) Compreender os processos de fatoração de
expressões algébricas, a partir de suas relações com os
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas
que possam ser representados por equações
polinomiais do 2º grau.
(Novo) Reconhecer que uma vez fixada uma unidade de
comprimento, existem segmentos de reta cujo
comprimento não é expresso por um número racional,
como as medidas de diagonais de um polígono e alturas
de um triângulo.
(Novo) Resolver problemas que envolvam a razão entre
duas grandezas de espécies diferentes, por exemplo:
velocidade e densidade demográfica.
(Novo) Demonstrar relações métricas do triângulo
retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando,
inclusive, a semelhança de triângulos.
(Novo) Resolver e elaborar problemas de aplicação do
Teorema de Pitágoras ou das relações de
proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas
por secantes.

4

9º

3

9º

3

9º

1

9º

3

9º

6

9º

3

9º
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AÇÃO VERS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido se

4

3

11

11

11

9

9

4

11

73

Mantido se

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

Mantido se

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido co

9

15

8

12

10

12

12

8

5

91

Mantido co

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

Mantido co

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido in

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido in

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantidos

13

19

19

23

21

21

21

14

18

169

Excluídos

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Total Versã

13

19

19

23

21

21

21

15

18

170

Mantidos

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

93%

100%

99%

Excluídos

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

0%

1%
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ÃO VERSÃO 1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido se

4

3

11

11

11

9

9

4

11

73

Mantido se

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

Mantido co

9

15

8

12

10

12

12

8

5

91

Mantido co

0

0

0

0

1

0

1

2

1

5

Mantido in

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido in

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantidas

13

19

19

23

22

21

22

14

18

171

Novo

9

4

9

5

3

10

9

10

4

63

Novo - desl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novo - desl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novas (tota

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novas

9

4

9

5

3

10

9

10

4

63

Total Versã

22

23

28

28

25

31

31

24

22

234

59%

83%

68%

82%

88%

68%

71%

58%

82%

73%

Novas (inéd 41%

17%

32%

18%

12%

32%

29%

42%

18%

27%

Novas (tran 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Mantidas

Excluídas
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Versão 2

Ano

Versão Final

Lembrar

Compreende

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

1º

6

4

3

0

0

0

7

12

3

0

0

0

2º

3

8

8

0

0

0

0

14

9

0

0

0

3º

3

9

7

0

0

0

2

13

13

0

0

0

4º

5

12

6

0

0

0

0

16

10

2

0

0

5º

0

12

9

0

0

0

0

11

10

4

0

0

6º

3

10

7

1

0

0

3

9

14

5

0

0

7º

0

2

13

4

1

1

0

2

17

9

1

2

8º

1

3

11

0

0

0

0

4

16

2

2

0

9º

1

7

7

1

0

2

2

5

9

2

1

3

Anos Inicia

17

45

33

0

0

0

9

66

45

6

0

0

Anos Finais

5

22

38

6

1

3

5

20

56

18

4

5

TOTAL

22

67

71

6

1

3

14

86

101

24

4

5

Anos Inicia

10%

26%

19%

0%

0%

0%

4%

28%

19%

3%

0%

0%

Anos Finais

3%

13%

22%

4%

1%

2%

2%

9%

24%

8%

2%

2%

TOTAL

13%

39%

42%

4%

1%

2%

6%

37%

43%

10%

2%

2%

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar ompreende Aplicar
V2

13%

39%

42%

4%

1%

2%

V3

6%

37%

43%

10%

2%

2%
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Lembrar ompreende Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

13%

39%

42%

3%

1%

2%

100%

V3

6%

37%

43%

10%

2%

2%

100%
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SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido sem alterações em outro componente
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido com alterações em outro componente
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
novo - deslocado de outro componente
novo - deslocado do ensino médio
V2
V2
Ano/ciclo Bloom

Versão 2

Situação

Observações

3

2º

(EF01CI02) Testar e relatar transformações nos
materiais do dia-a-dia quando expostos a diferentes
condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

4

4º

mantido com alterações em outro ano

(EF01CI05) Descrever as posições do Sol em diversos
horários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria
sombra e da sombra de diferentes objetos.

4

2º

mantido com alterações em outro ano

(EF01CI06) Identificar características da Terra (como seu
formato esférico, a presença de água, solo etc.), com
base na observação, manipulação e comparação de
diferentes formas de representação do planeta (mapas,
globos, fotografias etc.).

4

3º

1

mantido integrado a outro, em outro ano

1º

2

(EF01C 02) Identificar e descrever transformações que
ocorrem em materiais que fazem parte do dia-a-dia,
como o aparecimento de ferrugem, apodrecimento de
um fruto, o derretimento de gelo.

mantido com alterações em outro ano

1º

2

(EF01C 03) Observar e comparar os diversos ambientes
em que se vive, como casas, praças, parques.

mantido com alterações em outro
componente

[Geografia]

1º

2

(EF01C 04) Relacionar diferentes componentes de um
ambiente com os recursos naturais de que são feitos.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF01CI01-04]

4

(EF01C 05) Observar as posições do Sol em diversos
horários do dia e relacioná-las com diferentes
luminosidades, sombras e temperaturas, descrevendo
as observações por meio da linguagem oral ou de
desenhos.

2

(EF01C 06) Observar e manipular formas de
representação da Terra – globos terrestres, figuras –
comentando impressões, formulando perguntas sobre o
planeta.

1º

1º

V3
V3
Bloom Ano/ciclo

(EF01CI01-04) Identificar de que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem
parte da vida cotidiana, como esses objetos são
utilizados e com quais materiais eram produzidos no
passado.

(EF01C 01) Identificar de que são feitas e como são
utilizadas as coisas que fazem parte da vida cotidiana.

1º

Versão 3

[EF01CI01-04]
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1º

1

(EF01C 07) Descrever como era a Terra em tempos
primitivos, em períodos anteriores à existência da vida
humana, situando etapas evolutivas posteriores.

excluído

1º

2

(EF01C 08) Localizar e denominar as partes do corpo
humano e representá-las por desenhos, explicando
oralmente suas funções.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

1º

4

(EF01C 09) Perceber que diferenças anatômicas entre
os animais, incluindo os seres humanos, estão
relacionadas a diferentes formas de realizar funções
como a respiração, a alimentação, a excreção e a
reprodução.

excluído

[sugestão
Consed/Undime]

1º

2

(EF01CI10) Experimentar os sentidos do olfato, do
paladar, da visão, do tato, da audição, relacionando as
sensações às coisas que as provocam e comentando os
resultados.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF01CI10 - EF03CI12]

1

(EF01CI11) Identificar diferentes sentidos utilizados
para interagir com equipamentos tecnológicos (por
exemplo, a visão e audição para ver televisão; a audição
para ouvir rádio).

excluído

2

(EF01CI12) Experimentar e descrever movimentos e
ritmos do corpo humano, como o ritmo da respiração,
das batidas do coração, as várias possibilidades de
movimentos do tronco e dos membros, dentre outras
possibilidades.

excluído

1º

1º

2º

2º

[sugestão
Consed/Undime]

(EF01CI08-EF02CI09) Localizar e nomear partes do corpo
(EF01CI08-EF02CI09) humano, representá-las por meio de desenhos e explicar
oralmente suas funções.

2

1º

(EF01CI10 - EF03CI12) Justificar o papel do sistema
nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais
do corpo, com base na análise de suas estruturas
básicas e respectivas funções.

5

6º

novo

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

5

1º

2

(EF02C 01) Identificar surgimento, manutenção,
modificações e substituições de materiais e utensílios
que atendem às necessidades humanas, como objetos
de corte, lâmpadas, utensílios de cozinha e outros,
caracterizando seus usos.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02CI01) Justificar o uso de diferentes materiais em
objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas
propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).

5

2º

4

(EF02C 02) Observar, testar e registrar, a partir de
múltiplas linguagens (desenhos, esquemas, imagens e
escrita), modificações nos materiais quando expostos a
diferentes condições, como aquecimento, resfriamento,
luz, umidade.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02CI02) Comparar e registrar o efeito da radiação
solar (aquecimento) em diferentes tipos de superfície
(água, areia, solo, superfície escura, superfície clara etc.).

4

2º
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2

(EF02C 03) Reconhecer a importância da água para a
vida, identificando seus diferentes usos (na alimentação,
higiene, dentre outras possibilidades), suas fontes, seu
processamento e os prejuízos causados pelo seu
desperdício.

2º

2

(EF02C 04) Reconhecer a importância do solo para a
vida, identificando seus diferentes usos (em plantação e
extração de materiais, dentre outras possibilidades) e os
impactos desses usos.

mantido com alterações em outro ano

(EF02CI04) Identificar os diferentes usos do solo
(plantação e extração de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo a importância do solo
para a vida.

2º

2

(EF02C 05) Observar e comentar como a sucessão de
dias e noites cadencia atividades diárias de seres
humanos e ritmos biológicos de outros seres vivos.

mantido com alterações em outro ano

(EF02CI05) Selecionar exemplos de como a sucessão de
dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de
seres humanos e de outros seres vivos.

3

1º

2º

2

(EF02C 06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos
de atividades sociais, como horário escolar, comercial,
entre outros.

mantido sem alterações em outro
componente

2º

1

(EF02C 07) Reconhecer mudanças que ocorrem nos
seres vivos e, particularmente nos seres humanos,
desde o nascimento até o envelhecimento.

mantido com alterações em outro ano

(EF02CI07) Descrever e comunicar as alterações desde o
nascimento que ocorrem em animais de diferentes
meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.

2

3º

2º

1

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02CI08) Descobrir e relatar o que acontece com
plantas na presença e ausência de água e luz.

4

2º

2º

2

(EF02CI10-11) Comparar características físicas entre os
colegas de modo a constatar a diversidade de
características, reconhecendo a importância da
valorização, do acolhimento e do respeito dessas
diferenças.

3

1º

novo

(Novo) Discutir os cuidados necessários à prevenção de
acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis,
eletricidade, produtos de limpeza e medicamentos etc.).

5

2º

novo

(Novo) Descrever características de plantas e animais
(tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana.

2

2º

2º

(EF02C 08) Identificar o que os seres vivos precisam
para sobreviver, como água, alimentos e abrigo.
(EF02C 09) Identificar e representar, por meio de
desenhos, os órgãos que possibilitam a percepção de
cor, luminosidade, som, formato, tamanho, calor, sabor
e cheiro.

2º

2

(EF02CI10) Observar entre os alunos a diversidade física
(estatura, formato do nariz, olhos e orelhas, cor da pele,
dos olhos e dos cabelos) e sensorial (sensibilidade
olfativa, auditiva e visual), relatando as observações por
meio da linguagem oral.

2º

3

(EF02CI11) Comparar características físicas entre os/as
colegas, valorizando e reconhecendo a importância do
acolhimento dessas diferenças.

mantido integrado a outro, em outro ano

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF02CI03-EF03CI06) Identificar os principais usos da
água e de outros materiais nas atividades cotidianas e
[EF02CI03-EF03CI06]
discutir oas possíveis problemas decorrentes desses
usos.

5

5º

2

3º

[Geografia]

(EF01CI08-EF02CI09)

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF02CI10-11]

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF02CI10-11]
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novo

3º

3

(EF03C 01) Comparar características de diferentes
materiais e suas adequações para diferentes usos, como
em edificações, fabricação de utensílios, confecção de
roupas, dentre outros.

mantido com alterações em outro
componente

(Novo) Identificar as principais partes de uma planta
(raiz, caule, flores e frutos) e a função desempenhada
por cada uma delas, e analisar as relações entre as
plantas, os demais seres vivos e outros elementos
componentes do ambiente.

4

2º

(EF03CI01) Comparar características de diferentes
materiais presentes em objetos de uso cotidiano.

3

1º

(EF03CI02-03-05-EF04C 02) Construir propostas
coletivas para um consumo mais consciente, descarte
adequado e ampliação de hábitos de reutilização e
reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na
vida cotidiana.

6

5º

[Geografia]

mantido com alterações em outro ano

3º

2

(EF03C 02) Relacionar materiais utilizados na vida
cotidiana aos resíduos por eles gerados.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF03CI02-03-05EF04CI02]

3º

2

(EF03C 03) Identificar materiais reaproveitáveis e
ações que podem contribuir para a redução ou para o
reaproveitamento de resíduos.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF03CI02-03-05EF04CI02]

3º

2

(EF03C 04) Identificar o meio natural como fonte de
nossos recursos e receptor dos resíduos gerados pela
utilização desses recursos.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF03CI02-03-05EF04CI02]

3º

4

EF03C 05) Relacionar a produção de lixo doméstico ou
da escola à produção de lixo na comunidade ou na
cidade, reconhecendo a responsabilidade coletiva com
essa produção, e representar os resultados por meio de
diferentes linguagens – elaboração de perguntas,
imagens, colagem, escrita e outros.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF03CI02-03-05EF04CI02]

3º

2

(EF03C 06) Identificar problemas causados pelo descarte
de resíduos nas águas, reconhecendo a responsabilidade
de todos nesse processo.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF02CI03-EF03CI06]
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3º

2

(EF03C 07) Identificar e nomear diferentes escalas de
tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite); a
sucessão dos dias, meses e anos, tendo como referência
a organização do tempo escolar.

mantido sem alterações em outro ano

(EF03CI07) Identificar e nomear diferentes escalas de
tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a
sucessão dos dias, semanas, meses e anos.

2

1º

3º

3

(EF03C 08) Estabelecer, com base nas diferentes
posições relativas do sol, os referenciais de direção
leste, oeste, norte e sul.

mantido com alterações em outro ano

(EF03CI08) Identificar os pontos cardeais, com base no
registro de diferentes posições relativas do Sol e da
sombra de uma vara (gnômon).

3

4º

3º

3

(EF03C 09) Comparar diferentes tipos de alimentos
usados por seres humanos e outros animais,
identificando alimentos adequados à manutenção da
vida e a uma dieta saudável.

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF03CI09-EF04CI08) Organizar um cardápio equilibrado
com base nas características dos grupos alimentares
[EF03CI09-EF04CI08] (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais
(atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do organismo.

6

5º

3º

2

(EF03CI10) Comparar formas de cuidados e alimentação
providos a filhotes entre os diversos grupos de animais
superiores (como ninho, amamentação e proteção).

excluído

3º

4

(EF03CI11) Investigar diferentes formas de estimular e
reforçar a percepção, pelos sentidos, do uso de
temperos em alimentos à amplificação de sons e
imagens.

excluído

1

(EF03CI12) Reconhecer que o cérebro comanda todas
as ações e as percepções do corpo humano, elaborando
um painel representativo que mostre as múltiplas
interações que ocorrem.

mantido integrado a outro, em outro ano

3º

[EF01CI10 - EF03CI12]

novo

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

4

3º

novo

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

4

3º

novo

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

3

3º
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novo

(Novo) Observar, identificar e registrar os períodos
diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas,
Lua e planetas estão visíveis no céu.

3

3º

novo

(Novo) Comparar alguns animais e organizar grupos com
base em características externas comuns (presença de
penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).

4

3º

(EF04CI03-04-07) Analisar e construir cadeias
alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada
pelos seres vivos nestas cadeias e o papel do Sol como
fonte primária de energia na produção de alimentos.

4

4º

4º

3

(EF04C 01) Identificar e classificar alimentos e materiais
de acordo com sua origem: animal, vegetal ou mineral,
fazendo perguntas sobre como são produzidos.

4º

2

(EF04C 02) Identificar formas de diminuição dos
impactos ambientais causados pela ação humana.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF03CI02-03-05EF04CI02]

4º

1

(EF04C 03) Reconhecer o Sol como fonte de energia
primária na produção de qualquer tipo de alimento,
identificando a importância dessa energia para a vida e
o ambiente.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF04CI03-04-07]

4º

4

(EF04C 04) Situar o lugar de um ser vivo em uma cadeia
alimentar, caracterizando as trocas de matéria e energia
entre esse ser e os demais elementos da cadeia.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF04CI03-04-07]

4º

2

(EF04C 05) Relacionar o suceder de dias e noites e das
estações do ano, com os movimentos de rotação e
translação da Terra.

mantido com alterações em outro ano

(EF04CI05) Associar o movimento diário do Sol e demais
estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.

2

5º

4º

3

(EF04C 06) Observar e descrever as fases da Lua e sua
periodicidade, relacionando suas formas às posições
relativas entre o Sol e a Terra.

mantido com alterações em outro ano

(EF04CI06) Concluir sobre a periodicidade das fases da
Lua, com base na observação e no registro das formas
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois
meses.

5

5º

4º

1

(EF04C 07) Compreender que a energia utilizada pelos
seres vivos para o desenvolvimento de suas funções
biológicas vem dos alimentos.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF04CI03-04-07]

4º

2

(EF04C 08) Caracterizar os grupos alimentares,
identificando os benefícios de uma alimentação
equilibrada para a manutenção da saúde do organismo.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF03CI09-EF04CI08]

2

(EF04C 09) Relacionar a nutrição humana de forma
integrada a outras funções do corpo, como digestão,
respiração e circulação sanguínea.

(EF04CI09a) Selecionar argumentos que justifiquem por
que os sistemas digestório e respiratório são
[desdobrado em 2] considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição
do organismo, com base na identificação das funções
desses sistemas.

5

5º

4º

excluído

mantido com alterações em outro ano
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(EF04CI09b) Justificar a relação entre o funcionamento
[desdobrado em 2] do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes
pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.

5

5º

(EF04CI10-11-EF05CI11-12) Discutir hábitos necessários
para a manutenção da saúde auditiva e visual
considerando as condições do ambiente em termos de
som e luz.

5

3º

(Novo) Relacionar a participação de fungos e bactérias
no processo de decomposição, reconhecendo a
importância ambiental desse processo.

2

4º

4

4º

4

4º

4

4º

mantido com alterações em outro ano

(EF05CI01) Concluir que algumas mudanças causadas
por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como
as mudanças de estado físico da água) e outras não
(como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.)

5

4º

(EF05CI02-03) Aplicar os conhecimentos sobre as
mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo
hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no
clima, na geração de energia, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou
locais).

4

5º

mantido com alterações em outro ano

4º

3

(EF04CI10) Identificar fontes sonoras, naturais e
tecnológicas, classificando os níveis de poluição sonora
e o prejuízo causado para a capacidade auditiva.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF04CI10-11EF05CI11-12]

4º

4

(EF04CI11) Buscar
informações
sobre
as
recomendações para limites máximos de exposição ao
som e relacionar diferentes intensidades de som com
possíveis efeitos no organismo humano.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF04CI10-11EF05CI11-12]

novo

(Novo) Verificar a participação de microrganismos na
produção de alimentos, combustíveis, medicamentos,
entre outros.
(Novo) Comparar e explicar as diferenças encontradas
na indicação dos pontos cardeais resultante da
observação das sombras de uma vara (gnômon) e por
meio de uma bússola.
(Novo) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da
Terra a períodos de tempo regulares e ao uso deste
conhecimento para a construção de calendários em
diferentes culturas.

novo

novo

novo

4

(EF05C 01) Analisar mudanças do estado físico de
materiais, reconhecendo a importância dessas
mudanças no ambiente, a partir da realização de
observações e experimentos.

5º

4

(EF05C 02) Aplicar os conhecimentos sobre a mudança
de estado físico da água para entender seu ciclo,
analisando sua importância na agricultura e na geração
de energia.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF05CI02-03EF06CI03]

5º

4

(EF05C 03) Discutir a importância da água para a
agricultura e para a geração de energia, identificando os
cuidados necessários à manutenção do provimento de
água potável.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF05CI02-03EF06CI03]

5º

4

(EF05C 04) Identificar fontes de energia utilizadas nos
ambientes em que vivemos (casa, escola, parque),
comparando seus diferentes usos e custos.

mantido com alterações em outro
componente

[Geografia]

5º
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(EF05CI04) Propor ações coletivas para otimizar o uso de
energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com
base na seleção de equipamentos segundo critérios de
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência
energética) e hábitos de uso.
(EF05CI05) Discutir e avaliar usinas de geração de
energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas
etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos
socioambientais, e como essa energia chega e é usada
em sua cidade, comunidade, casa ou escola.

mantido com alterações em outro ano

6

8º

5

8º

(EF05CI06) Identificar e classificar diferentes fontes
(renováveis e não renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências, comunidades ou cidades.

4

8º

(EF05CI07-EF07CI10) Discutir a aplicação das máquinas
simples na construção, ao longo da história, de soluções
e invenções para a realização de tarefas mecânicas
cotidianas.

5

7º

6

4º

5

(EF05C 05) Avaliar impactos ambientais da geração de
energia em usinas termelétricas e hidrelétricas e
relacionar variações de preços a períodos de estiagem.

mantido com alterações em outro ano

5º

4

(EF05C 06) Classificar diferentes tipos de energia
utilizadas em residências (eletricidade, gás de cozinha,
baterias e pilhas, por exemplo), comparando os
diferentes processos para obtenção da energia e os
impactos ambientais que causam.

mantido com alterações em outro ano

5º

2

(EF05C 07) Reconhecer e buscar informações sobre os
diversos equipamentos construídos ao longo da história
humana para medir o tempo (por exemplo, construção
de um relógio de sol).

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF05CI07-EF07CI10)

5º

2

(EF05C 08) Relacionar clima, ciclos biológicos e
processos produtivos com as posições relativas entre
Terra, Lua e Sol.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF05CI08-EF08CI07

5º

2

(EF05C 09) Identificar e caracterizar formas de vida
microscópicas, estabelecendo relações com a saúde
humana e reconhecendo o papel de microrganismos em
processos diversos.

mantido com alterações em outro ano

(EF05CI09) Propor, a partir do conhecimento das formas
de transmissão de alguns microrganismos (vírus,
bactérias e protozoários) atitudes e medidas adequadas
para prevenção de doenças a eles associadas.

5º

2

(EF05CI10) Reconhecer o funcionamento dos diferentes
sistemas do corpo humano, relacionando-os com as
interações entre o organismo e o meio (por exemplo, a
apresentação das ações de um vírus no corpo humano).

mantido com alterações em outro ano

(EF05CI10m) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a
movimentação dos animais resultam da interação entre
os sistemas muscular, ósseo e nervoso.

4

6º

5º

3

(EF05CI11) Conhecer e manipular equipamentos
que podem medir sensações: termômetros (medem o
calor), medidores de som e de luminosidade.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF04CI10-11EF05CI11-12]

5º

4

(EF05CI12) Investigar intensidades de som, luz e calor,
em ambientes na escola, quando são realizadas
diferentes atividades.

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF04CI10-11EF05CI11-12]
(Novo) Identificar algumas constelações no céu, com o
apoio de recursos como mapas celestes e aplicativos,
entre outros, e os períodos do ano em que elas são
visíveis no início da noite.

4

5º

5º

novo
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novo

(Novo) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais
(como a obesidade) entre crianças e jovens, a partir da
análise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido,
prática de atividade física etc.).

5

5º

novo

(Novo) Projetar e construir dispositivos para observação
à distância (luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para
registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir
usos sociais desses dispositivos.

6

5º

2

(EF06C 01) Reconhecer o solo como fonte de materiais,
identificando composição e características de tipos
diversos de solos e subsolos brasileiros, estabelecendo
relações e atividades agrícolas e extrativas.

mantido com alterações em outro ano

(EF06CI01) Comparar diferentes amostras de solo do
entorno da escola com base em algumas características
(cor, textura, cheiro, tamanho das partículas,
permeabilidade etc.).

4

3º

2

(EF06C 02) Identificar e comparar diferentes tipos de
rochas, buscando informações sobre os processos de
formação de rochas metamórficas, ígneas e
sedimentares, investigando a fonte desses
conhecimentos.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06CI02) Identificar diferentes tipos de rocha,
relacionando a formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos geológicos.

2

6º

4

(EF06C 03) Investigar a interdependência entre os ciclos
naturais da água (superficial e subterrâneo) e o padrão
de circulação atmosférica e sua importância para
formação de solos e da vida na Terra, e seu papel em
mudanças climáticas atuais.

mantido integrado a outro, em outro ano

5

(EF06C 04) Reconhecer o efeito estufa e sua
importância para a vida na Terra, e discutir o impacto do
uso de combustíveis fósseis pelos meios de transporte e
indústria na ampliação nociva do efeito estufa e outros
impactos ambientais.

mantido com alterações em outro ano

(EF06CI04) Descrever o mecanismo natural do efeito
estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento
da vida na Terra, discutir as ações humanas
responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos
combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e
selecionar propostas para a reversão ou controle desse
quadro.

5

7º

6º

1

(EF06C 05) Reconhecer a Terra como formada por
esferas aproximadamente concêntricas, de diferentes
constituições e propriedades, do seu interior até a
atmosfera.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06CI05) Identificar as diferentes camadas que
estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à
atmosfera) e suas principais características.

2

6º

6º

4

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06CI06) Selecionar argumentos e evidências que
demonstrem a esfericidade da Terra.

5

6º

6º

1

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06CI07) Explicar a organização básica das células e
seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres
vivos.

2

6º

6º

6º

6º

6º

(EF06C 06) Conjecturar sobre a relação entre os corpos
celestes serem esféricos e sua formação devida à
atração gravitacional.
(EF06C 07) Compreender a célula como unidade
fundamental da vida, com sistema altamente ordenado,
que constitui organismos e tecidos, e interage com o
ambiente.

[EF05CI02-03EF06CI03]
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2

(EF06C 08) Caracterizar seres vivos como uma
complexa organização de tecidos e órgãos, com
diferentes funções, constituídos de diferentes
composições celulares.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06CI08) Concluir, com base na análise de ilustrações
e/ou modelos, que os organismos são uma complexa
organização de sistemas com diferentes níveis de
organização.

4

6º

6º

3

(EF06C 09) Esquematizar por meio de desenhos e
montar circuitos elétricos constituídos de pilhas/
bateria, fios e uma lâmpada ou outros dispositivos,
explicitando destaque à continuidade da corrente e
comparar a circuitos elétricos residenciais.

mantido com alterações em outro ano

(EF06CI09) Construir circuitos elétricos
com
pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e
compará-los a circuitos elétricos residenciais.

6

8º

6º

2

(EF06CI10) Estabelecer uma analogia entre os órgãos
do sentido e o cérebro e a relação entre dispositivos
como microfones e câmeras e os sistemas de registro e
comunicação.

excluído

novo

(Novo) Classificar como homogênea ou heterogênea a
mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e
óleo, água e areia etc.).

4

6º

novo

(Novo) Explicar como o funcionamento do sistema
nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas.

4

6º

4

(EF07C 01) Realizar experimentos simples para
determinar propriedades físicas, como densidade,
temperatura de ebulição, temperatura de fusão,
solubilidade, condutibilidade elétrica, fazendo registros
e propondo critérios baseados nas propriedades para
classificar os materiais.

mantido com alterações em outro ano

(EF07CI01) Explorar fenômenos que evidenciem
propriedades físicas dos materiais – como densidade,
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças
magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas
(dureza, elasticidade, etc.) entre outras.

4

5º

3

(EF07C 02) Distinguir substâncias de suas misturas, a
partir de propriedades físicas apresentadas pelos
materiais, identificando substâncias e misturas na vida
diária, diferenciando, por exemplo, água pura de água
salgada.

mantido com alterações em outro ano

(EF07CI02) Identificar misturas na vida diária, com base
em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo
sua composição.

3

4º

3

(EF07C 03) Produzir um diagrama que apresente fluxos
de energia e matéria nos ecossistemas, mostrando as
relações entre cadeias alimentares e teias alimentares.

mantido com alterações em outro ano

(EF07CI03) Descrever e destacar semelhanças e
diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia
entre os componentes vivos e não-vivos de um
ecossistema.

2

4º

6º

7º

7º

7º
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5

(EF07C 04) Relacionar a fotossíntese, a respiração
celular e a combustão nos ciclos do carbono e do
oxigênio para compreender o papel da vegetação na
vida humana e animal, e discutir o impacto ambiental do
desmatamento e das queimadas.

7º

4

(EF07C 05) Interpretar fenômenos naturais como
vulcões, terremotos e tsunamis a partir do modelo das
placas tectônicas, buscar compreender a rara
ocorrência desses fenômenos no Brasil.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07CI05) Interpretar fenômenos naturais (como
vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara
ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no
modelo das placas tectônicas.

7º

5

(EF07C 06) Analisar a teoria da deriva dos continentes,
apresentando argumentos que a justificam, como os
formatos das costas brasileira e africana.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07CI06) Justificar o formato das costas brasileira e
africana com base na teoria da deriva dos continentes.

5

7º

7º

2

(EF07C 07) Compreender a reprodução como essencial
a todas as formas de vida e comparar os diferentes
processos de reprodução.

mantido com alterações em outro ano

(EF07CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos
em plantas e animais em relação aos mecanismos
adaptativos e evolutivos.

4

8º

7º

4

(EF07C 08) Classificar espécies em termos da forma de
reprodução, sexuada ou não, apontando processos
bioquímicos, como a produção de feromônios, ou em
que diferentes espécies interagem para o processo
reprodutivo, como a polinização.

excluído

7º

3

(EF07C 09) Investigar e relatar por escrito, ou por
diagramas, a simetria bilateral na maioria dos animais e
em máquinas que voam ou se locomovem e identificar
sua relação com o equilíbrio desses sistemas.

excluído

6

(EF07CI10) Planejar e executar a construção de
sistemas com equilíbrio estável, instável ou indiferente,
presentes no dia adia elaborando explicações para essas
condições.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

novo

(Novo) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases,
identificando sua composição, e discutir fenômenos
naturais ou antrópicos que podem alterar esta
composição.

5

7º

novo

(Novo) Justificar a importância da camada de ozônio
para a vida na Terra identificando os fatores que
aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera.

5

7º

7º

7º

mantido com alterações em outro ano

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

5

5º

5

7º

(EF05CI07-EF07CI10)
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novo

(Novo)Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros
(quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de
solo, à disponibilidade de luz solar e à temperatura,
entre outras), correlacionando essas características à
flora e fauna específica.

4

7º

novo

(Novo) Avaliar como os impactos provocados por
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam
suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.

5

7º

novo

(Novo) Interpretar as condições de saúde da
comunidade, cidade ou estado, com base na análise e
comparação de indicadores de saúde (como taxa de
mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e
incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica
entre outras) e o efeito de políticas públicas destinadas
à saúde.

5

7º

novo

(Novo) Argumentar sobre a importância da vacinação
para a saúde pública, com base em informações sobre a
maneira como a vacina atua no organismo e o papel
histórico da vacinação para a manutenção da saúde
individual e coletiva e para a erradicação de doenças.

5

7º

novo

(Novo) Diferenciar temperatura, calor e sensação
térmica nas diferentes situações de equilíbrio
termodinâmico cotidianas.

3

7º

novo

(Novo) Utilizar o conhecimento das formas de
propagação do calor para justificar a utilização de
determinados materiais (condutores e isolantes) na vida
cotidiana e explicar o princípio de funcionamento de
alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc).

5

7º

novo

(Nova) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para
a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento
de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.

5

7º
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8º

8º

8º

8º

8º

2

EF08C 01) Compreender processos de separação de
materiais no sistema produtivo e no cotidiano, como a
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo,
entre outros, e propor métodos para a separação de
sistemas, como óleo e água, areia e água, mistura de
diferentes plásticos ou metais.

4

(EF08C 02) Verificar, experimentalmente, evidências
comuns de transformações químicas e utilizar as
propriedades físicas das substâncias para reconhecer a
formação de novos materiais nessas transformações.

2

(EF08C 03) Buscar informações sobre tipos de
combustíveis e de técnicas metalúrgicas, utilizados ao
longo do tempo, para reconhecer avanços, questões
econômicas e problemas ambientais causados pela
produção e uso desses materiais.

5

(EF08C 04) Avaliar alterações econômicas, culturais e
sociais, devidas a novas tecnologias, como automação,
e informatização e novos materiais, no mundo do
trabalho e nos processos de produção do campo.

5

(EF08C 05) Relacionar alterações climáticas regionais e
globais a intervenções humanas e a processos naturais,
discutindo iniciativas e responsabilidades que
contribuam para o equilíbrio ambiental, como mudanças
culturais e tecnológicas.

mantido com alterações em outro ano

(EF08CI01) Selecionar métodos mais adequados para a
separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir
da identificação de processos de separação de materiais
(como a produção de sal de cozinha, a destilação de
petróleo, entre outros).

4

6º

mantido com alterações em outro ano

(EF08CI02) Identificar evidências de transformações
químicas a partir do resultado de misturas de materiais
que originam produtos diferentes dos que foram
misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo,
mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).

4

6º

mantido com alterações em outro ano

(EF08CI03) Discutir o uso de diferentes tipos de
combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo,
para avaliar avanços, questões econômicas e problemas
socioambientais causados pela produção e uso desses
materiais e máquinas.

5

7º

mantido com alterações em outro ano

(EF08CI04a) Discutir e avaliar mudanças econômicas,
culturais e sociais, tanto na vida cotidiana como no
[desdobrado em 3] mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de
novos materiais e tecnologias (como automação e
informatização).

5

7º

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 3]

(EF08CI04b) Associar a produção de medicamentos e
outros materiais sintéticos ao desenvolvimento
científico e tecnológico avaliando seus impactos
socioambientais.

5

6º

mantido com alterações em outro ano

(EF08CI04c) Discutir e avaliar o papel do avanço
tecnológico na aplicação da radiação eletromagnética
[desdobrado em 3] no diagnóstico (raio x, ultrassom, ressonância nuclear
magnética) e tratamento de doenças (radioterapia,
cirurgia ótica a laser etc.).

5

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08CI05) Discutir iniciativas que contribuam para
restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais
provocadas pela intervenção humana.

5

8º
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(EF08CI06) Inferir que as mudanças na sombra de uma
vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos
do ano são uma evidência dos movimentos de rotação e
translação do planeta Terra e da inclinação de seu eixo
de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno
do Sol.

4

6º

(EF05CI08-EF08CI07) Relacionar climas regionais aos
padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao
aquecimento desigual causado pela forma e pelos
movimentos da Terra.

4

8º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08CI09a) Selecionar argumentos que evidenciem as
múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica,
sociocultural, afetiva e ética) e a necessidade de
[desdobrado em 2]
respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos,
sem preconceitos baseados nas diferenças de sexo, de
identidade de gênero e de orientação sexual.

5

8º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08CI09b) Analisar e explicar as transformações que
[desdobrado em 2] ocorrem na puberdade considerando a atuação dos
hormônios sexuais.

4

8º

mantido com alterações em outro ano

(EF08CI11) Explicar a importância da visão (captação e
interpretação das imagens) na interação do organismo
com o meio e, com base no funcionamento do olho
humano, selecionar lentes adequadas para a correção
de diferentes defeitos da visão.

5

6º

novo

(Novo) Justificar, por meio da construção de modelos e
da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da
Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre
Sol, Terra e Lua.

5

8º

8º

4

(EF08C 06) Realizar experimentos, como a observação e
registro de uma vara ao longo do dia em diferentes
períodos do ano, que revelem a rotação e translação do
planeta Terra, e produzir maquete para representar o
sistema solar que ilustre esses movimentos.

8º

4

(EF08C 07) Relacionar mudanças climáticas em
diferentes latitudes, associadas às estações do ano `a
inclinação do eixo de rotação da Terra, relativamente ao
seu plano de translação.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF08CI07-EF05CI08

8º

2

(EF08C 08) Compreender o conceito de seleção natural
para explicar a origem, evolução e diversidade das
espécies, relacionando a reprodução sexuada à uma
maior variedade de espécimes.

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF08CI08-EF09CI08)

2

(EF08C 09) Relacionar as dimensões orgânica, culturais,
afetiva e éticas na reprodução humana, que implicam
cuidados, sensibilidade e responsabilidade no campo da
sexualidade, especialmente a partir da puberdade.

8º

8º

8º

6

(EF08CI10) Planejar e construir uma câmara escura,
com ou sem lente, com ou sem diafragma, compará-la
com câmeras, o olho humano e de outros animais.

3

(EF08CI11) Investigar imagens obtidas através de lupas,
ou arranjos de lentes e em equipamentos ópticos,
relacionando formatos, configurações com as imagens
obtidas. Associar formatos de lentes de óculos às
deficiências visuais que elas corrigem.

mantido com alterações em outro ano

excluído
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novo

(Novo) Representar os movimentos de rotação e
translação da Terra e analisar o papel da inclinação do
eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na
ocorrência das estações do ano, com a utilização de
modelos tridimensionais.

4

8º

novo

(Novo) Identificar as principais variáveis envolvidas na
previsão do tempo e como elas são medidas.

2

8º

novo

(Novo) Comparar o modo de ação e a eficácia dos
diversos métodos contraceptivos e justificar a
necessidade de compartilhar a responsabilidade na
escolha e na utilização do método mais adequado à
prevenção da gravidez precoce e indesejada e de
doenças sexualmente transmissíveis (DST).

5

8º

novo

(Novo) Identificar os principais sintomas, modos de
transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase
na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.

5

8º

novo

Novo) Classificar equipamentos elétricos residenciais
(chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de
acordo com o tipo de transformação de energia (da
energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e
mecânica, por exemplo).

4

8º

novo

(Novo) Classificar equipamentos elétricos residenciais
com base no cálculo de seus consumos efetuados a
partir dos dados de potência (descritos no próprio
equipamento) e tempo médio de uso.

4

8º
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9º

4

(EF09C 01) Comparar dados de quantidades de
reagentes e produtos envolvidas em transformações
químicas, estabelecendo proporções entre as massas
que permitem prever quantidades de materiais que
reagem e que se formam.

9º

2

(EF09C 02) Considerar um modelo de constituição
submicroscópica de substâncias que explique estados
físicos da matéria, suas transformações, assim como as
relações de massas nas transformações químicas.

mantido com alterações no mesmo ano

9º

4

(EF09C 03) Classificar riscos a que se expõem
populações humanas, desde secas, erosão,
deslizamentos, epidemias, até poluição de águas e do ar,
identificando suas causas e efeitos sobre o ambiente e
na vida humana.

excluído

9º

6

(EF09C 04) Enumerar efeitos sobre o organismo
humano dos principais poluentes do ar, da água e do
solo, e avaliar e propor iniciativas individuais e coletivas
para evitar os danos que produzem.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI04) Propor iniciativas individuais e coletivas para
a solução de problemas ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na análise de ações sustentáveis
bem sucedidas.

6

9º

6

(EF09C 05) Efetuar simulações ou representações do
tamanho, distância movimento relativos dos planetas e
do Sol, assim como de sua localização na galáxia para
saber comparar as distâncias no interior do sistema
solar e da galáxia.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI05a) Descrever a composição e estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes
[desdobrado em 2] gasosos e corpos menores), assim como a localização do
Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).

2

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI05b) Selecionar argumentos sobre a viabilidade
da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas
[desdobrado em 2] condições necessárias à vida, nas características dos
planetas e na ordem de grandeza das medidas
astronômicas.

5

9º

2

(EF09C 06) Compreender que diferentes culturas
formulam cosmovisões distintas, identificando as
diferentes leituras do céu e de suas constelações e
formulação de distintas explicações sobre a origem da
Terra, do Sol ou do Sistema Solar.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI06b) Relacionar diferentes leituras do céu e
explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do
Sistema Solar às necessidades de distintas culturas
(agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal
etc.).

4

9º

2

(EF09C 07) Compreender processos de transmissão de
características hereditárias, estabelecendo relações
entre ancestrais e descendentes, entre o nível molecular
e o do organismo.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI07) Associar os gametas à transmissão das
características hereditárias, estabelecendo relações
entre ancestrais e descendentes.

2

9º

2

(EF09C 08) Relacionar as variedades de uma mesma
espécie decorrentes do processo reprodutivo com a
seleção natural que contribui para a evolução.

(EF09CI08) Discutir a evolução e a diversidade das
espécies com base na atuação da seleção natural sobre
(EF08CI08-EF09CI08)
as variantes de uma mesma espécie, resultantes de
processo reprodutivo.

5

9º

9º

9º

9º

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI01) Comparar quantidades de reagentes e
produtos envolvidos em transformações químicas,
estabelecendo a proporção entre as suas massas.

4

9º

(EF09CI02) Explicar estados físicos da matéria e suas
transformações com base em modelo de constituição
submicroscópica.

4

9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano
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9º

9º

6

(EF09C 09) Planejar e executar experimentos que
mostram diferentes cores de luz pela composição das
intensidades das três cores primárias e também a
relação entre cor do objeto e a cor da luz que o ilumina.

4

(EF09CI10) Fazer levantamento das radiações
eletromagnéticas naturais e produzidas e representá-las,
em um esquema que as ordene por suas frequências, e
explicitar seus usos ou fonte de cada tipo de radiação.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF08CI08-EF09CI09) Planejar e executar experimentos
que evidenciem que todas as cores de luz são formadas
pela composição das três cores primárias da luz e que a
cor de um objeto está relacionada à cor da luz que o
ilumina.

6

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09CI10) Classificar as radiações eletromagnéticas
por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e
avaliando as implicações éticas dessas aplicações.

5

9º

3

9º

5

9º

novo

(Novo) Discutir as ideias de Mendel sobre
hereditariedade (fatores hereditários, segregação,
gametas, fecundação), considerando-as para resolver
problemas envolvendo a transmissão de características
hereditárias em diferentes organismos.

5

9º

novo

(Novo) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e
Darwin apresentadas em textos científicos e históricos,
identificando semelhanças e diferenças entre estas
ideias e compreendendo sua importância para explicar a
diversidade biológica.

4

9º

novo

(Novo) Justificar a importância das unidades de
conservação para a preservação da biodiversidade e do
patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos
de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as
populações humanas e atividades a eles relacionados.

5

9º

novo

(Novo) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento,
vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de
evolução de estrelas de diferentes dimensões e os
efeitos desse processo no nosso planeta.

4

9º

novo - deslocado do ensino médio

novo

(EM15CN06) Identificar modelos que descrevem a
estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e reconhecer sua
evolução histórica.
(Novo) Reconhecer e explicar os principais mecanismos
envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som
que revolucionaram os sistemas de comunicação
humana.
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SITUAÇÃO VERSÃO 2

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Mantido sem alterações em outro componente

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Mantido com alterações no mesmo ano

0

3

0

0

0

5

2

2

7

19

Mantido com alterações em outro ano

3

3

1

3

5

3

5

6

0

29

Mantido com alterações em outro componente

1

0

1

0

1

0

0

0

0

3

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

1

0

0

3

2

0

1

1

1

9

Mantido integrado a outro, em outro ano

3

4

7

4

4

1

0

1

0

24

Mantidos

8

11

10

10

12

9

8

10

9

87

Excluídos

4

0

2

1

0

1

2

1

1

12

Total Versão 2

12

11

12

11

12

10

10

11

10

99

Mantidos

67%

100%

83%

91%

100%

90%

80%

91%

90%

88%

Excluídos

33%

0%

17%

9%

0%

10%

20%

9%

10%

12%
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SITUAÇÃO VERSÃO FINAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Mantido sem alterações em outro ano

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Mantido com alterações no mesmo ano

0

3

0

0

0

5

2

3

8

21

Mantido com alterações em outro ano

2

1

4

6

6

6

3

5

1

34

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

1

0

0

1

1

0

0

1

1

5

Mantido integrado a outro, em outro ano

1

1

1

0

3

1

1

0

0

8

Mantidas

5

5

5

7

10

12

6

9

11

70

Novo

1

3

5

4

3

2

9

7

5

39

Novo - deslocado de outro componente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novo - deslocado do ensino médio

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Novas (total de transferidas)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Novas

1

3

5

4

3

2

9

7

6

40

Total Versão 3

6

8

10

11

13

14

15

16

17

110

Mantidas

83%

63%

50%

64%

77%

86%

40%

56%

65%

64%

Novas (inéditas)

17%

38%

50%

36%

23%

14%

60%

44%

29%

35%

Novas (transferidas)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6%

1%

Excluídas
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Versão 2

Ano

Versão Final

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

1º

3

7

0

2

0

0

0

2

3

0

1

0

2º

2

7

1

1

0

0

0

1

1

4

2

0

3º

1

6

3

2

0

0

0

2

2

5

1

0

4º

2

4

3

2

0

0

0

2

2

5

1

1

5º

0

4

1

6

1

0

0

1

0

3

6

3

6º

2

4

1

2

1

0

0

3

0

7

4

0

7º

0

1

3

3

2

1

0

0

1

1

13

0

8º

0

4

1

3

2

1

0

1

0

7

6

2

9º

0

4

0

3

0

3

0

2

1

5

7

2

Anos Iniciais

8

28

8

13

1

0

0

8

8

17

11

4

Anos Finais

2

13

5

11

5

5

0

6

2

20

30

4

TOTAL

10

41

13

24

6

5

0

14

10

37

41

8

Anos Iniciais

8%

28%

8%

13%

1%

0%

0%

7%

7%

15%

10%

4%

Anos Finais

2%

13%

5%

11%

5%

5%

0%

5%

2%

18%

27%

4%

TOTAL

10%

41%

13%

24%

6%

5%

0%

13%

9%

34%

37%

7%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

10%

41%

13%

24%

6%

5%

V3

0%

13%

9%

34%

37%

7%

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

10%

42%

13%

24%

6%

5%

V2

100%
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V3

13%

9%

34%

37%

7%

100%
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SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido sem alterações em outro componente
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido com alterações em outro componente
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
novo - deslocado de outro componente
novo - deslocado do ensino médio
V2
V2
Ano/ciclo Bloom

Versão 2

Situação

Observações

Versão 3

V3 Bloom

V3
Ano/ciclo

1º

2

(EF01GE01) Reconhecer características de seus lugares
de vivências (moradia, escola etc.), em suas
semelhanças e diferenças relativas às suas funções e às
interações entre pessoas. [DHC]

mantido integrado a outro, no mesmo ano

[EF01GE01-EF02GE01]

(EF01GE01-EF02GE01) Descrever características
observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses
lugares.

2

1º

1º

2

(EF01GE02) Identificar, em seus lugares de vivências e
em suas histórias familiares, elementos de culturas afrobrasileiras, indígenas, ciganas, mestiças, migrantes e
imigrantes. [CIA]

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 2]

(EF01GE02a) Selecionar e ilustrar, em seus lugares de
vivência e em suas histórias familiares, componentes de
culturas afro-brasileiras, indígenas, mestiças e
migrantes.

3

4º

[desdobrado em 2]

(EF01GE02b) Relacionar fatos e situações
representativas da história das famílias do município em
que se encontra a escola, considerando a diversidade e
os fluxos migratórios da população mundial.

2

8º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01GE03) Criar mapas mentais e desenhos a partir de
itinerários, contos literários, histórias inventadas e
brincadeiras.

3

1º

(EF01GE04) Observar e descrever ritmos naturais (dia e
noite, variação de temperatura e umidade etc.) em
diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a
sua realidade com outras.

4

1º

(EF01GE05a) Identificar e descrever problemas
ambientais que ocorrem no entorno da escola e da
residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do
patrimônio histórico etc.).

2

5º

mantido com alterações em outro ano

3

(EF01GE03) Criar mapas e outros registros
cartográficos a partir de contos literários, histórias
inventadas e brincadeiras.

1º

1

(EF01GE04) Utilizar linguagens diversas em registros de
observações sobre ritmos naturais e experiências
ocorridas em seus lugares de vivências. [CD] [EA]

mantido com alterações no mesmo ano

1º

2

(EF01GE05) Identificar questões ambientais nos
lugares de vivências, formulando perguntas e
reconhecendo responsabilidades de todos em relação
ao meio ambiente. [ES] [EA] [DHC]

mantido com alterações em outro ano

1º

[desdobrado em 4]
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2º

2

(EF02GE01) Entender a organização e as relações
existentes entre os diferentes locais que constituem
seus lugares de vivências. [DHC]

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 4]

(EF01GE05b) Reconhecer a importância do solo e da
água para a vida, identificando seus diferentes usos
(plantação e extração de materiais, dentre outras
possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano
da cidade e do campo.

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 4]

(EF01GE05c) Reconhecer e comparar atributos da
qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos
cursos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes
industriais, marés negras etc.).

2

5º

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 4]

(EF01GE05d) Identificar os cuidados necessários para
utilização da água na agricultura e na geração de
energia de modo a garantir a manutenção do
provimento de água potável

2

3º

novo - deslocado de outro componente

[ciências]

(EF01CI03m) Descrever características de seus lugares
de vivência relacionadas aos ritmos da natureza (chuva,
vento, calor etc.).

2

1º

novo - deslocado de outro componente

[ciências]

(EF03CI01) Descrever e comparar diferentes tipos de
moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos,
roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais
utilizados em sua produção.

3

1º

novo - deslocado de outro componente

[português]

(EF01LP23) Discutir e elaborar coletivamente regras de
convívio em diferentes espaços (da sala de aula, da
escola etc.).

6

1º

novo - deslocado de outro componente

[história]

(EF02HI06) Identificar e relatar semelhanças e
diferenças de usos do espaço público (praças, parques)
para o lazer e diferentes manifestações.

2

1º

novo - deslocado de outro componente

[história]

(EF01HI07) Identificar semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares.

2

1º

mantido integrado a outro, em outro ano

[EF01GE01-EF02GE01]

2

2º
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2º

2º

2

(EF02GE02) Reconhecer semelhanças e diferenças nos
hábitos, nas relações com a natureza e no modo de
viver de pessoas em diferentes lugares. [CIA] [EA].

3

(EF02GE03) Elaborar e utilizar mapas simples, para a
localização e orientação em pequenos deslocamentos
nos lugares de vivência [CD].

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF02GE02) Reconhecer semelhanças e diferenças nos
hábitos, nas relações com a natureza e no modo de
viver de pessoas em diferentes lugares.

2

2º

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 3]

(EF02GE03a) Elaborar e utilizar mapas simples para
localizar elementos do local de vivência tendo o corpo
como referência, considerando referenciais espaciais
(frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora).

3

1º

[desdobrado em 3]

(EF02GE03b) Aplicar princípios de localização e posição
de objetos (referenciais espaciais, como frente e atrás,
esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora), a
partir de representações espaciais da sala de aula e da
escola.

3

2º

[desdobrado em 3]

(EF02GE03c) Identificar e elaborar diferentes formas de
representação (desenhos, mapas mentais, maquetes)
para representar componentes da paisagem dos lugares
de vivência.

3

2º

mantido com alterações em outro ano

(EF01GE04b) Associar mudanças de vestuário e de
hábitos alimentares em sua comunidade no decorrer do
ano com a variação de temperatura e umidade no
ambiente.

2

1º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF02GE05a) Comparar diferentes meios de transporte
e de comunicação, indicando o seu papel na conexão
entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o
meio ambiente e os cuidados em seu uso.

5

2º

mantido com alterações em outro ano

(EF02GE05b) Identificar e comparar transformações dos
meios de transporte e de comunicação.

2

5º

mantido com alterações em outro ano

(EF02GE06) Descrever atividades de trabalho
relacionadas com o dia-a-dia da sua comunidade.

2

1º

EF02CI06m) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos
de atividades sociais (horário escolar, comercial, sono
etc).

2

2º

(EF03GE01a) Explicar como os processos naturais e
históricos atuam na produção e na mudança das
paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de
vivência, comparando-os a outros lugares.

2

3º

mantido com alterações em outro ano

mantido com alterações em outro ano

2º

2º

2º

2

(EF02GE04) Descrever fenômenos naturais e sociais
que acontecem nos seus lugares de vivências e sua
periodicidade/sazonalidade [EA] [CIA].

5

(EF02GE05) Reconhecer vários meios de transporte e
de comunicação, sua importância na ligação entre
lugares, discutindo riscos e cuidados em seus usos para
a vida e para o meio ambiente [ES] [EA] [DHC].

2

(EF02GE06) Descrever tipos de trabalho e de atuação
de trabalhadores existentes nos lugares de vivências
[DHC].

novo - deslocado de outro componente

3º

2

(EF03GE01) Compreender como os processos naturais
e históricos atuam na produção e na mudança das
paisagens nos seus lugares de vivências, comparando-os
a outros lugares.[EA] [DHC]

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 2]

[ciências]

[desdobrado em 3]
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[desdobrado em 3]

(EF03GE01b) Analisar mudanças e permanências,
comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes
tempos.

4

2º

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 3]

(EF03GE01c) Identificar as características das paisagens
naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios
etc.) no ambiente onde vive, bem como a ação humana
na preservação ou degradação dessas áreas.

2

4º

mantido sem alterações no mesmo ano

[desdobrado em 2]

(EF03GE02a) Identificar, em seus lugares de vivência,
marcas de contribuição cultural e econômica de grupos
de diferentes origens.

2

3º

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 2]

(EF03GE02b) Identificar e comparar aspectos culturais
dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na
cidade, seja no campo.

2

3º

(EF03GE03) Comparar tipos variados de mapas,
identificando suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.

2

4º

mantido com alterações no mesmo ano

3º

2

(EF03GE02) Diferenciar, em seus lugares de vivências,
marcas de contribuição de grupos de diferentes origens
nos aspectos culturais, econômicos etc. [CIA].

3º

2

(EF03GE03) Comparar tipos variados de mapas,
identificando suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.

mantido sem alterações em outro ano

3º

4

(EF03GE04) Analisar elementos que compõem o
endereço de sua moradia e de sua escola [DHC].

excluído

(EF03GE05) Comparar tipos variados de mapas,
identificando suas características, elaboradores,
finalidades, diferenças e semelhanças.

igual a EF03GE03

3º

2

(EF03GE06) Comparar impactos das atividades
humanas sobre o meio ambiente em paisagens urbanas
e rurais [ES] [EA].

mantido com alterações no mesmo ano

(EF03GE06m) Comparar impactos das atividades
econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente físico
natural, assim como os riscos provenientes do uso de
ferramentas e máquinas.

2

3º

3º

2

(EF03GE07) Reconhecer matérias-primas (papel,
madeira, plástico etc.) de objetos presentes no
cotidiano, identificando suas origens e trabalhos para
sua produção [ES] [EA] [CD].

mantido com alterações em outro ano

(EF03GE07) Descrever e discutir o processo de produção
(transformação de matérias-primas), circulação e
consumo de diferentes produtos.

5

4º

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

2

3º

novo
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(Novo) Reconhecer os diferentes modos de vida das
populações tradicionais em distintos lugares.

1

3º

[desdobrado em 2]

(EF04GE01a) Comparar as características do trabalho no
campo e na cidade.

2

4º

[desdobrado em 2]

(EF04GE01b) Reconhecer especificidades e analisar a
interdependência do campo e da cidade, considerando
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de
pessoas.

4

4º

[desdobrado em 2]

(EF04GE02a) Comparar costumes e tradições de
diferentes populações inseridas no bairro ou
comunidade em que vive, reconhecendo a importância
do respeito às diferenças.

2

2º

[desdobrado em 2]

(EF04GE02b) Identificar diferentes manifestações
culturais de minorias étnicas, como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala
mundial, defendendo o princípio do respeito às
diferenças.

2

8º

mantido com alterações em outro ano

(EF04GE03) Reconhecer e elaborar legendas com
símbolos de diferentes tipos de representações em
diferentes escalas cartográficas.

3

3º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF04GE04) Distinguir unidades político-administrativas
oficiais nacionais (distrito, município, unidade da
federação, grande região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus lugares de vivência.

2

4º

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF01GE05c-EF04GE05) Investigar os usos dos recursos
naturais, com destaque para os usos da água em
atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de
plantas etc.), e discutir os problemas ambientais
provocados por esses usos.

5

3º

novo

4º

2

(EF04GE01) Reconhecer especificidades e
interdependência do campo e da cidade, por meio da
análise dos fluxos econômicos, de informações, de
ideias e de pessoas. [ES] [DHC] [CD]

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

4º

1

(EF04GE02) Conhecer características socioculturais e
territorialidades de grupos de diferentes origens, no
campo e na cidade, valorizando diversidades e
diferenças neles e entre eles. [CIA] [DHC].

mantido com alterações em outro ano

mantido com alterações em outro ano

4º

4º

4º

1

(EF04GE03) Conhecer elementos principais dos mapas
oficiais e formais (legenda, escala, título, coordenadas
geográficas) [CD].

2

(EF04GE04) Distinguir unidades políticoadministrativas oficiais nacionais (distrito, município,
unidade da federação, grande região), suas fronteiras e
sua hierarquia, localizando seus lugares de vivências
[DHC].

4

(EF04GE05) Conhecer características e fragilidades de
ambientes naturais em sua região/seu território,
avaliando a ação humana na preservação ou degradação
dessas áreas [ES] [EA].

EF01GE05-EF04GE05
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5º

5º

5º

5º

2

(EF05GE01) Compreender dinâmicas populacionais e
relações entre condições de infraestrutura e migrações
na unidade da federação em que vive. [CIA] [DHC]

2

(EF05GE02) Reconhecer diferenças étnico- culturais e
desigualdades sociais entre pessoas e grupos sociais em
diferentes territórios [CIA] [DHC].

2

(EF05GE03) Compreender como são produzidos mapas
oficiais e como são obtidas imagens de satélite,
comparando suas funcionalidades [CD].

2

(EF05GE04) Identificar áreas e territórios diferentes,
por suas características naturais, socioeconômicas e
étnico- culturais, comparando seus limites e de
unidades político- administrativas, localizando seus
lugares de vivências em relação a eles [DHC] [ES] [EA].

novo

(Novo) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder
público municipal e canais de participação social na
gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores
e Conselhos Municipais.

2

4º

novo

(Novo) Identificar e descrever territórios étnico-culturais
existentes no Brasil, tais como terras indígenas e
quilombolas.

1

4º

novo

(Novo) Utilizar as direções cardeais na localização de
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e
urbanas

3

4º

4

5º

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 2]

(EF05GE01a) Descrever e analisar dinâmicas
populacionais na unidade da federação em que vive,
estabelecendo relações entre migrações e condições de
infraestrutura.

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 2]

(EF05GE01b) Descrever a história das migrações no
bairro ou comunidade em que vive.

2

2º

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-culturais e
desigualdades sociais entre grupos em diferentes
territórios.

2

5º

(EF03GE01-EF05GE03) Analisar transformações de
paisagens nas cidades, comparando sequência de
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de
épocas diferentes.

4

5º

mantido sem alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

excluído

EF03GE01-EF05GE03
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5º

2

(EF05GE05) Utilizar diferentes linguagens para localizar
e apresentar fenômenos sociais e naturais da Unidade
Federativa e região em que vive [EA] [CIA] [DHC] [CD].

5º

2

(EF05GE06) Identificar impactos ambientais que
processos de produção e de consumo de mercadorias
provocam na unidade da federação e na região em que
vive [ES] [EA].

5º

2

(EF05GE07) Descrever o percurso da produção de
mercadorias consumidas, desde a extração da matériaprima até a destinação dos resíduos produzidos [ES]
[EA].

1

(EF05GE08) Identificar órgãos do poder público e
canais de participação social, na gestão pública,
responsáveis por buscar soluções para questões sociais
e naturais da sociedade [DHC] [EA].

5º

[desdobrado em 3]

(EF05GE05a) Identificar objetos e os lugares de vivência
(escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão
vertical) e fotografias (visão oblíqua).

2

2º

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 3]

(EF05GE05b) Interpretar e elaborar mapas temáticos e
históricos com informações demográficas e econômicas
do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais,
regionalizações e analogias espaciais.

3

7º

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 3]

(EF05GE05c) Elaborar e interpretar gráficos de barras,
gráficos de setores e histogramas a partir de dados
socioeconômicos das regiões brasileiras.

3

7º

mantido integrado a outro, em outro ano

EF05GE06-EF07GE05

mantido com alterações em outro ano

(EF05GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais,
agropecuárias e industriais) de diferentes lugares.

2

2º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF05GE08m) Identificar órgãos do poder público e
canais de participação social responsáveis por buscar
soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas
como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à
cidade), e discutir as propostas implementadas por
esses órgãos que afetam a comunidade em que vive.

5

5º

(EF05CI04) Identificar os diferentes tipos de energia
utilizadas na produção industrial, agrícola, extrativa e no
cotidiano das populações.

2

5º

mantido com alterações em outro ano

novo - deslocado de outro componente

[ciências]
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novo

(Novo) Identificar as formas e funções das cidades e
analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais
provocadas pelo seu crescimento.

4

5º

novo

(Novo) Estabelecer conexões e hierarquias entre
diferentes cidades, utilizando-se de mapas temáticos e
representações gráficas.

3

5º

novo

(Novo) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de
trabalho e desenvolvimento tecnológico na
agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.

2

5º

6º

1

(EF06GE01) Entender a especificidade da Geografia nas
leituras do mundo e na observação e explicação de
fatos, fenômenos e processos naturais e sociais, em
diferentes escalas e na sua relação.

6º

2

(EF06GE02) Investigar teorias sobre a origem da Terra,
identificando e caracterizando movimentos do planeta e
dinâmicas do relevo, solos, clima, vegetação e
hidrografia na configuração das paisagens. [EA].

4

(EF06GE03) Analisar distintas interações de sociedades
com a natureza, a partir da distribuição dos elementos
naturais e da biodiversidade no mundo [EA].

mantido com alterações no mesmo ano

1

(EF06GE04) Conhecer alterações nas dinâmicas
naturais, produzidas pelas sociedades, com fins
econômicos, sociais e culturais e suas consequências
ambientais e a transformação das paisagens em várias
escalas [EA] [ES] [DHC].

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 4]

(EF06GE04a) Analisar modificações de paisagens por
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os
povos originários.

4

6º

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 4]

(EF06GE04b) Comparar modificações das paisagens nos
lugares de vivência e os usos desses lugares em
diferentes tempos.

2

6º

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 4]

(EF06GE04c) Analisar as consequências, vantagens e
desvantagens das práticas humanas na dinâmica
climática (ilha de calor etc.).

4

6º

6º

6º

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06GE02m) Descrever os movimentos do planeta e
sua relação com a circulação geral da atmosfera, o
tempo atmosférico e os padrões climáticos.

2

6º

(EF06GE03) Analisar distintas interações das sociedades
com a natureza, a partir da distribuição dos
componentes físico-naturais, incluindo as
transformações da biodiversidade local e no mundo.

4

6º
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mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 4]

(EF06GE04d) Identificar as características das paisagens
transformadas pelo trabalho humano a partir do
desenvolvimento da agropecuária e do processo de
industrialização.

2

6º

6

3º

4

(EF06GE05) Analisar alternativas de modos de viver,
baseados em práticas sociais e ambientais, que criticam
as sociedades de consumo [EA] [ES] [DHC].

mantido com alterações em outro ano

(EF06GE05) Relacionar a produção de lixo doméstico ou
da escola aos problemas causados pelo consumo
excessivo, e construir propostas para o consumo
consciente, considerando a ampliação de hábitos de
redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais
consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.

6º

3

(EF06GE06) Elaborar produtos em linguagem
cartográfica e em outras linguagens, visando à
compreensão, à criação e à apresentação de
conhecimentos de dinâmicas naturais e sociais. [EA]
[CD].

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06GE06m) Elaborar modelos tridimensionais, blocosdiagramas e perfis topográficos e de vegetação, visando
a representação de elementos e estruturas da superfície
terrestre.

3

6º

6º

4

(EF06GE07) Analisar como diferentes linguagens
apresentam fatos, fenômenos e processos naturais e
sociais [CD] [EA].

mantido com alterações em outro ano

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

2

3º

6º

(EF06GE08)

[não tinha na versão 2]

6º

2

(EF06GE09) Conhecer como as redes de informações,
as técnicas e as tecnologias atuam na produção do
espaço, no campo e na cidade [CD].

mantido com alterações em outro ano

(EF06GE09) Reconhecer as características da cidade e
analisar as interações entre a cidade e o campo e entre
cidades na rede urbana.

4

5º

6º

3

(EF06GE10) Aplicar conhecimentos sobre dinâmicas da
sociedade e da natureza, em suas relações, na análise
de seus lugares de vivências.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06GE10) Explicar as mudanças na interação humana
com a natureza a partir do surgimento das cidades.

2

6º

novo

(Novo) Descrever o ciclo da água, comparando o
escoamento superficial no ambiente urbano e rural,
reconhecendo os principais componentes da morfologia
das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização
no modelado da superfície terrestre e da cobertura
vegetal.

2

6º
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7º

7º

7º

2

(EF07GE01) Compreender, em diferentes contextos
mundiais, os fluxos econômicos, populacionais e
diversidade étnico-cultural (indígena, afro-brasileira,
africana, europeia, asiática) que explicam a ocupação, o
povoamento, a formação social e territorial e as
paisagens do Brasil [CIA].

4

(EF07GE02) Analisar distribuição territorial, quantidade
e densidade, aspectos de renda, gênero, idade,
racialidade, etnicidade, mestiçagem e movimentos
migratórios caracterizam a população brasileira. [DHC].

1

(EF07GE03) Reconhecer as territorialidades indígenas,
de remanescentes de quilombolas, de povos das
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre
outros grupos sociais do campo e da cidade, como
direitos legais dessas comunidades [CIA] [DHC].

novo

(Novo) Explicar as diferentes formas de uso do solo
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de
apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação,
tratamento e redes de distribuição), bem como suas
vantagens e desvantagens em diferentes épocas e
lugares.

4

6º

novo

(Novo) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o
uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no
mundo, enfatizando as transformações nos ambientes
urbanos.

2

6º

novo

(Novo) Medir distâncias na superfície a partir de escalas
gráficas e numéricas dos mapas

3

6º

novo

(Novo) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo,
relevo e formações vegetais.

2

6º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07GE01m) Analisar a influência dos fluxos
econômicos e populacionais na formação
socioeconômica e territorial do Brasil.

4

7º

mantido com alterações no mesmo ano

[desdobrado em 2]

(EF07GE02a) Analisar a distribuição territorial da
população brasileira, considerando a diversidade étnicocultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim
como aspectos de renda, gênero e idade nas regiões
brasileiras.

4

7º

mantido com alterações em outro ano

[desdobrado em 2]

(EF07GE02b) Descrever processos migratórios e suas
contribuições para a formação da sociedade brasileira.

2

4º

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as
territorialidades indígenas, de remanescentes de
quilombolas, de povos das florestas e do cerrado, de
ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do
campo e da cidade, como direitos legais dessas
comunidades.

5

7º

mantido com alterações no mesmo ano
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2

(EF07GE04) Caracterizar dinâmicas da natureza no
Brasil, em relação às dinâmicas planetárias e à sua
distribuição e diversidade no território nacional [EA].

7º

4

(EF07GE05) Problematizar a produção, a circulação e o
consumo de mercadorias em relação às desigualdades
sociais, às integrações territoriais e aos impactos
ambientais, em diferentes escalas [ES] [EA].

7º

1

7º

4

7º

7º

7º

(EF07GE06) Conhecer critérios e finalidades das
propostas de regionalização do território brasileiro.
(EF07GE07) Analisar redes urbanas, de transportes, de
comunicação e de informação e seu papel na
configuração do território brasileiro [CD] [DHC].
(EF07GE08)

5

(EF07GE09) Avaliar como meios de comunicação
veiculam ideias e estereótipos sobre as diversas regiões
e paisagens do Brasil [CD] [CIA] [DHC].

3

(EF07GE10) Aplicar conhecimentos sobre as dinâmicas
populacionais, regionalização e organização em redes,
na análise de seus lugares de vivências [CD] [DHC].

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07GE04m) Caracterizar dinâmicas dos componentes
físico-naturais no território nacional, bem como sua
distribuição e biodiversidade (florestas tropicais,
Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de
Araucária).

2

7º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF05GE06-EF07GE05m) Discutir em que medida a
produção, a circulação e o consumo de mercadorias
provocam impactos ambientais, assim como influem na
distribuição de riquezas, em diferentes lugares.

5

7º

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de
transportes e comunicação na configuração do território
brasileiro.

4

7º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF07GE09m) Avaliar, a partir de exemplos extraídos dos
meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das
paisagens e da formação territorial do Brasil.

5

7º

mantido com alterações em outro ano

(EF07GE10) Analisar aspectos representativos da
dinâmica demográfica, considerando características da
população (perfil etário, crescimento vegetativo e
mobilidade espacial).

4

8º

(EF07HI02) Analisar fatos e situações representativas
das alterações ocorridas entre os períodos mercantilista
e o advento do capitalismo.

2

7º

novo

(Novo) Comparar unidades de conservação existentes
no município de residência e de outras localidades
brasileiras, com base na organização do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

2

7º

novo

(Novo) Estabelecer relações entre os processos de
industrialização e inovação tecnológica com as
transformações socioeconômicas do território brasileiro.

2

7º

EF05GE06-EF07GE05

excluído
mantido sem alterações no mesmo ano
[não tinha na versão 2]

novo - deslocado de outro componente

[história]
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8º

2

(EF08GE01) Conceituar Estado, nação, território,
governo e país, para o entendimento de conflitos,
tensões, organizações e blocos internacionais.

mantido com alterações em outro
componente
(EF08GE01-04) Aplicar os conceitos de Estado, nação,
território, governo e país, para o entendimento de
conflitos e tensões na contemporaneidade com
destaque para as situações geopolíticas na América,
África e Oriente Médio e suas múltiplas regionalizações
a partir do pós-guerra.

3

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08GE02) Analisar os componentes físico-naturais da
Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua
divisão em Europa e Ásia.

4

8º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08GE02) Associar o critério de divisão do mundo em
Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial implantado
pelas potências europeias.

2

8º

2

(EF08GE03) Relacionar a exploração dos povos nativos
e a expropriação de seus territórios e sistemas naturais,
em variados contextos históricos das Américas e
Áfricas, e sua influência na produção do espaço mundial
[CIA] [EA].

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF08GE03-EF08GE06) Analisar características de países
e grupos de países da América e África no que se refere
aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir as desigualdades sociais e
econômicas e as pressões sobre a natureza e suas
riquezas (sua apropriação e valoração na produção e
circulação), o que resulta na espoliação desses povos.

5

9º

4

(EF08GE04) Analisar transformações territoriais,
movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas
regionalidades nos contextos das Américas e Áfricas,
reconhecendo ancestralidades e legados culturais no
contexto mundial [CIA] [EA].

mantido com alterações em outro
componente

mantido integrado a outro, em outro ano

8º

8º

8º

2

(EF08GE02) Investigar como elementos naturais
(continentais), político-econômicos, culturais e de
desenvolvimento humano, entre outros, dão origem a
critérios e finalidades de diferentes modos de
regionalização do mundo.

mantido integrado a outro, em outro ano

8º

2

(EF08GE05) Relacionar diferenças de paisagens aos
modos de viver de diferentes povos americanos e
africanos, valorizando identidades e interculturalidades
regionais.

excluído

EF08GE01-04

EF08GE03-06

EF08GE01-04
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8º

8º

2

(EF08GE06) Caracterizar países e grupos de países
americanos e africanos em seus aspectos populacionais,
urbanos, políticos e econômicos, para compreender
suas desigualdades sociais e econômicas e pressões
sobre seus ambientes [EA] [ES].

2

(EF08GE07) Utilizar linguagens gráficas e cartográficas
para analisar, sintetizar e apresentar dados e
informações sobre diversidades, diferenças e
desigualdades sociopolíticas mundiais.

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF08GE07m) Elaborar e interpretar gráficos de barras e
de setores, além de mapas esquemáticos (croquis) e
anamorfoses geográficas, para analisar, sintetizar e
apresentar dados e informações sobre diversidade,
diferenças e desigualdades sociopolíticas mundiais.

3

8º

mantido com alterações em outro ano

(EF08GE09) Interpretar cartogramas, mapas
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas com
informações geográficas acerca da África e América.

2

9º

mantido sem alterações em outro ano

(EF08GE10) Analisar a atuação das organizações
mundiais nos processos de integração cultural e
econômica, nos contextos americano e africano,
reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas
desses processos.

4

9º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08GE08)

8º

8º

3

(EF08GE09) Elaborar produções, em diferentes
linguagens, para compreensão, criação e
apresentação de conhecimentos das espacialidades
americanas e africanas [CD].

4

(EF08GE10) Analisar a atuação das organizações
mundiais nos processos de integração cultural e
econômica, nos contextos americano e africano,
reconhecendo, em seus lugares de vivências, marcas
desses processos.

EF08GE03-06

[não tinha na versão 2]

novo - deslocado de outro componente

[história]
[desdobrado em 2]

(EF09HI04) Analisar os impactos do processo de
industrialização na produção e circulação de povos,
produtos e culturas.

4

8º

novo - deslocado de outro componente

[história]
[desdobrado em 2]

(EF09HI04) Relacionar as mudanças técnicas e
científicas decorrentes do processo de industrialização
com as transformações no trabalho em diferentes
regiões do mundo.

2

8º

(Novo) Analisar a importância da produção agropecuária
na sociedade urbano-industrial, frente ao problema da
desigualdade mundial de acesso aos recursos
alimentares e de matéria-prima.

4

8º

novo
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novo

(Novo) Descrever as rotas de dispersão da população
humana pelo planeta e os principais fluxos migratórios
em diferentes períodos da história, discutindo os fatores
históricos e condicionantes físico-naturais associados à
distribuição da população humana pelos continentes.

5

8º

novo

(Novo) Analisar os impactos socioeconômicos da adoção
de elementos como a hora fracionada, o horário de
verão e a linha internacional de mudança de data,
considerando informações do sistema internacional de
fusos horários

4

8º

novo

(Novo) Identificar e analisar as consequências dos usos
de recursos naturais e das diferentes fontes de energia,
tais como termoelétrica, hidrelétricas e nucleares, em
diferentes países.

4

8º

novo

(Novo) Identificar e comparar diferentes domínios
morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania.

2

8º

(EF09GE01-10m) Analisar fatos e situações para
compreender a integração mundial (econômica, política
e cultural), comparando as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.

4

9º

9º

2

(EF09GE01) Comparar diferentes visões do fenômeno
da globalização [ES].

9º

4

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações
internacionais e das organizações econômicas mundiais
no processo de globalização [ES].

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações
internacionais e das organizações econômicas mundiais
no processo de globalização/mundialização.

4

9º

5

(EF09GE03) Conhecer a diversidade étnico-cultural, os
fluxos populacionais, avaliando a exploração dos
sistemas naturais e a expropriação dos territórios dos
povos nativos, em diferentes contextos históricos da
Europa, Ásia e Oceania, relacionados à produção do
espaço mundial [EA] [DHC].

mantido com alterações em outro ano

(EF09GE03) Explicar as características físico-naturais e a
forma de ocupação e usos da terra em diferentes
regiões da Europa, Ásia e Oceania.

2

8º

9º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF09GE01-10
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9º

9º

9º

9º

4

(EF09GE04) Analisar transformações territoriais,
tensões e conflitos no contexto da Europa, Ásia e
Oceania, identificando o movimento de fronteiras e suas
múltiplas regionalizações.

2

(EF09GE05) Relacionar as diferenças das paisagens
com os modos de viver de diferentes povos europeus,
asiáticos e oceânicos, reconhecendo suas
ancestralidades e o legado cultural no contexto mundial,
valorizando identidades e interculturalidades regionais
[EA].

2

(EF09GE06) Caracterizar países e grupos de países da
Europa, Ásia e Oceania no que se refere aos aspectos
populacionais, urbanos, políticos e econômicos, para
compreender as desigualdades sociais e econômicas e
as pressões sobre o ambiente [EA] [ES] [DHC].

5

(EF09GE07) Discutir a importância ambiental e
territorial da Antártica no contexto geopolítico e sua
relevância quanto às suas qualidades estéticas, naturais
e seu valor como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambiente global [EA].

mantido com alterações em outro ano

(EF09GE04m) Analisar transformações territoriais,
considerando o movimento de fronteiras, tensões,
conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, Ásia e
Oceania.

4

8º

mantido com alterações em outro ano

(EF08GE05) Relacionar diferenças de paisagens aos
modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia e
Oceania, valorizando identidades e interculturalidades
regionais.

2

8º

mantido com alterações em outro ano

(EF09GE06m) Analisar características de países e
grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em
seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e
econômicas e pressões sobre seus ambientes físiconaturais

5

8º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09GE07) Analisar o papel ambiental e territorial da
Antártica no contexto geopolítico, sua relevância para
os países da América do Sul e seu valor como área
destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente
global.

5

9º

(EF09GE09) Comparar e classificar diferentes regiões do
mundo com base em informações populacionais e
socioambientais representadas em mapas temáticos em
diferentes projeções cartográficas.

3

9º

(EM13CH05m) Analisar a situação do Brasil e de outros
países da América Latina e da África, assim como das
potências americana, russa e chinesa na ordem mundial
do pós-guerra.

4

9º

(EF09GE08)
9º

3

(EF09GE09) Compreender e exercitar variadas
possibilidades de elaboração de mapeamentos de
diferentes espaços e de seus lugares de vivências.

9º

3

(EF09GE10) Aplicar conhecimentos sobre a globalização
e a integração mundial (econômica, cultural etc.) na
análise de seus lugares de vivências.

[não tinha na versão 2]
mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, no mesmo ano

novo - deslocado do ensino médio

EF09GE01-10
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(EM13CH07m) Distinguir e analisar conflitos e ações dos
movimentos sociais brasileiros, no campo e na cidade,
considerando o impacto da globalização/mundialização.

4

9º

novo

(Novo) Analisar de que forma a hegemonia
estadunidense é exercida em diferentes regiões do
planeta, notadamente em situações de conflito,
intervenções militares e/ou influência cultural na
América Latina e África.

4

9º

novo

(Novo) Analisar os processos de desconcentração,
descentralização e recentralização das atividades
econômicas a partir do capital americano e chinês em
diferentes regiões no mundo, com destaque para o
Brasil.

4

9º

novo

(Novo) Analisar os impactos geoeconômicos,
geoestratégicos e geopolíticos da ascensão da China no
cenário internacional sobre a posição de liderança
global exercida pelos Estados Unidos.

4

9º

novo

(Novo) Analisar os padrões econômicos mundiais de
produção, distribuição e intercâmbios dos produtos
agrícolas e industrializados, tendo como referência os
EUA e os países denominados de BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul).

4

9º

novo

(Novo) Explicar o processo de formação dos recursos
minerais e a consequência de sua utilização na indústria,
bem como as condições de trabalho na América e África,
comparando a situação do Brasil com a de outros países
dos dois continentes.

2

9º

novo

(Novo) Relacionar o processo de urbanização às
transformações da produção agropecuária, à expansão
do desemprego estrutural e ao papel crescente do
capital financeiro em diferentes países.

2

9º

novo

Novo) Analisar a influência do desenvolvimento
científico e tecnológico na caracterização econômica do
espaço mundial.

4

9º

novo - deslocado do ensino médio
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SITUAÇÃO VERSÃO 2

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

0

2

1

1

2

0

2

0

1

9

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

1

0

0

0

0

1

0

2

Mantido sem alterações em outro componente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mantido com alterações no mesmo ano

2

0

2

1

1

5

4

2

2

19

Mantido com alterações em outro ano

2

3

1

2

2

3

1

1

4

19

Mantido com alterações em outro componente

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

1

0

0

0

1

0

1

0

2

5

Mantido integrado a outro, em outro ano

0

1

0

1

1

0

0

2

0

5

Mantidos

5

6

5

5

7

8

8

8

9

61

Excluídos

0

0

1

0

1

1

1

1

0

5

Total Versão 2

5

6

6

5

8

9

9

9

9

66

Mantidos

100%

100%

83%

100%

88%

89%

89%

89%

100%

92%

Excluídos

0%

0%

17%

0%

13%

11%

11%

11%

0%

8%
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SITUAÇÃO VERSÃO FINAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido sem alterações no mesmo ano

0

2

1

1

2

0

2

0

1

9

Mantido sem alterações em outro ano

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

Mantido com alterações no mesmo ano

2

1

3

3

1

8

4

3

2

27

Mantido com alterações em outro ano

3

7

4

3

4

0

2

7

1

31

Mantido integrado a outro, no mesmo ano

1

0

0

0

1

0

1

0

1

4

Mantido integrado a outro, em outro ano

0

0

1

0

0

0

0

0

2

3

Mantidas

6

10

9

8

8

8

9

10

8

76

Novo

0

0

2

3

3

5

2

5

7

27

Novo - deslocado de outro componente

5

1

0

0

1

0

1

2

0

10

Novo - deslocado do ensino médio

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Novas (total de transferidas)

5

1

0

0

1

0

1

2

2

12

Novas

5

1

2

3

4

5

3

7

9

39

Total Versão 3

11

11

11

11

12

13

12

17

17

115

Mantidas

55%

91%

82%

73%

67%

62%

75%

59%

47%

66%

Novas (inéditas)

0%

0%

18%

27%

25%

38%

17%

29%

41%

23%

Novas (transferidas)

45%

9%

0%

0%

8%

0%

8%

12%

12%

10%

Excluídas
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Versão 2

Ano

Versão Final

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

1º

1

3

1

0

0

0

0

6

3

1

0

1

2º

0

4

1

0

1

0

0

7

2

1

1

0

3º

0

5

0

1

0

0

1

7

1

0

1

1

4º

2

2

0

1

0

0

1

6

2

1

1

0

5º

1

7

0

0

0

0

0

6

1

4

1

0

6º

2

2

2

3

0

0

0

7

2

4

0

0

7º

2

2

1

3

1

0

0

4

2

3

3

0

8º

0

6

1

2

0

0

0

7

1

7

2

0

9º

0

3

2

2

2

0

0

3

2

10

2

0

Anos Iniciais

4

21

2

2

1

0

2

32

9

7

4

2

Anos Finais

4

13

6

10

3

0

0

21

7

24

7

0

TOTAL

8

34

8

12

4

0

2

53

16

31

11

2

Anos Iniciais

6%

32%

3%

3%

2%

0%

2%

28%

8%

6%

3%

2%

Anos Finais

6%

20%

9%

15%

5%

0%

0%

18%

6%

21%

6%

0%

TOTAL

12%

52%

12%

18%

6%

0%

2%

46%

14%

27%

10%

2%

Analisar

Avaliar

Criar

LembrarCompreende Aplicar
V2

12%

52%

12%

18%

6%

0%

V3

2%

46%

14%

27%

10%

2%
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LembrarCompreende Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

V2

12%

52%

12%

18%

6%

0%

100%

V3

2%

46%

14%

27%

9%

2%

100%

ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA - HABILIDADES

SITUAÇÃO
mantido sem alterações no mesmo ano
mantido sem alterações em outro ano
mantido sem alterações em outro componente
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações em outro ano
mantido com alterações em outro componente
mantido integrado a outro, no mesmo ano
mantido integrado a outro, em outro ano
excluído
novo
novo - deslocado de outro componente
novo - deslocado do ensino médio

Versão 2

Situação

Observações

Versão 3

V3
V3
Bloom Ano/ciclo

V2 Ano/ciclo

V2 Bloom

1º

2

(EF01HI01) Identificar fases da vida, a partir de registros
relacionados à memória e história pessoais.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento, por
meio do registro das lembranças particulares ou de
lembranças dos membros de sua família

2

1º

1º

2

(EF01HI02) Indicar as formas pelas quais as histórias
pessoais se entrecruzam com a história da família.

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e
as histórias das famílias.

2

1º

1º

2

(EF01HI03) Identificar as diferenças entre o ambiente
doméstico e o ambiente escolar.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01HI03) Identificar as diferenças entre o ambiente
doméstico e o ambiente escolar, reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das regras que os regem.

2

1º

1º

1

(EF01HI04) Reconhecer interferências da família e da
escola na vida de cada um.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF01HI04) Descrever e distinguir os seus papéis e
responsabilidades relacionados à família e à escola.

4

1º

1º

2

(EF01HI05) Reconhecer os conceitos de mudança,
desenvolvimento, pertencimento, memória e história.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF01HI05-06

(EF01HI05-06) Selecionar situações cotidianas que
remetam à percepção de mudança, pertencimento e
memória.

3

2º

1º

2

(EF01HI06) Perceber semelhanças e diferenças entre
ambientes nos quais se insere, em diferentes
temporalidades.

mantido integrado a outro, em outro ano

EF01HI05-06
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1º

2

(EF01HI07) Identificar as semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas.

mantido com alterações em outro
componente

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF01HI07m) Identificar as semelhanças e diferenças
entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e
lugares.

2

1º

mantido sem alterações no mesmo ano

(EF01HI08) Conhecer as histórias da família e da escola e
identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos
em diferentes espaços.

2

1º

(EF01HI09-10) Identificar mudanças e permanências nas
formas de organização familiar de modo a reconhecer as
diversas configurações de família, acolhendo-as e
respeitando-as.

2

1º

(EF01HI11) Reconhecer o significado das comemorações
e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas
comemoradas no âmbito familiar.

2

1º

2

(EF01HI08) Conhecer as histórias da família e escola,
identificando o papel desempenhado por diferentes
sujeitos.

1º

2

(EF01HI09) Identificar mudanças e permanências nas
formas de organização familiar.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01HI09-10

1º

1

(EF01HI10) Reconhecer as diversas configurações de
família, acolhendo-as e respeitando-as.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01HI09-10

1º

2

(EF01HI11) Reconhecer o significado das comemorações
e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas
comemoradas no âmbito familiar.

1º

1

(EF01HI12) Identificar os diferentes ciclos da Natureza.

excluído

1º

1

(EF01HI13) Manipular objetos e documentos pessoais e
de grupos próximos ao seu convívio.

mantido com alterações em outro ano

(EF01HI13m) Selecionar objetos e documentos pessoais
e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua
função, seu uso e significado.

3

2º

1º

1

(EF01HI14) Reconhecer objetos e documentos pessoais
como fontes de memória.

mantido com alterações em outro ano

(EF01HI14) Selecionar e comparar objetos e documentos
pessoais como fontes de memórias e histórias nos
âmbitos pessoal, familiar e escolar.

3

2º

1º

1

(EF01HI15) Considerar a necessidade de preservar
objetos e documentos pessoais.

mantido com alterações no mesmo ano

EF01HI15-16

(EF01HI15-16) Identificar objetos e documentos pessoais
que remetam à própria experiência ou à da família, e
discutir as razões pelas quais alguns objetos são
preservados e outros são descartados.

5

2º

1º

2

(EF01HI16) Comparar diferentes registros da memória e
da história nos âmbitos pessoal, familiar e escolar.

mantido com alterações no mesmo ano

EF01HI15-16

1º

mantido sem alterações no mesmo ano
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(EF01HI17-20) Identificar e organizar, temporalmente,
fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao
tempo (como antes, durante, ao mesmo tempo e depois).

3

2º

(EF01HI18) Identificar e utilizar diferentes marcadores do
EF01HI18-EF02HI12 tempo presentes na comunidade, como relógio e
calendário.

3

2º

(EF02HI01m) Reconhecer espaços de sociabilidade e
identificar os motivos que aproximam e separam as
pessoas em diferentes grupos.

3

2º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02HI03) Identificar e descrever práticas e papéis
sociais que as pessoas exercem em diferentes
comunidades.

2

2º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF02HI04) Identificar diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive, suas
especificidades e importância.

2

2º

1º

2

(EF01HI17) Identificar a época e o lugar a que se
vinculam os registros da memória e da história.

mantido integrado a outro, em outro ano

1º

3

(EF01HI18) Manipular e utilizar diferentes marcadores do
tempo, como relógio e calendário.

mantido integrado a outro, em outro ano

1º

2

1º

3

2º

3

2º

2

2º

1

(EF02HI03) Reconhecer práticas sociais e papéis sociais
que as pessoas exercem nas comunidades em que atuam.

2º

2

(EF02HI04) Identificar diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive.

(EF01HI19) Relatar oralmente, desenhar ou escrever
acontecimentos narrados por familiares e outras pessoas
que rememorem a história da vida pessoal.
(EF01HI20) Identificar e organizar, temporalmente, fatos
da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao antes,
durante, ao mesmo tempo e depois.
(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade,
identificando aspectos que aproximam as pessoas em
cada um deles e as formas pelas quais os grupos neles se
organizam.
(EF02HI02) Compreender transformações em espaços da
comunidade.

(EF02HI05)
(EF02HI06) Identificar formas de lazer características dos
espaços de sociabilidade em que se insere em diferentes
temporalidades.
(EF02HI07) Compreender como as práticas de lazer se
transformaram ao longo do tempo.
(EF02HI08) Identificar como diferentes comunidades
vivenciam e registram sua memória e sua história.

EF01HI17-20

excluído

mantido integrado a outro, em outro ano

EF01HI17-20

mantido com alterações no mesmo ano

excluído

igual EF02HI04
mantido sem alterações em outro
componente

2º

2

2º

2

2º

1

2º

1

(EF02HI09) Perceber a importância das condições
geográficas e naturais para a vida da comunidade.

excluído

2º

2

(EF02HI10) Comparar diferentes registros da memória e
da história da comunidade, identificando a época e o
lugar a que se vinculam e os grupos neles representados.

excluído

excluído
excluído
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2º

2

2º

2

2º

1

(EF02HI11) Relacionar a história da comunidade a
acontecimentos do passado e do presente, identificando
o papel de diferentes grupos nesses acontecimentos.
(EF02HI12) Identificar e compreender a presença de
diferentes marcadores e instrumentos de organização do
tempo na comunidade.
(EF02HI13) Reconhecer lugares de memória que sejam
importantes para a representação identitária da
comunidade.

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF03HI02-EF02HI11-15) Identificar semelhanças e
EF03HI02-EF02HI11- diferenças existentes entre comunidades de uma cidade,
15
e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as
formam.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF01HI18-EF02HI12

mantido integrado a outro, em outro ano

EF02HI13-EF03HI01

2

3º

(EF02HI13-EF03HI01) Identificar os marcos históricos do
lugar em que vive e compreender seus significados.

2

3º

(EF02HI14m) Compilar histórias da família e de
conhecidos registradas em diferentes fontes.

6

2º

(EF03HI03) Identificar os registros de memória na cidade
(nomes de ruas, monumentos, edifícios...), discutindo os
critérios que explicam a escolha desses nomes.

5

3º

(EF03HI04-05) Identificar modos de vida na cidade e no
campo no presente, comparando-os aos do passado

2

3º

2º

3

(EF02HI14) Produzir fontes de memória (desenhos,
relatos escritos, fotografias, dentre outras possibilidades)
que poderão contribuir com a construção da história da
comunidade.

2º

2

(EF02HI15) Registrar práticas sociais significativas do
cotidiano de indivíduos da comunidade.

3º

1

3º

2

3º

2

(EF03HI03) Identificar registros do passado na cidade
(nomes de ruas, monumentos, edifícios...).

mantido com alterações no mesmo ano

3º

1

(EF03HI04) Conhecer modos de vida na cidade em
épocas passadas.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF03HI04-05)

3º

2

(EF03HI05) Comparar os modos de vida na cidade com os
modos de vida no campo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

(EF03HI04-05)

3º

2

(EF03HI06) Perceber como transformações ocorridas na
cidade no passado interferem nos modos de vida de seus
habitantes no presente.

mantido com alterações em outro ano

(EF03HI06m) Identificar as transformações ocorridas na
cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências
nos modos de vida de seus habitantes, tomando como
ponto de partida o presente.

2

4º

1

(EF03HI07) Identificar os espaços públicos no lugar em
que vive: ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da
prefeitura e da Câmara de Vereadores.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF03HI07m) Mapear os espaços públicos no lugar em
que se vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da
prefeitura e da Câmara de Vereadores) e identificar suas
funções.

2

3º

3º

(EF03HI01) Conhecer marcos históricos da cidade em
que vive.
(EF03HI02) Identificar semelhanças e diferenças
existentes entre comunidades que formam a cidade.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido integrado a outro, em outro ano

EF03HI02-EF02HI1115

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF02HI13-EF03HI01

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI02-EF02HI1115
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3º

4

(EF03HI08) Analisar as diferenças entre os espaços
públicos e o espaço doméstico.

mantido com alterações no mesmo ano

3º

2

(EF03HI09) Identificar as diferentes atividades realizadas
na cidade, para fins de produção, comércio, cultura,
educação e lazer.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI09-10

3º

2

(EF03HI10) identificar diferenças entre formas de
trabalho realizadas na cidade e no campo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI09-10

3º

2

(EF03HI11) Comparar as relações de consumo do tempo
presente com as de outros tempos e espaços.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI11-12

3º

2

(EF03HI12) Identificar mudanças e permanências ao
longo do tempo nas relações de consumo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI11-12

3º

2

(EF03HI13) Identificar a presença de deslocamentos
populacionais na formação das cidades.

3º

1

(EF03HI14)
Identificar
a
organização
administrativa do Estado em municípios.

3º

2

(EF03HI15) Conhecer e registrar, a partir de múltiplas
linguagens, os patrimônios históricos e culturais de sua
cidade.

mantido com alterações no mesmo ano

3º

2

(EF03HI16) Consultar fontes de diferentes naturezas para
obter informações sobre acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade em que vive.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

2

(EF03HI17) Identificar variações de pontos de vista na
compreensão das fontes que permitem obter
informações sobre acontecimentos ocorridos ao longo
do tempo na cidade em que vive.

3º

político-

(EF03HI08m) Identificar as diferenças entre os espaços
públicos e o espaço doméstico, compreendendo a
importância dessa distinção.
(EF03HI09-10) IIdentificar diferenças entre formas de
trabalho realizadas na cidade e no campo, também
considerando o uso da tecnologia nesses diferentes
contextos.

2

3º

2

3º

(EF03HI11-12) Comparar as relações de trabalho e lazer
do presente com as de outros tempos e espaços,
analisando mudanças e permanências.

4

3º

(EF03HI13) Identificar os grupos populacionais que
formam a cidade e o município, as relações estabelecidas
entre eles e os eventos que marcam a formação da
cidade, como fenômenos migratórios (vida rural/vida
urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes
empresas, etc.

2

3º

(EF03HI15) Identificar os patrimônios históricos e
culturais de sua cidade e discutir as razões culturais,
sociais e políticas para que assim sejam considerados

5

3º

EF03HI16-19-20

(EF03HI19-20) Selecionar, por meio da consulta de fontes
de diferentes naturezas, e registrar acontecimentos
ocorridos ao longo do tempo na cidade em que vive.

3

3º

EF03HI17-18

(EF03HI17-18) Identificar e comparar pontos de vista em
relação a eventos significativos do local em que se vive,
aspectos relacionados a condições sociais e à presença
de diferentes grupos sociais e culturais, com especial
destaque para as culturas africanas, indígenas e de
migrantes.

4

3º

mantido com alterações no mesmo ano

excluído

mantido integrado a outro, no mesmo ano
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3º

4

(EF03HI18) Comparar pontos de vista em relação à
cidade em que vive, considerando aspectos relacionados
a condições sociais e à presença de diferentes grupos e
culturas, em especial culturas africanas, indígenas, e de
migrantes.

3º

2

(EF03HI19) Relacionar acontecimentos ocorridos na
cidade em que vive, tomando como referência o
encadeamento de ações ao longo do tempo.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI16-19-20

3º

3

(EF03HI20) Selecionar, a partir de alguns critérios,
lugares de memória coletiva da história da cidade,
registrando esses lugares a partir de múltiplas linguagens.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI16-19-20

3º

2

(EF03HI21) Registrar critérios de marcação da passagem
do tempo de acontecimentos ocorridos na cidade em
que vive.

excluído

3º

2

3º

2

(EF03HI22) Comparar marcadores temporais que
registram a passagem do tempo em períodos específicos,
como década, século, milênio, considerando o uso do
calendário.
(EF03HI23) Relacionar a história da cidade aos lugares de
memória coletiva.

3º

2

(EF03HI24) Registrar, por meio de múltiplas linguagens,
práticas sociais e culturais significativas do cotidiano da
cidade no tempo presente, observando mudanças e
permanências dessas práticas.

4º

1

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da
ação do homem no tempo e no espaço.

2

(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do
tempo, a partir de grandes marcos da história da
humanidade, tais como o nascimento da agricultura e do
pastoreio e o surgimento da indústria.

4º

mantido integrado a outro, no mesmo ano

EF03HI17-18

excluído

excluído

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

(EF04HI01m) Reconhecer a história como resultado da
ação do ser humano, no tempo e no espaço, com base na
identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo.

2

4º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do
tempo, a partir de grandes marcos da história da
humanidade, tais como o nascimento da agricultura e do
pastoreio e o surgimento da indústria, colocando em
questão perspectivas evolucionistas.

3

4º
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4º

1

(EF04HI03) Perceber as relações entre os indivíduos e a
natureza.

4º

2

(EF04HI04) Identificar as transformações nos meios de
deslocamento das pessoas e mercadorias.

mantido com alterações no mesmo ano

4º

1

(EF04HI05) Considerar a importância dos caminhos
terrestres, fluviais e marítimos.

mantido com alterações no mesmo ano

4º

2

(EF04HI06) Identificar as transformações nos meios de
comunicação das sociedades: cultura oral, imprensa,
rádio, televisão, cinema e internet.

mantido com alterações no mesmo ano

4º

2

(EF04HI07) Relacionar os processos de ocupação do
campo às intervenções na paisagem natural local.

mantido com alterações no mesmo ano

4º

4

4º

1

4º

1

4º

1

(EF04HI11) Conhecer patrimônios materiais e imateriais
da humanidade.

4º

2

(EF04HI12) Observar mudanças e permanências dos
patrimônios materiais e imateriais da humanidade ao
longo do tempo e suas relações com o presente.

excluído

4º

4

(EF04HI13) Analisar registros que permitam
compreender o papel das sociedades nas questões
relativas à preservação ambiental.

excluído

4º

2

(EF04HI14) Identificar formas de marcação da passagem
do tempo em outras sociedades.

mantido sem alterações em outro ano

(EF04HI08) Analisar as
migrações internas e à
contextos em que vive.
(EF04HI09) Conhecer o
escrita.
(EF04HI10) Conhecer o
cidades.

mudanças relacionadas às
imigração internacional nos
processo de surgimento da
processo de formação das

mantido integrado a outro, no mesmo ano

mantido com alterações em outro ano

(EF04HI03-EF05HI03-05) Identificar as relações entre os
EF04HI03-EF05HI03- indivíduos e a natureza e discutir o significado do
05
nomadismo e da fixação das primeiras comunidades
humanas.

5

4º

(EF04HI04) Identificar as transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias,
analisando as formas de adaptação ou marginalização.

4

4º

2

4º

5

4º

5

4º

4

4º

(EF04HI11) Inventariar os patrimônios materiais e
imateriais da humanidade e analisar as mudanças e as
permanências desses patrimônios ao longo do tempo.

4

5º

(EF04HI14) Identificar formas de marcação da passagem
do tempo em outras sociedades, incluindo as populações
indígenas.

2

5º

(EF04HI05m) Identificar e descrever a importância dos
caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica
da vida comercial.
(EF04HI06) IdIdentificar as transformações ocorridas nos
meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio,
televisão, cinema e internet) e discutir seus significados
para os diferentes estratos sociais.
(EF04HI07) Relacionar os processos de ocupação do
campo a intervenções na natureza, avaliando os
resultados dessa intervenção.
(EF04HI08m) Analisar a existência ou não de mudanças
na sociedade em que vive associadas a migrações
internas e imigração internacional.

excluído
excluído

mantido com alterações em outro ano
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4º

4

(EF04HI15) Comparar pontos de vista sobre temas que
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio
do acesso a diferentes fontes, inclusive as orais.

mantido sem alterações em outro ano

4º

2

(EF04HI16) Registrar, em múltiplas linguagens, práticas
sociais e culturais significativas relativas às questões das
migrações nacionais e internacionais.

excluído

4º

4

(EF04HI17) Refletir sobre as diferentes formas de
contribuição dos negros africanos e dos indígenas na
formação da cultura brasileira a partir da análise de
diferentes fontes documentais: fotos, artefatos,
documentos, obras literárias, dentre outras
possibilidades.

mantido integrado a outro, no mesmo ano

4º

2

(EF04HI18) Recorrer a fontes diversas para obter
informações sobre as mudanças tecnológicas ocorridas
nos últimos séculos.

excluído

4º

2

(EF04HI19) Consultar fontes de diferentes tipos para
obter informações sobre as mudanças na relação do
homem com o meio ambiente.

mantido com alterações em outro ano

3

(EF04HI20) Dimensionar a duração de períodos
históricos, tendo como referência materiais que
possibilitem concretizar as relações de grandeza entre
anos, décadas, séculos, milênios e eras.

excluído

4º

novo

5º

1

(EF05HI01) Reconhecer a historicidade como diferença
fundamental entre o homem e os demais animais.

excluído

5º

5

(EF05HI02) Discutir sobre os vestígios relacionados ao
surgimento da presença humana na Terra.

excluído

(EF04HI15) Comparar pontos de vista sobre temas que
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio
do acesso a diferentes fontes, inclusive as orais.

4

5º

2

4º

(EF04HI19m) Identificar impactos no meio ambiente
causados pelas diferentes formas de trabalho existentes
na comunidade em que se vive.

2

2º

(Novo) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas
contribuições para a formação da sociedade brasileira.

4

4º

(EF04HI17-EF01GE02) Identificar, em seus lugares de
vivência e em suas histórias familiares, elementos de
distintas culturas (europeias, latino-americanas, afroEF04HI17-EF01GE02
brasileiras, indígenas, ciganas, mestiças etc.), valorizando
o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição
para a formação da cultura local e brasileira.
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5º

2

(EF05HI03) Conhecer como viviam os primeiros grupos
humanos, levando em consideração o domínio de
técnicas básicas de sobrevivência, formas de organização
social e de representação simbólica do universo material
e social.

5º

1

(EF05HI04) Identificar as regiões do planeta que foram
ocupadas primordialmente.

excluído

5º

2

(EF05HI05) Compreender as formas de vida nômade e os
processos de sedentarização.

mantido integrado a outro, em outro ano

5º

2

(EF05HI06) Identificar movimentos migratórios dos
primeiros grupos humanos, com ênfase nos processos de
povoamento do continente americano.

mantido com alterações em outro ano

5º

2

(EF05HI07) Compreender o significado do conceito de
civilização, relacionado com o surgimento da escrita, das
cidades, das formas de hierarquização social, e da
centralização política e religiosa.

excluído

5º

1

(EF05HI08) Conhecer as primeiras civilizações na Ásia e
na África (a Mesopotâmia, a Pérsia, o Egito faraônico, os
povos núbios e hebreus).

excluído

5º

1

(EF05HI09) Conhecer formas de representações do
tempo das primeiras civilizações, suas concepções
religiosas, cosmologias e teogonias.

excluído

5º

1

(EF05HI10) Conhecer a vida nas cidades antigas e o papel
das muralhas.

excluído

5º

1

(EF05HI11) Conhecer as relações entre povos nas
primeiras civilizações: rotas de comércio, alianças
políticas, trocas culturais, guerras, conquista de
territórios e domínio dos povos.

excluído

5º

2

(EF05HI12) Compreender a história das civilizações
ameríndias que ocupavam a Mesoamérica e a América
do Sul no período que antecedeu a chegada dos
europeus ao continente: civilizações asteca, maia e inca.

excluído

mantido integrado a outro, em outro ano

EF04HI03-EF05HI0305

EF04HI03-EF05HI0305
(EF05HI06) Identificar as motivações dos processos
migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o
papel desempenhado pela migração nas regiões de
destino.

5

4º
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(EF05HI13) Estabelecer comparações entre as
populações indígenas das Américas (América do Norte,
Central e do Sul).
(EF05HI14) Identificar características dos grupos etnolinguísticos que habitavam as regiões que,
posteriormente, corresponderiam aos domínios coloniais
de Portugal na América.

5º

2

5º

2

5º

1

(EF05HI15) Conhecer as hipóteses científicas sobre o
surgimento da espécie humana.

mantido com alterações em outro ano

5º

1

(EF05HI16) Conhecer as principais fontes utilizadas por
arqueólogos e historiadores para estudar as primeiras
civilizações.

excluído

5º

2

(EF05HI17) Comparar as formas de vida dos “primeiros
homens” com as das primeiras civilizações.

excluído

5º

2

(EF05HI18) Comparar marcadores temporais que
registravam a passagem do tempo nas primeiras
civilizações àqueles utilizados nas civilizações atuais.

excluído

2

(EF05HI19) Consultar fontes de diferentes tipos para
obter informações sobre a formação das civilizações
ameríndias.

2

(EF05HI20) Refletir sobre as diferentes formas de
contribuição das culturas indígenas e africanas na
formação da cultura brasileira.

5º

5º

excluído

excluído

(EF05HI15m) Identificar as hipóteses científicas sobre o
surgimento da espécie humana e sua historicidade e
analisar os significados dos mitos de fundação.

4

6º

mantido com alterações em outro ano

(EF05HI19) Identificar aspectos e processos específicos
das sociedades africanas e americanas (antes da chegada
dos europeus), com destaque para as formas de
organização social e o desenvolvimento de saberes e
técnicas.

2

7º

mantido com alterações em outro ano

(EF05HI20) Identificar a distribuição territorial da
população brasileira, em diferentes épocas,
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena,
africana, europeia e asiática).

2

7º

novo

(Novo) Identificar os processos de formação das culturas
e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico
ocupado.

2

5º

novo

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

2

5º
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novo

(Novo) Analisar o papel das culturas e das religiões na
composição identitária dos povos antigos.

4

5º

novo

(Novo) Associar a noção de cidadania com os princípios
de respeito à diversidade e à pluralidade.

3

5º

novo

(Novo) Compreender a produção do conceito de
cidadania como uma conquista histórica, e associar esse
conceito à conquista de direitos dos povos e das
sociedades.

3

5º

novo

(Novo) Comparar o uso de diferentes linguagens no
processo de comunicação e avaliar os significados
sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.

5

5º

5

5º

2

6º

3

6º

2

6º

novo

6º

1

6º

1

6º

2

6º

1

6º

2

6º

1

6º

1

(EF06HI01) Conhecer a história da Grécia antiga, com
ênfase no processo de surgimento da polis e da Filosofia.
(EF06HI02) Reconhecer os conceitos de democracia e
cidadania construídos na Grécia clássica e, em particular,
em Atenas.
(EF06HI03) Identificar a importância da mitologia grega e
de suas representações nas artes e na literatura, até os
dias de hoje.
(EF06HI04) Conhecer o papel do Teatro (Tragédia) na
Grécia enquanto forma de apropriação do espaço
público.
(EF06HI05) Valorizar as contribuições do pensamento
grego para a Matemática e para o conhecimento da
natureza.
(EF06HI06) Conhecer a conquista da Grécia pela
Macedônia e a difusão da cultura helênica pelo mundo
Mediterrâneo.

(EF06HI07) Conhecer o processo de formação do Império
Romano.

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano

(Novo) Identificar os processos de produção,
hierarquização e difusão dos marcos de memória e
discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos
que compõem a sociedade na nomeação desses marcos
de memória.
(EF06HI01) Explicar a formação da Grécia antiga, com
ênfase na formação da pólis e nas transformações
políticas, sociais e culturais.
(EF06HI02m) Associar o conceito de cidadania a
dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma
antigas.

excluído

excluído

excluído

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

(EF06HI07m) Caracterizar o processo de formação da
Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas nos
períodos monárquico e republicano.
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6º

2

(EF06HI08) Compreender aspectos da República romana
e o papel do Direito na organização do Estado.

excluído

6º

1

(EF06HI09) Reconhecer a importância do latim na
formação das línguas vernáculas modernas.

excluído

6º

1

(EF06HI10) Conhecer a relação entre patrícios e plebeus.

excluído

6º

4

(EF06HI11) Reconhecer e analisar as principais
características da escravidão na Antiguidade.

excluído

6º

1

(EF06HI12) Identificar os principais aspectos da expansão
territorial de Roma na Península Itálica, em regiões da
Europa, da África e do Oriente Médio.

excluído

6º

4

(EF06HI13) Analisar aspectos que mostram
continuidades entre o helenismo e a cultura romana.

excluído

6º

1

(EF06HI014) Identificar as origens do Cristianismo na
região da Palestina e sua propagação por outras regiões
do Império Romano.

excluído

6º

2

(EF06HI15) Identificar relações entre o Cristianismo, o
povo hebreu e o Judaísmo.

excluído

6º

1

(EF06HI16) Reconhecer as origens do Islamismo na
Península Arábica no século VIII.

excluído

6º

2

(EF06HI17) Compreender a desestruturação do Império
Romano e a formação do mundo medieval na Europa.

excluído

6º

1

(EF06HI18) Identificar a divisão do Império Romano entre
Império Romano do Ocidente e do Oriente.

excluído

6º

1

(EF06HI19) Identificar aspectos do conceito de
feudalismo.

excluído

6º

2

(EF06HI20) Identificar a fragmentação do poder político e
a primazia cultural e política da Igreja Católica.

excluído

3

(EF06HI21) Classificar a estrutura da sociedade feudal
definida a partir de três ordens, dos oratores, bellatores
e laboratores, representadas pelas figuras do sacerdote,
do cavaleiro e do camponês.

excluído

6º
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6º

1

(EF06HI22) Identificar o papel do comércio e das cidades
na Idade Média.

excluído

6º

2

(EF06HI23) Identificar aspectos de manifestações
culturais e artísticas do mundo medieval, destacando a
construção de catedrais, de castelos e o nascimento das
Universidades.

excluído

6º

4

(EF06HI24) Analisar e problematizar o conceito de Idade
Média como periodização da História Universal.

excluído

6º

2

6º

2

(EF06HI25) Estabelecer as relações do mundo medieval
com o mundo árabe, com o Império Otomano e com as
populações judias.
(EF06HI26) Compreender o papel da Biblioteca de
Alexandria, das Cruzadas e da presença de judeus e
árabes na Península Ibérica.
(EF06HI27) Conhecer marcos fundamentais das Histórias
Antiga e Medieval, incluindo contraposições, conexões e
trocas que se estabeleceram entre “Ocidente” e
“Oriente” ao longo desses séculos (cerca de 3 mil a.C. a
fins do século XV).

6º

2

6º

3

6º

1

6º

2

(EF06HI30) Compreender a noção de “era cristã”.

1

(EF06HI31) Conhecer diferentes formas de periodização
dos processos históricos, tais como Idades Antiga,
Média, Moderna e Contemporânea; Eras do
descobrimento, das revoluções, atômica e espacial;
Períodos Paleolítico e Neolítico; Mundos antigo e
moderno; Antigo regime; Antiguidade, Modernidade,
Pós-modernidade e Contemporaneidade.

6º

(EF06HI28) Produzir textos que discorram sobre o
desenvolvimento dessas civilizações e sociedades.
(EF06HI29) Identificar diferentes fontes de conhecimento
sobre as cidades medievais.

excluído

excluído

excluído

excluído
excluído

excluído

mantido com alterações no mesmo ano

novo

(EF06HI31) Identificar diferentes formas de compreensão
da noção de tempo e de periodização dos processos
históricos (continuidades e rupturas).

2

6º

(Novo) Identificar a gênese da produção do saber
histórico e analisar o significado das fontes que
originaram determinadas formas de registro em
sociedades e épocas distintas.

4

6º
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7º

2

(EF07HI01) Compreender o significado do Renascimento
e do Humanismo.

novo

(Novo) Descrever modificações da natureza e da
paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade,
com destaque para os povos indígenas e quilombolas, e
discutir a natureza e a lógica das transformações
ocorridas.

5

6º

novo

(Novo) Identificar aspectos e formas de registro das
sociedades antigas na África, no Oriente e nas Américas,
distinguindo alguns significados presentes na cultura
material e na tradição oral dessas sociedades.

4

6º

novo

(Novo) Discutir o conceito de Antiguidade clássica, seu
alcance e limite na tradição ocidental, assim como os
impactos sobre outras sociedades e culturas.

5

6º

novo

(Novo) Conceituar “império” no mundo antigo, com
vistas à análise das diferentes formas de equilíbrio e
desequilíbrio entre as partes envolvidas.

4

6º

novo

(Novo) Identificar e analisar diferentes formas de
contato, adaptação ou exclusão entre populações em
diferentes tempos e espaços.

4

6º

novo

(Novo) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas,
produtos e culturas no Mediterrâneo e seu significado.

2

6º

novo

(Novo) Caracterizar e comparar as dinâmicas de
abastecimento e as formas de organização do trabalho e
da vida social em diferentes sociedades e períodos, com
destaque para as relações entre senhores e servos.

2

6º

novo

(novo) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre
no mundo antigo.

4

6º

novo

(Novo) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos
modos de organização social no período medieval.

4

6º

novo

(Novo) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais
das mulheres no mundo antigo e nas sociedades
medievais.

4

6º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07HI01m) Identificar as principais características dos
Humanismos e dos Renascimentos e compreender seus
significados.

4

7º
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7º

2

(EF07HI02) Estabelecer a relação entre a formação dos
Estados Nacionais europeus, o mercantilismo e a
expansão ultramarina.

mantido com alterações em outro
componente
mantido com alterações no mesmo ano
mantido com alterações no mesmo ano

7º

2

7º

(EF07HI03) Analisar os diferentes impactos da conquista
europeia da América para as populações ameríndias e
identificar as formas de resistência.

4

7º

mantido com alterações no mesmo ano

(EF07HI04m) Descrever as formas de organização das
sociedades americanas no tempo da conquista com
vistas a explicar mecanismos de alianças, de confrontos e
de resistência.

5

7º

(EF07HI08m) Discutir o conceito de escravidão moderna
e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à
servidão medieval.

5

7º

(EF07HI10) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de
comércio de escravos em suas diferentes fases,
identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as
regiões e zonas africanas de procedência dos
escravizados.

4

7º

(EF07HI03) Analisar os diferentes impactos da conquista
europeia da América para as populações ameríndias.

7º

2

(EF07HI04) Compreender o processo de organização do
domínio colonial nas Américas portuguesa e espanhola.

7º

2

7º

1

7º

2

7º

4

(EF07HI08) Analisar as relações de trabalho impostas às
populações indígenas e a introdução da escravidão de
origem africana nas Américas.

mantido com alterações no mesmo ano

7º

1

(EF07HI09) Conhecer as formas de organização social e
política do continente africano na época moderna.

excluído

7º

2

(EF07HI10) Identificar as condições do comércio de
escravos na África e o desenvolvimento do tráfico
transatlântico.

7º

1

(EF07HI11) Conhecer as diferentes formas de escravidão
nas Américas e as estratégias de luta dos escravos pela
liberdade.

(EF07HI05) Destacar a importância da ação missionária
na América Ibérica, percebendo a violência implícita na
catequese.
(EF07HI06) Reconhecer confrontos que produziram
etnocídios.
(EF07HI07) Compreender as várias estratégias de
resistência indígena na América Ibérica às diferentes
formas de dominação.

5

mantido com alterações no mesmo ano

4

7º

(EF07HI02a) Identificar as razões da passagem do
mercantilismo para o capitalismo.
(EF07HI02b) Caracterizar a ação dos europeus e suas
[desdobrado em 2] lógicas mercantis visando ao domínio no mundo
atlântico.
[desdobrado em 2]

excluído
excluído
excluído

mantido com alterações no mesmo ano

excluído
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7º

1

(EF07HI12) Conhecer as diferentes fases da colonização
do Brasil, em especial a da economia do açúcar no
Nordeste, da exploração mineradora e a da expansão das
fronteiras do território colonial.

7º

1

(EF07HI13) Identificar os grupos que integravam a
sociedade colonial em diferentes regiões do território.

excluído

7º

2

(EF07HI14) Identificar aspectos da produção cultural no
Nordeste açucareiro e na região das Minas Gerais.

excluído

7º

4

(EF07HI15) Analisar a importância das revoltas coloniais.

excluído

1

(EF07HI16) Conhecer os motivos e os desdobramentos
da vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em
1808.

mantido com alterações em outro ano

4

(EF07HI17) Inferir, a partir de fontes diversas,
motivações e desdobramentos de conflitos entre
poderes locais e central no Brasil, relacionados aos
europeus, indígenas e negros, expressos em
movimentos, tais como Confederação dos Tamoios
(1556-1567), Levantes dos Tupinambás (1617-1621),
Revolta de Beckman (1684), formação do Quilombo dos
Palmares (século XVII).

excluído

4

(EF07HI18) Analisar o processo de independência do
Brasil, levando em conta as revoltas reprimidas e o papel
da Inconfidência Mineira, e da “Conjuração Baiana” ou
“Revolta dos Alfaiates” (17961799).

excluído

7º

2

(EF07HI19) Estabelecer relações e conexões entre o
processo de independência do Brasil e o da América de
colonização espanhola.

7º

3

(EF07HI20) Comparar a independência do Brasil e da
América de colonização espanhola com a independência
dos Estados Unidos.

excluído

7º

1

(EF07HI21) Conhecer Identificar, em diferentes fontes,
marcos fundamentais do advento da Modernidade.

mantido com alterações no mesmo ano

7º

7º

7º

excluído

mantido com alterações em outro ano

(EF07HI16) Caracterizar a organização política e social no
Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 1808,
até 1822, e discutir seus desdobramentos para a história
política brasileira

5

8º

(EF07HI19m) Identificar e explicar os protagonismos e a
atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas
de independência no Brasil, na América espanhola e no
Haiti.

5

8º

(EF07HI21) Explicar o significado de “modernidade” e
suas lógicas de inclusão e exclusão, a partir de uma
concepção europeia.

5

7º
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7º

2

(EF07HI22) Relacionar as transformações em curso na
Europa moderna e as formas pelas quais se fazem
presentes em outras regiões do mundo, em particular,
no “Novo Mundo”.

7º

4

(EF07HI23) Analisar os modos de exercício de dominação
sobre as populações ameríndias, e sobre os múltiplos
modos de resistência.

7º

2

(EF07HI24) Utilizar documentos históricos que iluminem
a dominação e a resistência das populações ameríndias.

mantido com alterações no mesmo ano

7º

2

(EF07HI25) Identificar aspectos da história dos reinos
africanos durante o tráfico “negreiro”.

excluído

7º

2

(EF07HI26) Identificar fontes de diferentes naturezas
para obter informações sobre a escravidão nas Américas.

mantido integrado a outro, em outro ano

7º

4

7º

4

7º

7º

(EF07HI27) Pesquisar diferentes fontes sobre a
catequese dos índios, analisando diferentes pontos de
vista sobre o fato.
(EF07HI28) Pesquisar diferentes fontes sobre a
escravidão nas Américas, analisando diferentes pontos
de vista sobre o fato.

2

(EF07HI29) Identificar, em obras artísticas e em
documentos diversos, as diferentes formas de resistência
à escravidão, analisando diferentes narrativas e
perspectivas sobre esse processo.

4

(EF07HI30) Analisar mudanças e permanências na forma
de preconceitos e estereótipos sobre as populações
indígenas e negras no Brasil e nas Américas,
problematizando esses estereótipos e preconceitos.

mantido com alterações no mesmo ano

excluído

EF07HI26-28

(EF07HI22) Identificar conexões e interações entre as
sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da
Ásia, no contexto das navegações, analisando a
complexidade das interações que ocorrem nos Oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico.

4

7º

(EF07HI24) Analisar, com base em documentos
históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas
de dominação e de resistência das sociedades
americanas no período colonial.

4

7º

(EF07HI26-28) Formular questionamentos sobre o
legado da escravidão nas Américas, com base na seleção
e consulta de fontes de diferentes naturezas.

6

8º

(EF07HI30m) Discutir a noção da tutela dos grupos
indígenas e a participação dos negros na sociedade
brasileira do final do período colonial, identificando
permanências na forma de preconceitos e estereótipos
sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas
Américas.

5

8º

excluído

mantido integrado a outro, em outro ano

EF07HI26-28

excluído

mantido com alterações em outro ano
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7º

2

(EF07HI31) Conhecer e compreender a importância de
outras Ciências, tais como a Arqueologia, a Geografia, a
Antropologia e a Linguística no conhecimento do
passado das populações indígenas e africanas para a
história brasileira.

excluído

novo

(Novo) Identificar e relacionar as vinculações entre as
reformas religiosas e os processos culturais e sociais do
período moderno na Europa e na América.

3

7º

novo

(Novo) Comparar as navegações no Atlântico e no
Pacífico entre os séculos XIV e XVI.

2

7º

novo

(Novo) Descrever as principais características dos
processos de formação e consolidação das monarquias,
analisando as razões da centralização.

4

7º

novo

(Novo) Analisar a formação histórico-geográfica do
território da América portuguesa por meio de mapas
históricos.

4

7º

novo

(Novo) Descrever as dinâmicas comerciais das
sociedades americanas e africanas e analisar suas
interações com outras sociedades do Ocidente e do
Oriente.

4

7º

1

(EF08HI01) Conhecer o processo de formação do Estado
Nacional brasileiro na condição de Império.

excluído

8º

2

(EF08HI02) Compreender a especificidade do processo
de formação do Estado Nacional brasileiro em relação
aos outros países da América que adotaram o regime
republicano.

excluído

8º

4

(EF08HI03) Analisar as consequências sociais e políticas
da permanência da escravidão ao longo do Império.

excluído

8º
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8º

4

(EF08HI04) Analisar a relação do Império com as
populações indígenas.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08HI04) Identificar e analisar as políticas oficiais com
relação ao indígena durante o Império.

4

8º

8º

1

(EF08HI05) Reconhecer o Período Regencial e as
motivações das revoltas provinciais que eclodiram nessa
conjuntura.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08HI05m) Identificar, comparar e analisar a
diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos
movimentos contestatórios ao poder centralizado.

4

8º

8º

4

(EF08HI06) Analisar as composições políticas do Segundo
Reinado e as estratégias de imposição da ordem no país.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF08HI06) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e
os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o
Primeiro e o Segundo Reinado.

4

8º

8º

4

(EF08HI07) Analisar o desenvolvimento da cafeicultura
no Vale do Paraíba e, posteriormente, no Oeste paulista.

excluído

8º

2

(EF08HI08) Identificar os primeiros ensaios de
modernização do país, em meados do século, motivados
pela ampliação da economia exportadora de café
(construção de estradas de ferro, portos, companhias de
navegação), início da política de imigração e
comercialização de terras.

excluído

8º

2

8º

1

8º

2

(EF08HI11) Compreender a Guerra do Paraguai e seus
desdobramentos nacionais e regionais.

(EF08HI11) Identificar as questões internas e externas
sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e
discutir diferentes versões sobre o conflito.

5

8º

8º

4

(EF08HI12) Analisar os diversos impactos sociais,
econômicos e políticos da Abolição da Escravidão.

excluído

8º

1

(EF08HI13) Reconhecer as representações da nação
brasileira na literatura e na pintura ao longo do Segundo
Reinado.

excluído

(EF08HI09) Identificar as razões e os efeitos do fim do
Tráfico de Escravos em 1850.
(EF08HI10) Conhecer as relações do Brasil com os demais
países da América do Sul.

excluído
excluído

mantido com alterações no mesmo ano
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(EF08HI14) Conhecer a crise do regime imperial e o
processo de proclamação da República.

8º

1

8º

4

8º

1

8º

1

(EF08HI17) Identificar os aspectos econômicos, sociais e
políticos que caracterizam a Primeira República.

mantido com alterações em outro ano

8º

1

(EF08HI18) Identificar o sistema político-partidário da
Primeira República e as bases sociais do Partido
Republicano nos estados participantes da chamada
política do “café com leite”, São Paulo e Minas Gerais.

excluído

8º

2

(EF08HI19) Caracterizar os aspectos fundamentais do
período republicano entre 1946 e 1964.

excluído

8º

1

(EF08HI20) Identificar as principais características do
golpe de 1964 e dos posteriores governos do regime
militar.

8º

4

(EF08HI21) Analisar o processo de transição democrática
e as principais características da Constituição de 1988.

8º

4

8º

4

8º

1

8º

1

8º

4

(EF08HI15) Analisar os sentidos sociais e culturais da
revolta de Canudos no sertão da Bahia, na década de
1890.
(EF08HI16) Conhecer a obra Os Sertões, de Euclides da
Cunha, em especial a sua “descoberta” das mazelas do
“Brasil profundo”.

(EF08HI22) Analisar documentos históricos que reflitam
os momentos de inflexão na construção do Estado
Nacional brasileiro.
(EF08HI23) Contrapor excertos de textos que
apresentem interpretações divergentes sobre a
construção do Estado Nacional brasileiro.
(EF08HI24) Conhecer documentos e monumentos
fundamentais da história brasileira.
(EF08HI25) Reconhecer os principais personagens da
história brasileira.
(EF08HI26) Formular questionamentos sobre o legado do
latifúndio e da escravidão.

excluído

excluído

excluído

(EF08HI17m) Descrever e analisar os principais aspectos
sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência
da República no Brasil.

4

9º

mantido com alterações em outro ano

(EF08HI20) Caracterizar o processo que resultou na
ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de
questões relacionadas a memória e justiça sobre os casos
de violação dos direitos humanos.

5

9º

mantido com alterações em outro ano

(EF08HI21) Discutir o papel da mobilização da sociedade
brasileira do final do período ditatorial até a Constituição
de 1988.

5

9º

((EF08HI26) AvaIiar aspectos das estruturas sociais da
atualidade, relacionando-os aos legados da escravidão
no Brasil.

5

8º

excluído

excluído
excluído
excluído
mantido com alterações no mesmo ano
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8º

2

8º

2

8º

2

(EF27HI06) Relacionar a história brasileira aos processos
contemporâneos relacionados à conquista de direitos
dos trabalhadores.
(EF08HI28) Relacionar a história brasileira aos processos
contemporâneos de reconhecimento dos direitos das
populações indígenas e quilombolas.
(EF08HI29) Relacionar a história brasileira ao processo
contemporâneo de a afirmação dos direitos das
mulheres.

8º

2

(EF08HI30) Reconhecer as fontes históricas, tais como
documentos pessoais, fotografias, narrativas orais,
escritas, iconográficas e materiais audiovisuais, dentre
outros, como ferramentas para a produção de evidências
e posterior formulação de narrativas sobre o passado,
ampliando o vocabulário historiográfico e a compreensão
sobre a história do Brasil.

8º

2

(EF08HI31) Refletir sobre as comemorações do
Centenário da Independência e as representações da
identidade nacional.

(EF08HI27-28-29) Identificar e analisar processos sociais,
econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de
1946.

4

9º

novo

(Novo) Identificar os principais aspectos conceituais do
iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles
e a organização do mundo contemporâneo.

5

8º

novo

(Novo) Identificar a Revolução de São Domingo como
evento singular e como desdobramento da Revolução
Francesa e avaliar suas implicações.

5

8º

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF08HI27-28-29)

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF08HI27-28-29)

mantido integrado a outro, em outro ano

(EF08HI27-28-29)

excluído

excluído

novo - deslocado de outro componente

Geografia

(EF08GE01) Aplicar os conceitos de Estado, nação,
território, governo e país para o entendimento de
conflitos e tensões.

3

8º

novo - deslocado de outro componente

Geografia

(EF08GE04m) Analisar a relacão entre as
transformações territoriais, em razão de questões de
fronteiras, e as tensões e conflitos durante o Império.

4

8º

(Novo) Discutir o papel das culturas letradas, não
letradas e artísticas na produção do imaginário e das
identidades no Brasil do século XIX.

5

8º

novo
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novo

(Novo) Identificar os principais produtos, utilizados pelos
europeus, procedentes da África do Sul, do Golfo da
Guiné e de Senegâmbia.

2

8º

novo

(Novo) Identificar e contextualizar o protagonismo das
populações locais na resistência ao imperialismo na
África e Ásia.

2

8º

novo

(Novo) Caracterizar e contextualizar aspectos das
relações entre os EUA e a América Latina no século XIX.

2

8º

novo

(Novo) Identificar as tensões e os significados dos
discursos civilizatórios e discutir seus impactos entre as
sociedades indígenas nas Américas.

5

8º

mantido sem alterações em outro ano

(EF09HI01) Identificar as particularidades político-sociais
da Inglaterra do século XVII e analisar os
desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa .

4

8º

(EF09HI04m) Analisar os impactos da Revolução
Industrial na produção e circulação de povos, produtos e
culturas.

4

8º

9º

2

(EF09HI01) Identificar as particularidades político-sociais
da Inglaterra e os desdobramentos posteriores à
Revolução Gloriosa do século XVII.

9º

1

(EF09HI02) Conhecer a colonização da Índia, China e
Austrália pelo Império Britânico.

excluído

9º

2

(EF09HI03) Relacionar o “processo de cercamento de
terras” e a “Revolução Industrial”.

excluído

2

(EF09HI04) Compreender o significado da “Revolução
Industrial” e seus desdobramentos: desenvolvimento
tecnológico, construção de fábricas, comércio marítimo,
criação de bancos, ampliação da economia de mercado.

mantido com alterações em outro
componente

9º

mantido com alterações em outro ano
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9º

2

(EF09HI05) Compreender o significado do Iluminismo e a
contribuição dos Enciclopedistas para a transformação
das ideias que justificaram a Revolução Francesa.

excluído

9º

4

(EF09HI06) Analisar a importância da Revolução Francesa
e seu confronto com o Regime Absolutista e com a
sociedade dominada pela nobreza e pelo clero.

mantido com alterações em outro ano

9º

4

(EF09HI07) Analisar as representações simbólicas
construídas sobre a Revolução e a República na França a
partir da “tomada da Bastilha” e vitória dos
revolucionários.

excluído

9º

2

(EF09HI08) Compreender os desdobramentos do
processo revolucionário que resultaram na formação do
Império comandado por Napoleão Bonaparte.

excluído

9º

4

(EF09HI09) Analisar as transformações que ocorreram na
Europa (luta contra o absolutismo) e nas Américas
(independência) a partir das ideias liberais e iluministas
no século XIX.

9º

2

9º

(EF09HI06m) Identificar e analisar os desdobramentos
dos processos da Revolução Francesa na Europa e no
mundo.

4

8º

mantido com alterações em outro ano

(EF09HI09m) Explicar os movimentos e as rebeliões da
América portuguesa, articulando as temáticas locais e
suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas
Américas.

5

8º

(EF09HI10) Estabelecer comparações entre os processos
de Independência da América do Norte, da América
Espanhola e da América Portuguesa, identificando os
aspectos comuns e as múltiplas diferenças entre eles.

mantido com alterações em outro ano

(EF09HI10m) Identificar e contextualizar as
especificidades dos diversos processos de independência
nas Américas, seus aspectos populacionais e suas
conformações territoriais.

2

8º

4

(EF09HI11) Analisar a formação dos Estados Nacionais
nas Américas ao longo do século XIX, levando em conta a
especificidade do caso brasileiro.

excluído

9º

4

(EF09HI12) Analisar os significados dos nacionalismos e
da construção de Impérios na Europa do século XIX.

excluído

9º

2

(EF09HI13) Estabelecer a relação entre imperialismo e
corrida imperialista dos Estados europeus, que resultou
na política neocolonialista na Ásia e África.

excluído
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9º

2

(EF09HI14) Identificar os aspectos fundamentais da
Revolução Russa.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09HI14) Identificar as especificidades e o significado
histórico da Revolução Russa, discutindo seus
desdobramentos.

5

9º

9º

1

(EF09HI15) Conhecer o período entre guerras e o
surgimento do fascismo e do nazismo.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09HI15) Descrever e analisar os processos da
emergência do fascismo e a consolidação dos estados
totalitários.

4

9º

9º

1

(EF09HI16) Conhecer as origens e os propósitos da
Organização das Nações Unidas.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09HI16) Discutir as motivações que levaram à criação
da Organização das Nações Unidas no contexto do pósguerra e os propósitos dessa organização.

5

9º

9º

1

(EF09HI17) Conhecer a Carta dos Direitos Humanos e sua
relação com o processo de afirmação dos direitos das
minorias.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09HI17) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao
processo de afirmação dos direitos das minorias.

4

9º

9º

1

(EF09HI18) Identificar os principais aspectos sociais,
econômicos e políticos dos Estados de Bem-Estar Social.

excluído

9º

2

(EF09HI19) Compreender os significados da Guerra Fria e
identificar as “zonas de influência” dos Estados Unidos e
da União Soviética.

mantido com alterações no mesmo ano

(EF09HI19) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria,
seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no
interior dos blocos liderados por soviéticos e
estadunidenses.

4

9º

9º

4

(EF09HI20) Analisar os principais eixos de polarização
política que emergiram no cenário mundial após o fim da
Guerra Fria.

excluído
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(EF09HI21) Conhecer os conceitos fundamentais da
ordem liberal e democrática.

9º

1

9º

1

9º

2

9º

1

9º

4

(EF09HI25) Comparar os grandes embates ideológicos
entre o liberalismo, conservadorismo, comunismo e
social democracia.

excluído

9º

4

(EF09HI26) Analisar os efeitos devastadores do
imperialismo europeu sobre os países da África e da Ásia.

mantido com alterações em outro ano

9º

2

(EF09HI27) Utilizar diferentes fontes de consulta sobre os
regimes totalitários.

excluído

9º

1

(EF09HI28) Conhecer os efeitos da guerra fria sobre os
países da América do Sul e sobre o Brasil em particular.

excluído

9º

4

(EF09HI29) Analisar mudanças e permanências
produzidas pela globalização na vida brasileira.

(EF09HI22) Conhecer os diferentes conceitos de
capitalismo.
(EF09HI23) Identificar a relação entre a “era das
revoluções” e a formação do indivíduo moderno.
(EF09HI24) Identificar diferentes fontes de consulta
sobre as grandes guerras mundiais.

excluído
excluído
excluído
excluído

mantido com alterações no mesmo ano

mantido com alterações no mesmo ano
novo
novo

novo
novo

novo

(EF09HI26) Estabelecer relações causais entre as
ideologias raciais e o determinismo no contexto do
imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.

(EF09HI29a) Analisar mudanças e permanências
[desdobrado em 2] associadas ao processo de globalização, considerando os
argumentos dos movimentos críticos as politicas globais.
(EF09HI29b) Identificar e discutir as diversidades
[desdobrado em 2] identitárias e seus significados históricos no início do
século XXI.
(Novo) Caracterizar e compreender os ciclos da história
republicana até 1954.
(Novo) Identificar os mecanismos de inserção dos negros
na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus
resultados.
(Novo) Identificar os processos de urbanização e
modernização da sociedade brasileira e avaliar suas
contradições.
(Novo) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como
força política, social e cultural no Brasil.
(Novo) Identificar e explicar, com base em lógicas de
inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no
contexto republicano, e das populações
afrodescendentes.

4

8º

4

9º

5

9º

2

9º

5

9º

5

9º

5

9º

5

9º
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(Novo) Identificar as transformações ocorridas no debate
sobre as questões de gênero no Brasil durante o século
XX e discutir o significado das mudanças de abordagem
em relação ao tema.
(Novo) Discutir a relação entre as conquistas de direitos
políticos, sociais e civis e a atuação de sindicatos,
anarquistas e grupos de mulheres.

5

9º

5

9º

4

9º

4

9º

5

9º

4

9º

5

9º

5

9º

2

9º

novo

(Novo) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na
América do Sul, seus procedimentos e vínculos com o
poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de
movimentos de contestação às ditaduras.

4

9º

novo

(Novo) Descrever e explicar os processos de
descolonização na África e Ásia.

5

9º

novo

(Novo) Avaliar as dinâmicas populacionais e as
construções de identidades étnico-raciais e de gênero na
história recente.

5

9º

novo

novo

novo

novo

novo

novo

novo

novo

novo

(Novo) Identificar e analisar a relação entre as dinâmicas
do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos
mundiais, e os conflitos vivenciados na Europa.
(Novo) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus
desdobramentos em relação à economia global.
(Novo) Caracterizar e discutir as dinâmicas do
colonialismo no continente africano e asiático e as
lógicas de resistência das populações locais diante das
questões internacionais.
(Novo) Descrever e analisar a relação entre as
transformações urbanas e seus impactos na cultura
brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das
desigualdades regionais e sociais.
(Novo) Discutir os processos de resistência e as
propostas de reorganização da sociedade brasileira
durante a ditadura civil-militar.
(Novo) Identificar e interpretar as demandas indígenas
como forma de contestação ao modelo
desenvolvimentista da ditadura.
(Novo) Identificar direitos civis, políticos e sociais
expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à
noção de cidadania.
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AÇÃO VERS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido se

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Mantido se

0

0

0

2

0

0

0

0

1

3

Mantido se

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Mantido co

4

4

5

6

0

4

8

5

6

42

Mantido co

2

0

1

3

4

0

3

3

4

20

Mantido co

1

0

0

0

0

0

1

0

1

3

Mantido int

2

1

13

2

0

0

0

0

0

18

Mantido int

5

3

0

0

2

0

2

3

0

15

Mantidos

18

9

19

13

6

4

14

11

12

106

Excluídos

2

5

5

7

14

27

17

20

17

114

Total Versã

20

14

24

20

20

31

31

31

29

220

Mantidos

90%

64%

79%

65%

30%

13%

45%

35%

41%

48%

Excluídos

10%

36%

21%

35%

70%

87%

55%

65%

59%

52%
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ÇÃO VERSÃO

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

TOTAL

Mantido se

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Mantido se

0

0

0

0

2

0

0

1

0

3

Mantido co

2

5

5

6

0

4

10

5

7

44

Mantido co

0

3

0

3

1

1

2

8

3

21

Mantido int

1

0

5

2

0

0

0

0

0

8

Mantido int

0

3

2

0

0

0

0

1

1

7

Mantidas

8

11

12

11

3

5

12

15

11

88

Novo

0

0

0

1

7

11

5

7

17

48

Novo - desl

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Novo - desl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Novas (tota

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

Novas

0

0

0

1

7

11

5

9

17

50

Total Versã

8

11

12

12

10

16

17

24

28

138

100%

100%

100%

92%

30%

31%

71%

63%

39%

64%

Novas (inéd

0%

0%

0%

8%

70%

69%

29%

29%

61%

35%

Novas (tran

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

0%

1%

Mantidas

Excluídas
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Versão 2

Ano

Versão Final

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

Lembrar

Compreender

Aplicar

Analisar

Avaliar

Criar

1º

6

12

2

0
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APRESENTAÇÃO

Esta terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
complementa e revisa a segunda versão1 e cumpre a atribuição do
Ministério da Educação (MEC) de encaminhar ao Conselho Nacional
de Educação (CNE) a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos da Educação Básica, pactuada
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
A BNCC é fruto de amplo processo de debate e negociação com
diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira.
A primeira versão do documento foi disponibilizada para consulta
pública entre outubro de 2015 e março de 2016. Nesse período, ela
recebeu mais de 12 milhões de contribuições – individuais, de organizações e de redes de educação de todo o País –, além de pareceres
analíticos de especialistas, associações científicas e membros da
comunidade acadêmica. As contribuições foram sistematizadas
por pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB) e da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e subsidiaram a
elaboração da segunda versão.
Publicada em maio de 2016, a segunda versão da BNCC passou por
um processo de debate institucional em seminários realizados pelas
Secretarias Estaduais de Educação em todas as Unidades da Federação, sob a coordenação do Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime).
Os seminários estaduais aconteceram entre 23 de junho e 10 de agosto
de 2016 e contaram com a participação de mais de 9 mil professores,
gestores, especialistas e entidades de educação, encerrando o ciclo
de consulta previsto para a segunda versão. Seus resultados foram
sistematizados e organizados em relatório produzido por um grupo
de trabalho composto por Consed e Undime, com base em análise
realizada pela UnB.

1
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Proposta preliminar.
Segunda versão revista. Brasília: MEC, 2016. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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A segunda versão da BNCC foi examinada também por especialistas
do Brasil e de outros países2. Anexados ao relatório Consed/Undime,
os pareceres analíticos desses especialistas foram encaminhados ao
Comitê Gestor da Base Nacional Curricular Comum e Reforma do
Ensino Médio3, instituído pela Portaria MEC nº 790/20164.
Entre outras atribuições, o Comitê Gestor é responsável pelas definições e diretrizes que orientaram a revisão da segunda versão, bem
como pela indicação dos especialistas que redigiram a versão final
que se apresenta neste documento.
Também esta versão da BNCC, em distintos momentos de sua elaboração, foi analisada por leitores críticos (especialistas, associações
científicas e professores universitários), que produziram pareceres
relativos às diferentes etapas da Educação Básica, às áreas e aos
componentes curriculares do Ensino Fundamental5.

2 Os relatórios analíticos e pareceres relativos à segunda versão podem ser consultados no
site. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.
br/#/site/relatorios-analiticos>. Acesso em: 23 mar. 2017.
3 Segundo o Artigo 4º da Portaria MEC nº 790/2016, o Comitê Gestor é presidido pela
Secretaria Executiva do MEC, com a participação do Secretário de Educação Básica (na
função de Secretário-Executivo do Comitê) e dos titulares e suplentes dos seguintes órgãos e
entidades vinculados ao MEC: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade
e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; Secretaria de Educação Superior;
Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino; e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira.
4 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria MEC nº 790, de 27 de julho de 2016. Institui o
Comitê Gestor da Base Nacional Curricular Comum e reforma do Ensino Médio. Diário Oficial
da União, Brasília, 28 de julho de 2016, Seção 1, p. 16. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
index.php?option com docman&view download&alias 46471-link-port-790-base-curricularpdf&category slug julho-2016-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
5 Os pareceres relativos à presente versão podem ser consultados no site Base Nacional
Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatoriosanaliticos>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas
e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC
integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o
alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual
e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.
Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de
colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da
qualidade da educação, isto é, da garantia do direito dos alunos a
aprender e a se desenvolver, contribuindo para o desenvolvimento
pleno da cidadania.

Os marcos legais que embasam a BNCC
A Constituição Federal de 19888, em seu Artigo 205, determina que

a educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho (BRASIL, 1988).

Além disso, a carta constitucional já orienta para a definição de uma
base nacional comum curricular ao estabelecer, no Artigo 210, que
“serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).

8 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal,
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu
Artigo 9º, afirma que cabe à União

estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, competências e diretrizes
para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e
o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus
conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação
básica comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada).

Nesse artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para
todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre
o que é básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as
competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos.
O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos
curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências,
a LDB orienta para a definição das aprendizagens essenciais, e não
apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas
noções fundantes da BNCC.
A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada
no Artigo 26 da LDB, que determina que

os currículos da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio devem ter base
nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e em cada estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e dos educandos (BRASIL,
1996; ênfase adicionada).

Essa orientação induziu à concepção do conhecimento curricular
contextualizado na realidade local, social e individual da escola e do
seu alunado que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE) ao longo da década de 1990,
bem como de sua revisão e substituição nos anos 2000.
Em 2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando
o conceito de contextualização como “a inclusão, a valorização das
diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural,
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resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade”, conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/20109.
Em 2014, a Lei nº 13.005/201410 promulgou o Plano Nacional de
Educação (PNE), que reitera a necessidade de

estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa [União, Estados, Distrito Federal
e Municípios], diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum
dos currículos, com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos(as)
alunos(as) para cada ano do Ensino Fundamental
e Médio, respeitadas as diversidades regional,
estadual e local (BRASIL, 2014; ênfase adicionada).

Consoante aos marcos legais anteriores, o PNE reitera a importância
de uma base nacional comum curricular para o Brasil, com o foco na
aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades (meta 7).

A BNCC e o pacto interfederativo
Base Nacional Comum Curricular: equidade e igualdade
Em um país como o Brasil, com autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades
sociais, a busca por equidade na educação demanda currículos
diferenciados e adequados a cada sistema, rede e instituição
escolar. Por isso, nesse contexto, não cabe a proposição de um
currículo nacional.

9 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmera de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7 de
abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial da
União, Brasília, 9 de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://pactoensinomedio.mec.
gov.br/images/pdf/pceb007 10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
10 BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 2014. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em:
23 mar. 2017.
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INTRODUÇÃO

A equidade reconhece, aprecia e os padrões de sociabilidade das
várias culturas que são parte da identidade brasileira. Compreende
que todos são diversos, que a diversidade é inerente ao conjunto dos
alunos, inclusive no que diz respeito às experiências que trazem para
o ambiente escolar e aos modos como aprendem.
Assim, a equidade requer que a instituição escolar seja deliberadamente aberta à pluralidade e à diversidade, e que a experiência
escolar seja acessível, eficaz e agradável para todos, sem exceção,
independentemente de aparência, etnia, religião, sexo ou quaisquer
outros atributos, garantindo que todos possam aprender.
Dessa maneira, a equidade reafirma seu compromisso de reverter a
situação de exclusão histórica que marginaliza muitos grupos minoritários – como os indígenas e os quilombolas – e as pessoas que não
puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria.
Igualmente, reafirma seu compromisso com os alunos com deficiência, ao reconhecer a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas
e de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).11
A equidade supõe a igualdade de oportunidades para ingressar,
permanecer e aprender na escola, por meio do estabelecimento de
um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos têm
direito. Decorre disso a necessidade de definir, mediante pactuação
interfederativa, direitos e objetivos de aprendizagem essenciais a
ser alcançados por todos os alunos da educação básica. A BNCC
vem cumprir esse papel, tendo como foco principal a igualdade e a
unidade nacional.
Se a igualdade é pactuada em nível nacional, a equidade é efetivada
nas decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de
Educação, no planejamento do trabalho anual das instituições escolares, nas rotinas e nos eventos do cotidiano escolar, levando em conta
as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes,
assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais. Daí a
importância da articulação entre a BNCC e os currículos e de um
intenso regime de colaboração entre todos os atores educacionais,
nas mais diversas esferas da federação.

11 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 de
julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2015/Lei/
L13146.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Base Nacional Comum Curricular e currículos
A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e
valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa
maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para
assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da
educação básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam
mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em
ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC
à realidade dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições
escolares, considerando o contexto e as características dos alunos.
Essas decisões se referem, entre outras ações, a:
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•

contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares,
identificando estratégias para apresentá-los, representá-los,
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base
na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens
estão situadas;

•

decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica
das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas,
interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da
aprendizagem;

•

selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos
complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades
de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem,
suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;

•

conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar
e engajar os alunos nas aprendizagens;

•

construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as
condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e
dos alunos;

•

selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender;

•

criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores,
bem como manter processos permanentes de desenvolvimento
docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento da gestão do
ensino e aprendizagem;

•

manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das
escolas e sistemas de ensino.

É também da alçada dos entes federados responsáveis pela implementação da BNCC o reconhecimento da experiência curricular
existente em seu âmbito de atuação. Nas duas últimas décadas, mais
da metade dos Estados e muitos Municípios vêm elaborando currículos para seus respectivos sistemas de ensino. Escolas particulares
também acumularam experiências de desenvolvimento curricular e
de criação de materiais de apoio ao currículo, assim como instituições de ensino superior construíram experiências de consultoria e
de apoio técnico ao desenvolvimento curricular. Inventariar e avaliar
toda essa experiência pode contribuir para aprender com acertos e
erros e incorporar práticas que propiciaram bons resultados.
Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas,
em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar
aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional
e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre
esses temas, destacam-se: direitos das crianças e adolescentes (Lei nº
8.069/199012), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199713), preservação do meio ambiente (Lei nº 9.795/199914), educação alimentar
e nutricional (Lei nº 11.947/200915), processo de envelhecimento,

12 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de julho de 1990.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 23 mar.
2017.
13 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Diário Oficial da União, Brasília, 24 de setembro de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil 03/leis/L9503.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
14 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União,
Brasília, 28 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9795.
htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
15 BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis
nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de
2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei
nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de
junho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2009/
lei/l11947.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/200316), educação em
direitos humanos (Decreto nº 7.037/200917), bem como saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, educação
financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Resolução CNE/CEB nº 7/201018). Na BNCC, essas temáticas são
contempladas em habilidades de todos os componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas
possibilidades e especificidades, tratá-la de forma contextualizada.

Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração
Legitimada pelo pacto interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/
2014, que promulgou o PNE, a BNCC depende do adequado funcionamento do regime de colaboração para alcançar seus objetivos.
Sua formulação, sob coordenação do MEC, contou com a participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, depois de ampla
consulta à comunidade educacional e à sociedade, conforme consta
da apresentação deste documento.
Concluída essa etapa, o País terá diante de si a tarefa de implementação, ou seja, de construir currículos subnacionais (estaduais, distrital
e municipais), com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas
na BNCC, passando, assim, do plano normativo propositivo para o
plano da ação e da gestão curricular que envolve todo o conjunto de
decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica.
Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas e das redes
de ensino, a dimensão e complexidade da tarefa vai exigir que União,
Estados, Distrito Federal e Municípios somem esforços, em um teste
histórico para a prática do regime de colaboração. Na perspectiva
dessa colaboração, as responsabilidades dos entes federados serão
diferentes e complementares e a União precisará continuar com seu
papel de coordenação e correção das desigualdades.

16 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de outubro de 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
17 BRASIL. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional de
Direitos Humanos – PNDH-3 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de
dezembro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciviL 03/ Ato2007-2010/
2009/Decreto/D7037.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
18 BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação
Básica. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro
de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.
pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão
da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à
BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da
esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no qual
se prepara grande parte desses profissionais. Diante das evidências
sobre o peso do professor na determinação do desempenho do aluno
e da escola de educação básica, essa é uma condição indispensável
para a implementação da BNCC.
Por se constituir em uma política nacional, a implementação da
BNCC requer, ainda, o acompanhamento pelo MEC em colaboração
com os organismos nacionais da área – CNE, Consed e Undime. Em
um país com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência
e a sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da
criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas
redes de ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto
técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser exercida pelo
MEC, em parceria com o Consed e a Undime, respeitada a autonomia dos entes federados.
A atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deve incluir
também o fomento a inovações e a disseminação de casos de sucesso;
o apoio a experiências curriculares inovadoras; a criação de oportunidades de acesso a conhecimentos e experiências de outros países; e,
ainda, o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos e temas afins.

Os fundamentos pedagógicos da BNCC
Os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento
de competências
Segundo a LDB (Artigos 32 e 35), na educação formal, os resultados
das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar como sendo
a possibilidade de utilizar o conhecimento em situações que requerem
aplicá-lo para tomar decisões pertinentes. A esse conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situação se dá o nome de competência.
Por sua vez, no já destacado Artigo 9º, Inciso IV, que menciona as diretrizes e competências que nortearão os currículos, a LDB adota de
forma explícita o enfoque por competências, e o faz implicitamente ao
definir diretrizes para o currículo do Ensino Médio (Artigos 35 e 36),
descrevendo os resultados esperados da aprendizagem em termos de
competências gerais.
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No Brasil, essas referências legais têm orientado a maioria dos
Estados e Municípios na construção de seus currículos19. Essa
mesma tendência de elaboração de currículos referenciados em
competências é verificada em grande parte das reformas curriculares que vêm ocorrendo em diferentes países desde as décadas finais
do século XX e ao longo deste início do século XXI20. É esse também
o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que coordena
o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em
inglês)21, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade da Educação
para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol)22.
No âmbito da BNCC, a noção de competência é utilizada no sentido
da mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma ampla (conceitos, procedimentos, valores e atitudes).
Assim, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com
um problema, ativar e utilizar o conhecimento construído.
A adoção desse enfoque vem reafirmar o compromisso da BNCC
com a garantia de que os direitos de aprendizagem sejam assegurados a todos os alunos. Com efeito, a explicitação de competências
– a indicação clara do que os alunos devem saber, e, sobretudo,
do que devem saber fazer como resultado de sua aprendizagem –
oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem
esses direitos.

19 Segundo a pesquisa elaborada pelo Cenpec, das 16 Unidades da Federação cujos documentos
curriculares foram analisados, 10 delas explicitam uma visão de ensino por competências,
recorrendo aos termos “competência” e “habilidade” (ou equivalentes, como “capacidade”,
“expectativa de aprendizagem” ou “o que os alunos devem aprender”). “O ensino por competências
aparece mais claramente derivado dos PCN porque eles são o primeiro documento nacional no
País que explicita e detalha as competências (desdobradas em habilidades) a ser adquiridas
pelos alunos em todas as áreas de conhecimento” (p. 74). CENPEC – Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Currículos para os anos finais do Ensino
Fundamental: concepções, modos de implantação e usos. São Paulo: Cenpec, 2015. Disponível
em: <http://fvc.org.br/pdf/Cenpec Relatorio Pesquisa Curriculos EF2 Final.pdf>. Acesso em:
23 mar. 2017.
20 Austrália, Portugal, França, Columbia Britânica, Polônia, Estados Unidos da América, Chile,
Peru, entre outros.
21 OECD. Global Competency for an Inclusive World. Paris: OECD, 2016. Disponível em: <www.
oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>. Acesso em: 23 mar.
2017.
22 UNESCO. Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe.
Laboratório Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Disponível
em: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece>. Acesso
em: 23 mar. 2017.

16

O compromisso com a educação integral
A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo
a questões centrais do processo educativo: o que aprender, para
que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. No novo cenário
mundial, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação
de informações.
Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos
das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas,
ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os
dados de uma situação e buscar soluções, são competências que se
contrapõem à concepção de conhecimento desinteressado e erudito
entendido como fim em si mesmo.
Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral23, reconhecendo que a educação
básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global,
o que implica romper com visões reducionistas que privilegiam a
dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva, ou, ainda,
que confundem “educação integral” com “educação ou escola em
tempo integral”.
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere
à construção intencional de processos educativos que promovam
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades
e os interesses dos alunos e, também, com os desafios da sociedade
contemporânea, de modo a formar pessoas autônomas, capazes de
se servir dessas aprendizagens em suas vidas.
Assim, os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares estabelecidos pela BNCC para toda a Educação Básica visam à
aprendizagem e ao desenvolvimento global do aluno. A superação
da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em sua
aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que
se aprende são alguns dos princípios subjacentes à BNCC.

23 Na história educacional brasileira, as primeiras referências à educação integral remontam
à década de 1930, incorporadas ao movimento dos Pioneiros da Educação Nova e em outras
correntes políticas da época, nem sempre com o mesmo entendimento sobre o seu significado.
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Nesse contexto, e ancorada nos mencionados princípios éticos,
políticos e estéticos preconizados nas DCN, a BNCC adota dez
competências gerais, que se inter-relacionam e perpassam todos
os componentes curriculares ao longo da Educação Básica, sobrepondo-se e interligando-se na construção de conhecimentos e
habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR
1.

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre
o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade
(fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais,
econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a
construção de uma sociedade solidária.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também
para participar de práticas diversificadas da produção artístico cultural.
4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou
verbo visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática,
científica, tecnológica e digital para expressar se e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles,
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo
as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar se
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu
projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
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7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental
em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer se, apreciar se e cuidar de sua saúde física e emocional,
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade
para lidar com elas e com a pressão do grupo.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia,
gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer
outra natureza, reconhecendo se como parte de uma coletividade com a
qual deve se comprometer.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos
construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

Ao definir essas dez competências, a BNCC assume que a “educação
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa
e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013)24.
Tais competências representam um “chamamento à responsabilidade
que envolve a ciência e a ética”, devendo constituir-se em instrumentos para que a sociedade possa “recriar valores perdidos ou
jamais alcançados” (BRASIL, 2013)25. Em síntese, esse conjunto de
competências explicita o compromisso da educação brasileira com
a formação humana integral e com a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.

24 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de
Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília:
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 32131-educacao-dh-diretrizesnacionaispdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
25 Idem.
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Nessa mesma direção, cumpre reiterar que a Constituição Federal de
1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)
reconhecem que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e recomendam proteção especial face a mensagens ou imagens
impróprias ou abusivas ao seu entendimento e vulnerabilidade psicológica. A Educação Básica, em todas as suas Etapas (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio), deve respeitar estes limites
normativos e orientar as famílias segundo este entendimento.
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Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos
objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares.
Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de
objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme
ilustrado a seguir.

CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à
diversidade

HABILIDADES

(EF01CI02) Localizar e nomear partes do
corpo humano, representá-las por meio de
desenhos e explicar oralmente suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos,
nariz e orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas
entre os colegas, de modo a constatar a
diversidade de características, reconhecendo a
importância da valorização, do acolhimento e
do respeito a essas diferenças.

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem
ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para
tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura,
conforme ilustrado no exemplo a seguir, de História (EF06HI14).

Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

Verbo(s) que
explicita(m)
o(s) processo(s)
cognitivo(s)
envolvido(s)
na habilidade.

Complemento do(s)
verbo(s), que
explicita o(s) objeto(s)
de conhecimento
mobilizado(s)
na habilidade.

Modificadores do(s)
verbo(s) ou do
complemento do(s)
verbo(s), que explicitam
o contexto e/ou uma
maior especificação da
aprendizagem esperada.
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Vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar as habilidades de cada ano ou bloco de anos não representa
uma ordem esperada das aprendizagens no âmbito daquele ano
ou bloco de anos. A progressão das aprendizagens, que se explicita
na comparação entre os quadros relativos a cada ano (ou bloco de
anos), pode tanto estar relacionada aos processos cognitivos em
jogo – sendo expressa por verbos que indicam processos cada vez
mais ativos ou exigentes – quanto aos objetos de conhecimento
– que podem apresentar crescente sofisticação ou complexidade
–, ou, ainda, aos modificadores – que, por exemplo, podem fazer
referência a contextos mais familiares aos alunos e, aos poucos,
expandir-se para contextos mais amplos.
Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das
habilidades descritos na BNCC (com a explicitação dos objetos
de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento
desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não
devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos
currículos. A forma de apresentação adotada na BNCC tem por
objetivo assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se
espera que todos os alunos aprendam na Educação Básica, fornecendo orientações para a elaboração de currículos em todo o País,
adequados aos diferentes contextos.
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que determina a obrigatoriedade da Educação Básica dos 4 aos 17 anos.
Essa extensão da obrigatoriedade foi incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as
crianças de 4 e 5 anos em instituições de Educação Infantil.
Com a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante
passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto
da Educação Básica.

A Educação Infantil no contexto da
Educação Básica
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o
início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche
ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação
das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem em uma situação de socialização estruturada.
As creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto
de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas,
têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos
e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas
aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação
familiar – especialmente quando se trata da educação dos bebês e
crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas
aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família
são essenciais.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI,
Resolução CNE/CEB nº 5/2009)29, em seu Artigo 4º, definem a criança
como “sujeito histórico e de direitos, que interage, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e

29 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de
17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 2298-rceb00509&category slug dezembro-2009-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”
(BRASIL, 2009): seres que, em suas ações e interações com os outros
e com o mundo físico, constroem e se apropriam de conhecimentos.
Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica
são as interações e as brincadeiras, experiências por meio das quais
as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por
meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o
que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações
e brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e
as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC,
seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na
Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam
em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados
sobre si, os outros e o mundo social e natural.
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

•

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos,
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do
outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

•

Brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com
diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e diversificar
suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e
as transformações introduzidas pelas crianças nas brincadeiras devem
ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus
conhecimentos, sua imaginação, criatividade, experiências emocionais,
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

•

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planeja
mento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador
quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferen
tes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

•

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras,
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura,
em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

•

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades,
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, ques
tionamentos, por meio de diferentes linguagens.

•

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, cons
tituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado
por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social não
deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo
de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, reitera a
importância e necessidade de imprimir intencionalidade educativa
às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto
na pré-escola.

34

As aprendizagens se tornam mais complexas à medida que a criança
cresce, requerendo a organização das experiências e vivências em
situações estruturadas de aprendizagem. Uma intenção educacional preside as práticas de orientação da criança para o alimentar-se,
vestir-se, higienizar-se, brincar, desenhar, pintar, recortar, conviver
com livros e escutar histórias, realizar experiências, resolver conflitos e trabalhar com outros. A construção de novos conhecimentos
implica, por parte do educador, selecionar, organizar, refletir, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações.
A intencionalidade do processo educativo pressupõe o monitoramento das práticas pedagógicas e o acompanhamento da
aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. O monitoramento das práticas pedagógicas fundamenta-se na observação
sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de suas
ações para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças,
a fim de aperfeiçoar ou corrigir suas práticas, quando for o caso.
O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento
dá-se pela observação da trajetória de cada criança e de todo o
grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens.
Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto
pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios,
fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão
ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção,
promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”.
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3.1.

 S CAMPOS DE
O
EXPERIÊNCIAS

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e
as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular
da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de
experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiência constituem
um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os
aos conhecimentos que fazem parte de patrimônio cultural.
A definição e denominação dos campos de experiências também se
baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às
suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos, os
campos de experiências em que se organiza a BNCC são:
O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos
que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e
pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas
diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras
experiências sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade),
constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros,
diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações
sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia
e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com
o meio. Por sua vez, no contato com outros grupos sociais e culturais,
outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas, que
geralmente ocorre na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades
para as crianças ampliarem o modo de perceber a si mesmas e ao
outro, valorizarem sua identidade, respeitarem os outros e reconhecerem as diferenças que nos constituem como seres humanos.
Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos,
gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os
objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam
e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo
social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa
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corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e
se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem.
As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações,
funções corporais e, nos seus gestos e movimentos, identificam suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua
integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade,
e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover
oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas
pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar
um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas
com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do
espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar,
escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).
Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano
da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências
diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens,
como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.),
a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base
nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando
suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos
materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem
para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso
estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
a participação das crianças em tempos e espaços para a produção,
manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das
crianças, permitindo que elas se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar
repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
Oralidade e escrita – A Educação Infantil é a etapa em que as crianças
estão se apropriando da língua oral e, por meio de variadas situações nas quais podem falar e ouvir, vão ampliando e enriquecendo
seus recursos de expressão e de compreensão, seu vocabulário, o que
possibilita a internalização de estruturas linguísticas mais complexas.
Ouvir a leitura de textos pelo professor é uma das possibilidades mais
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ricas de desenvolvimento da oralidade, pelo incentivo à escuta atenta,
pela formulação de perguntas e respostas, de questionamentos, pelo
convívio com novas palavras e novas estruturas sintáticas, além de se
constituir em alternativa para introduzir a criança no universo da escrita.
Desde cedo, a criança manifesta desejo de se apropriar da leitura e da
escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos
textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai
construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes
usos sociais da escrita, gêneros, suportes e portadores. Sobretudo a
presença da literatura infantil na Educação Infantil introduz a criança
na escrita: além do desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo
à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo, a leitura de
histórias, contos, fábulas, poemas e cordéis, entre outros, realizada pelo
professor, o mediador entre os textos e as crianças, propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre
ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas
corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos,
as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam,
inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo
letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da
compreensão da escrita como representação da oralidade.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em
um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde
muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua,
bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.).
Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio
corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades
de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que
trabalham essas pessoas; quais suas tradições e costumes; a diversidade
entre elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as
crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos
matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de
distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e
reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente
aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
interações e brincadeiras nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar
hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às
suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando
oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do
mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.
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3.2.

 S OBJETIVOS DE
O
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO PARA
A EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem
tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos
campos de experiências, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto,
constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que
constituem a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em três
grupos de faixas etárias, que correspondem, aproximadamente, às
possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Todavia,
esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das
crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica.

CRECHE

Crianças
de zero a 1 ano
e 6 meses

PRÉ ESCOLA

Crianças de 1 ano
e 7 meses a 3 anos
e 11 meses

Crianças
de 4 anos a 5 anos
e 11 meses
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“O EU, O OUTRO E O NÓS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01EO01)
Perceber que suas ações
têm efeitos nas outras
crianças e nos adultos.

(EI02EO01)
Demonstrar atitudes de
cuidado e solidariedade na
interação com crianças e
adultos.

(EI03EO01)
Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que
as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades
e maneiras de pensar e agir.

(EI01EO02)
Perceber as possibilidades
e os limites de seu
corpo nas brincadeiras
e interações das quais
participa.

(EI02EO02)
Demonstrar imagem
positiva de si e confiança
em sua capacidade para
enfrentar dificuldades e
desafios.

(EI03EO02)
Atuar de maneira
independente, com
confiança em suas
capacidades, reconhecendo
suas conquistas e
limitações.

(EI01EO03)
Interagir com crianças
da mesma faixa etária
e adultos ao explorar
materiais, objetos,
brinquedos.

(EI02EO03)
Compartilhar os objetos e
os espaços com crianças
da mesma faixa etária e
adultos.

(EI03EO03)
Ampliar as relações
interpessoais,
desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

(EI01EO04)
Comunicar necessidades,
desejos e emoções,
utilizando gestos,
balbucios, palavras.

(EI02EO04)
Comunicar se com os
colegas e os adultos,
buscando compreendê los
e fazendo se compreender.

(EI03EO04)
Comunicar suas ideias
e sentimentos com
desenvoltura a pessoas e
grupos diversos.

(EI01EO05)
Reconhecer as
sensações de seu corpo
em momentos de
alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

(EI02EO05)
Habituar se a práticas
de cuidado com o corpo,
desenvolvendo noções de
bem estar.

(EI03EO05)
Adotar hábitos de
autocuidado, valorizando
atitudes relacionadas
a higiene, alimentação,
conforto e cuidados com a
aparência.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“O EU, O OUTRO E O NÓS” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01EO06)
Construir formas de
interação com outras
crianças da mesma
faixa etária e adultos,
adaptando se ao convívio
social.

(EI02EO06)
Respeitar regras básicas
de convívio social nas
interações e brincadeiras.

(EI03EO06)
Compreender a necessidade
das regras no convívio
social, nas brincadeiras
e nos jogos com outras
crianças.

(EI01EO07)
Demonstrar sentimentos
de afeição pelas pessoas
com as quais interage.

(EI02EO07)
Valorizar a diversidade ao
participar de situações de
convívio com diferenças.

(EI03EO07)
Manifestar oposição
a qualquer forma de
discriminação.

(EI01EO08)
Desenvolver confiança em
si, em seus pares e nos
adultos em situações de
interação.

(EI02EO08)
Resolver conflitos nas
interações e brincadeiras,
com a orientação de um
adulto.

(EI03EO08)
Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para
lidar com conflitos nas
interações com crianças
e adultos.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01CG01)
Movimentar as partes
do corpo para exprimir
corporalmente emoções,
necessidades e desejos.

(EI02CG01)
Apropriar se de gestos e
movimentos de sua cultura
no cuidado de si e nos
jogos e brincadeiras.

(EI03CG01)
Movimentar se de forma
adequada, ao interagir
com colegas e adultos em
brincadeiras e atividades.

(EI01CG02)
Ampliar suas possibilidades
de movimento em
espaços que possibilitem
explorações diferenciadas.

(EI02CG02)
Explorar formas de
deslocamento no espaço
(pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e
seguindo orientações.

(EI03CG02)
Criar movimentos,
gestos, olhares, mímicas
e sons com o corpo em
brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como
dança, teatro e música.

(EI01CG03)
Experimentar as
possibilidades de seu
corpo nas brincadeiras e
interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

(EI02CG03)
Fazer uso de suas
possibilidades corporais,
ao se envolver em
brincadeiras e atividades
de diferentes naturezas.

(EI03CG03)
Demonstrar controle e
adequação do uso de seu
corpo em momentos de
cuidado, brincadeiras e
jogos, escuta e reconto
de histórias, atividades
artísticas, entre outras
possibilidades.

(EI01CG04)
Participar do cuidado do
seu corpo e da promoção
do seu bem estar.

(EI02CG04)
Demonstrar progressiva
independência no cuidado
do seu corpo.

(EI03CG04)
Demonstrar valorização
das características de
seu corpo, nas diversas
atividades das quais
participa e em momentos
de cuidado de si e do
outro.

(EI01CG05)
Imitar gestos, sonoridades
e movimentos de outras
crianças, adultos e animais.

(EI02CG05)
Deslocar seu corpo no
espaço, orientando se por
noções como em frente,
atrás, no alto, embaixo,
dentro, fora etc.

(EI03CG05)
Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações
e emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01CG06)
Utilizar os movimentos
de preensão, encaixe e
lançamento, ampliando
suas possibilidades de
manuseio de diferentes
materiais e objetos.

(EI02CG06)
Desenvolver
progressivamente as
habilidades manuais,
adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar,
folhear, entre outros.

(EI03CG06)
Coordenar com precisão e
eficiência suas habilidades
motoras no atendimento
a seus interesses
e necessidades de
representação gráfica.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01TS01)
Explorar sons produzidos
com o próprio corpo e com
objetos do ambiente.

(EI02TS01)
Criar sons com materiais,
objetos e instrumentos
musicais, para acompanhar
diversos ritmos de música.

(EI03TS01)
Utilizar sons produzidos
por materiais, objetos e
instrumentos musicais
durante brincadeiras de
faz de conta, encenações,
criações musicais, festas.

(EI01TS02)
Traçar marcas gráficas, em
diferentes suportes, usando
instrumentos riscantes e
tintas.

(EI02TS02)
Utilizar diferentes
materiais, suportes e
procedimentos para grafar,
explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas
e volumes.

(EI03TS02)
Expressar se livremente
por meio de desenho,
pintura, colagem,
dobradura e escultura,
criando produções
bidimensionais e
tridimensionais.

(EI01TS03)
Utilizar materiais variados
com possibilidades de
manipulação (argila, massa
de modelar), criando
objetos tridimensionais.

(EI02TS03)
Expressar se por meio
de linguagens como a do
desenho, da música, do
movimento corporal, do
teatro.

(EI03TS03)
Apreciar e participar de
apresentações de teatro,
música, dança, circo,
recitação de poemas e
outras manifestações
artísticas.

(EI01TS04)
Explorar diferentes fontes
sonoras e materiais para
acompanhar brincadeiras
cantadas, canções, músicas
e melodias.

(EI02TS04)
Utilizar diferentes fontes
sonoras disponíveis no
ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas
e melodias.

(EI03TS04)
Reconhecer as qualidades
do som (intensidade,
duração, altura e timbre),
utilizando as em suas
produções sonoras e ao
ouvir músicas e sons.

(EI01TS05)
Imitar gestos, movimentos,
sons, palavras de outras
crianças e adultos, animais,
objetos e fenômenos da
natureza.

(EI02TS05)
Imitar e criar movimentos
próprios, em danças, cenas
de teatro, narrativas e
músicas.

(EI03TS05)
Reconhecer e ampliar
possibilidades expressivas
do seu corpo por meio de
elementos da dança.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“ORALIDADE E ESCRITA”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01OE01)
Reconhecer quando é
chamado por seu nome e
reconhecer os nomes de
pessoas com quem convive.

(EI02OE01)
Dialogar com crianças e
adultos, expressando seus
desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.

(EI03OE01)
Expressar ideias, desejos
e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da
linguagem oral e escrita
(escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

(EI01OE02)
Demonstrar interesse ao
ouvir a leitura de poemas e
a apresentação de músicas.

(EI02OE02)
Identificar e criar diferentes
sons e reconhecer rimas e
aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

(EI03OE02)
Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

(EI01OE03)
Demonstrar interesse ao
ouvir histórias lidas ou
contadas, observando
ilustrações e os
movimentos de leitura do
adulto leitor (modo de
segurar o portador e de
virar as páginas).

(EI02OE03)
Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir a leitura
de histórias e outros
textos, diferenciando
escrita de ilustrações,
e acompanhando, com
orientação do adulto
leitor, a direção da leitura
(de cima para baixo, da
esquerda para a direita).

(EI03OE03)
Escolher e folhear livros,
procurando orientar se
por temas e ilustrações
e tentando identificar
palavras conhecidas.

(EI01OE04)
Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias,
apontando os, a pedido do
adulto leitor.

(EI02OE04)
Formular e responder
perguntas sobre fatos
da história narrada,
identificando cenários,
personagens e principais
acontecimentos.

(EI03OE04)
Recontar histórias ouvidas
e planejar coletivamente
roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os
contextos, os personagens,
a estrutura da história.

(EI01OE05)
Imitar as variações de
entonação e gestos
realizados pelos adultos, ao
ler histórias e ao cantar.

(EI02OE05)
Relatar experiências e
fatos acontecidos, histórias
ouvidas, filmes ou peças
teatrais assistidos etc.

(EI03OE05)
Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto
escrito, tendo o professor
como escriba.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“ORALIDADE E ESCRITA” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

46

Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01OE06)
Comunicar se com
outras pessoas usando
movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras
formas de expressão.

(EI02OE06)
Criar e contar histórias
oralmente, com base
em imagens ou temas
sugeridos.

(EI03OE06)
Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em
situações com função
social significativa.

(EI01OE07)
Conhecer e manipular
materiais impressos e
audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista,
gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.).

(EI02OE07)
Manusear diferentes
portadores textuais,
demonstrando reconhecer
seus usos sociais e suas
características gráficas.

(EI03OE07)
Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados
em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias
de observação gráfica e de
leitura.

(EI01OE08)
Ter contato com diferentes
gêneros textuais (poemas,
fábulas, contos, receitas,
quadrinhos, anúncios etc.).

(EI02OE08)
Ampliar o contato com
diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes
de sala, cardápios, notícias
etc.).

(EI03OE08)
Identificar gêneros
textuais mais frequentes,
recorrendo a estratégias
de configuração gráfica
do portador e do texto e
ilustrações nas páginas.

(EI01OE09)
Ter contato com diferentes
instrumentos e suportes de
escrita.

(EI02OE09)
Manusear diferentes
instrumentos e suportes
de escrita para desenhar,
traçar letras e outros
sinais gráficos.

(EI03OE09)
Levantar hipóteses em
relação à linguagem
escrita, realizando
registros de palavras e
textos, por meio de escrita
espontânea.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01ET01)
Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e
materiais (odor, cor, sabor,
temperatura).

(EI02ET01)
Explorar e descrever
semelhanças e diferenças
entre as características e
propriedades dos objetos
(sonoridade, textura, peso,
tamanho, posição no
espaço).

(EI03ET01)
Estabelecer relações
de comparação entre
objetos, observando suas
propriedades.

(EI01ET02)
Explorar relações de causa
e efeito (transbordar, tingir,
misturar, mover e remover
etc.) na interação com o
mundo físico.

(EI02ET02)
Observar, relatar e
descrever incidentes do
cotidiano e fenômenos
naturais (luz solar, vento,
chuva etc.).

(EI03ET02)
Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes
de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo
fenômenos naturais e
artificiais.

(EI01ET03)
Explorar o ambiente
pela ação e observação,
manipulando,
experimentando e fazendo
descobertas.

(EI02ET03)
Compartilhar, com outras
crianças, situações de
cuidado de plantas e
animais nos espaços da
instituição e fora dela.

(EI03ET03)
Identificar e selecionar
fontes de informações,
para responder a questões
sobre a natureza,
seus fenômenos, sua
preservação.

(EI01ET04)
Manipular, experimentar,
arrumar e explorar
o espaço por meio
de experiências de
deslocamentos de si e dos
objetos.

(EI02ET04)
Identificar relações
espaciais (dentro e fora,
em cima, embaixo, acima,
abaixo, entre e do lado) e
temporais (antes, durante e
depois).

(EI03ET04)
Registrar observações,
manipulações e medidas,
usando múltiplas
linguagens (desenho,
registro por números ou
escrita espontânea), em
diferentes suportes.

(EI01ET05)
Manipular materiais
diversos e variados para
comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.

(EI02ET05)
Classificar objetos,
considerando determinado
atributo (tamanho, peso,
cor, forma etc.).

(EI03ET05)
Classificar objetos e
figuras, de acordo com
suas semelhanças e
diferenças.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
(Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Crianças de zero a
1 ano e 6 meses

Crianças de 1 ano e 7 meses
a 3 anos e 11 meses

Crianças de 4 anos a
5 anos e 11 meses

(EI01ET06)
Experimentar e resolver
situações problema do seu
cotidiano.

(EI02ET06)
Analisar situações
problema do cotidiano,
levantando hipóteses,
dados e possibilidades de
solução.

(EI03ET06)
Resolver situações
problema, formulando
questões, levantando
hipóteses, organizando
dados, testando
possibilidades de solução.

(EI01ET07)
Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras
(em danças, balanços,
escorregadores etc.).

(EI02ET07)
Utilizar conceitos básicos
de tempo (agora, antes,
durante, depois, ontem,
hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa, devagar).

(EI03ET07)
Relatar fatos importantes
sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história
dos seus familiares e da
sua comunidade.

(EI02ET08)
Contar oralmente objetos,
pessoas, livros etc., em
contextos diversos.

(EI03ET08)
Relacionar números às suas
respectivas quantidades
e identificar o antes, o
depois e o entre em uma
sequência.

(EI02ET09)
Registrar com números a
quantidade de crianças
(meninas e meninos,
presentes e ausentes) e a
quantidade de objetos da
mesma natureza (bonecas,
bolas, livros etc.).

(EI03ET09)
Expressar medidas (peso,
altura etc.), construindo
gráficos básicos.

3.3.

 TRANSIÇÃO DA
A
EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas,
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes
relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a
natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças
quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com
base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva
de continuidade de seu percurso educativo.
Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros
registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao
longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir para
a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino
Fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental
– Anos Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das
crianças nessa nova etapa da vida escolar.
Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios
da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo,
de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e
a descontinuidade do trabalho pedagógico. Nessa direção, a BNCC
apresenta as sínteses das aprendizagens esperadas em cada campo
de experiências, para que as crianças tenham condições favoráveis
para ingressar no Ensino Fundamental. Essas sínteses devem ser compreendidas como elementos balizadores e indicadores de objetivos
a ser explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que
serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como
condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental.
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dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler
e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de
conhecimentos.
Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em
suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.
Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia
nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o
espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais
da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado
e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela;
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se
inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse
coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas
dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e valorização das diferenças.
Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação,
elementos importantes para o multiletramento e a apropriação do
sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação,
como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e
científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os
alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem
conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises,
argumentações e potencializando descobertas.
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação
com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são
fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de
avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções
culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação,
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e
com a natureza.
As características dessa faixa etária demandam um trabalho no
ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com
base nessas vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa
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compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o
mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar.
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica
deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita
alfabética de modo articulado ao seu envolvimento em práticas
diversificadas de letramento. Como aponta o Parecer CNE/CEB
nº 11/201031, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...],
ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de
novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a
escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência
estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se
a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses
pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos,
que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza,
com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.
Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas
devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos
um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do
Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração
entre essas fases. Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças
pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente
da diferenciação dos componentes curriculares. Como bem destaca
o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, “os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos
diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir diante
das muitas exigências que têm de atender, feitas pelo grande número
de docentes dos anos finais” (BRASIL, 2010). Realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para
apoiar os alunos nesse processo de transição, pode evitar ruptura
no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições
de sucesso.
31 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de
7 de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 28. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 6324pceb011-10&category slug agosto-2010-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se
deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à
necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior
especialização, é importante, nos vários componentes curriculares,
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses
adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes
de informação.
Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por
intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas,
psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como
bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam-se os vínculos sociais e os laços afetivos, “intensificando suas relações [dos
estudantes] com os pares de idade e as aprendizagens referentes
à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de
ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios”
(BRASIL, 2010). Ampliam-se também as possibilidades intelectuais
e intensifica-se a capacidade de raciocínios mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto
de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração, “importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais
e éticos” (BRASIL, 2010).
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e
formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e
diferentes modos de inserção social. Conforme reconhecem as DCN,
é frequente, nessa etapa,
observar forte adesão aos padrões de
comportamento dos jovens da mesma idade,
o que é evidenciado pela forma de se vestir e
também pela linguagem utilizada por eles. Isso
requer dos educadores maior disposição para
entender e dialogar com as formas próprias de
expressão das culturas juvenis, cujos traços são
mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais
densamente povoadas (BRASIL, 2010).
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Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas.
Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins,
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e
de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu
papel em relação à formação das novas gerações. É importante que
a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento,
no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de
comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos
de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de
significados entre professores e estudantes.
Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar
uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios
democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas,
incluindo a violência simbólica de grupos sociais, que impõem
normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não
estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola.
Em todas as etapas de escolarização, mas de modo especial entre
os estudantes dessa fase do Ensino Fundamental, esses fatores frequentemente dificultam a convivência cotidiana e a aprendizagem,
conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à agressividade e ao fracasso escolar. Atenta a culturas distintas, não uniformes
e nem contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário que a
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escola dialogue com a diversidade de formação e vivências para
enfrentar com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A
compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes
construídos nas interações com outras pessoas, tanto do entorno
social mais próximo quanto do universo da cultura midiática e digital,
fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador
para a cidadania consciente, crítica e participativa.
Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes,
ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses
jovens em relação ao seu futuro como também com a continuidade
dos estudos, no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o
que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de
desenvolvimento pessoal e social.
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4.1.	A

ÁREA DE
LINGUAGENS

As atividades humanas, no seu conjunto, costumam ser vistas ocorrendo em dois eixos principais: o da ação sobre as coisas, pela qual o
homem transforma a natureza (eixo da “produção”), e o da ação sobre
os outros homens, criadora das relações intersubjetivas, ou seja, entre
sujeitos, fundadoras da sociedade (eixo da “comunicação”).
Se a linguagem é comunicação, pressupõe interação entre as pessoas
que participam do ato comunicativo com e pela linguagem. Cada ato
de linguagem não é uma criação em si, mas está inscrito em um
sistema semiótico de sentidos múltiplos e, ao mesmo tempo, em
um processo discursivo. Como resultado dessas relações, assume-se
que é pela e com a linguagem que o homem se constitui sujeito social
(“ser” mediado socialmente pela linguagem) e por ela e com ela
interage consigo mesmo e com os outros (“ser-saber-fazer” pela/
com a linguagem). Nesse “ser-saber-fazer” estão imbricados valores
sensitivos, cognitivos, pragmáticos, culturais, morais e éticos constitutivos do sujeito e da sociedade.
Ao se abordar a linguagem no sistema semiótico, que estuda a
significação dos textos que se manifestam em qualquer forma de
expressão, pode-se falar de formas de linguagem: verbal (fala e
escrita), não verbal (visual, gestual, corporal, musical) e multimodal (integração de formas verbais e não verbais). Os conhecimentos
humanos são sempre construídos por formas de linguagem, sendo
fruto de ações intersubjetivas, geradas em atividades coletivas, pelas
quais as ações dos sujeitos são reguladas por outros sujeitos.
A escolarização das linguagens com base nesse pressuposto significa conscientizar os sujeitos do seu “ser-pensar-fazer” e gerar
um “fazer-saber”. O fazer baseado na reflexão é uma transformação que modifica o sujeito, que passa do fazer imediato para um
fazer informado, persuasivo e interpretativo. Ao reconhecer as estruturas profundas das linguagens (as formas e os valores implícitos),
ele poderá compreender melhor as estruturas de superfície que se
manifestam em textos, tornando-se capaz, se quiser, de manipulá-las, aceitá-las, contestá-las e transformá-las.
Na BNCC, a área de conhecimento Linguagens é composta pelos
seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e, no Ensino Fundamental – Anos Finais, Língua Inglesa.
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Ao longo do Ensino Fundamental, os componentes da área de
Linguagens organizam as aprendizagens relativas à expansão das
possibilidades das práticas de linguagem, com vistas à ampliação
de capacidades expressivas, à compreensão de como se estruturam
as manifestações artísticas, corporais e linguísticas e ao reconhecimento de que as práticas de linguagem são produtos culturais que
organizam e estruturam as relações humanas.
Cada prática de linguagem propicia ao sujeito uma dimensão de
conhecimentos à qual ele não teria acesso de outro modo. Interagir
em diversas línguas, manifestações artísticas e práticas corporais
gera um tipo específico de conhecimento, possibilitando perceber o
mundo e a si próprio de um modo singular.
Um exemplo dessas proposições pode ser visto na ênfase dada
pela BNCC ao exame do caráter histórico e contextual das práticas de linguagem, de modo a permitir o entendimento das razões
do seu uso, da valoração, da representatividade, dos interesses sociais colocados em jogo e das escolhas de atribuição de
sentidos, ou seja, a consciência do poder constitutivo da linguagem. Destaca-se que a própria linguagem é objeto de reflexão e
análise, permitindo aos alunos a compreensão e a transformação
do próprio objeto de estudo.
Outro exemplo pode ser apreendido com relação às novas tecnologias, que ocasionam mudanças cognitivas e de percepção,
abordagem presente em todos os componentes da área, bem como
ao estudo da inter-relação produção/recepção.
O importante é que os alunos se apropriem das especificidades
de cada linguagem, sem perder a visão do todo no qual elas estão
inseridas, e observem que as particularidades têm sentidos construídos para determinados fins. Mais do que isso, é relevante que
compreendam que as linguagens estão em constante processo
de mutação e que todos participam deste processo direta ou
indiretamente.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as aprendizagens, nos
componentes curriculares da área de Linguagens, consideram
tanto as culturas infantis tradicionais quanto as contemporâneas,
em continuidade às experiências vividas nos diferentes campos de
experiências da Educação Infantil.
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Nessa etapa, as crianças desenvolvem a capacidade de representação, base necessária para compreender a natureza do sistema
alfabético de escrita e outros sistemas de registro, como os signos
matemáticos, os registros artísticos, cartográficos e científicos.
A ressignificação dessas interações que as crianças já vivenciam,
envolvendo escrita, oralidade, espaço, tempo, som, silêncio, imagem,
gesto e movimento, possibilita a sistematização inicial das práticas
de ler, escrever, falar, ouvir, movimentar-se e expressar-se artisticamente, em situações diferentes das familiares e em espaços mais
formais de interação, ampliando o repertório linguístico, literário,
artístico e de práticas corporais.
Durante os dois primeiros anos, a apropriação do sistema alfabético da escrita ocupa espaço de reflexão especial, sendo as demais
linguagens ressignificadas pela alfabetização, inclusive a linguagem
oral, corporal e artística. A autonomia adquirida pelos processos de
ler e escrever é algo novo e surpreendente. As linguagens, antes articuladas em campos de experiências na Educação Infantil, passam a
ter status próprios de objetos de conhecimento escolar.
Por sua vez, no Ensino Fundamental – Anos Finais, as aprendizagens,
nos componentes curriculares da área de Linguagens, ampliam as
práticas de linguagem conquistadas no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, incluindo a aprendizagem de Língua Inglesa, para expandir
os repertórios dos estudantes, intensificar a diversificação dos contextos e adensar a análise de como as práticas artísticas, corporais e
linguísticas se constituem e constituem a vida social.
É importante considerar também a teorização e reflexão crítica em
torno e com base nos conhecimentos dos componentes da área, dada
a maior capacidade de abstração dos estudantes. Essa dimensão
analítica é proposta não como fim, mas como meio para a compreensão mais crítica dos modos de se expressar e de participar no mundo.
A curiosidade e os processos de percepção e representação, presentes desde a Educação Infantil, passam a constituir práticas mais
sistematizadas de formulação de questionamentos, seleção, organização, análise e apresentação de descobertas e conclusões.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Linguagens deve garantir aos
alunos o desenvolvimento de competências específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e
o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade.
2. Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão
dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social.
3. Desenvolver visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da
natureza, gênese e função delas para operar com a pluralidade das formas
de expressão.
4. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens
e suas manifestações específicas, prevendo a coerência de sua posição e a
dos outros, para partilhar interesses e divulgar ideias com objetividade
e fluência diante de outras ideias.
5. Reconhecer as linguagens como parte do patrimônio cultural material e
imaterial de uma determinada coletividade e da humanidade.
6. Respeitar e preservar as diferentes linguagens, utilizadas por diversos
grupos sociais, em suas esferas de socialização.
7. Usufruir do patrimônio linguístico, artístico e de práticas corporais nacionais
e internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo acesso ao
acervo e possibilidades de construção de categorias de diferenciação,
apreciação e criação.
8. Interagir pelas linguagens, em situações subjetivas e objetivas, inclusive
aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos
e estatutos de interlocutores, como as próprias do mundo do trabalho,
colocando se como protagonista no processo de produção/compreensão,
para compartilhar os valores fundamentais de interesse social e os direitos e
deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem democrática.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O objetivo norteador da BNCC de Língua Portuguesa é garantir a
todos os alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para
a participação social e o exercício da cidadania, pois é por meio da
língua que o ser humano pensa, comunica-se, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões
de mundo e produz conhecimento.
A língua tem duas dimensões: é oral e escrita. Assim, sua aprendizagem considera o contínuo entre oralidade e escrita: na alfabetização,
em que o oral é representado por notações (letras e outros signos),
nos usos sociais da língua oral e nos usos sociais da leitura e da
escrita – nas práticas de letramento. A meta do trabalho com a Língua
Portuguesa, ao longo do Ensino Fundamental, é a de que crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam a ler e desenvolvam a
escuta, construindo sentidos coerentes para textos orais e escritos; a
escrever e a falar, produzindo textos adequados a situações de interação diversas; a apropriar-se de conhecimentos e recursos linguísticos
– textuais, discursivos, expressivos e estéticos – que contribuam para
o uso adequado da língua oral e da língua escrita na diversidade das
situações comunicativas de que participam.
O texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro
da BNCC para Língua Portuguesa, mas não apenas o texto em sua
modalidade verbal. Nas sociedades contemporâneas, textos não são
apenas verbais: há uma variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, o sonoro – o que se denomina
multimodalidade de linguagens. Assim, a BNCC para a Língua Portuguesa considera o texto em suas muitas modalidades: as variedades
de textos que se apresentam na imprensa, na TV, nos meios digitais,
na publicidade, em livros didáticos e, consequentemente, considera
também os vários suportes em que esses textos se apresentam.
Para atender a essa multiplicidade de modalidades e usos da língua
escrita e da língua oral, e tendo sempre o texto como centro, a BNCC
de Língua Portuguesa está organizada em cinco eixos organizadores,
comuns ao longo do Ensino Fundamental.
A oralidade precede a escolaridade, sendo a forma natural de aprendizagem da língua fora da escola, desenvolvendo-se desde muito
cedo por meio das interações familiares e sociais. Na escola, porém,
a oralidade (a fala e a escuta) torna-se objeto de conhecimento – de
suas características, de seus usos, de suas diferenças em relação à
língua escrita – e ainda objeto de desenvolvimento de habilidades de
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uso diferenciado em situações que demandam diferentes graus de
formalidade ou atendimento a convenções sociais. Assim, o eixo Oralidade inclui conhecimentos sobre as diferenças entre língua oral e
língua escrita e os usos adequados da oralidade em interações formais
e convencionais. Além disso, considerando que a língua oral não é
uniforme, pois varia em função de diferenças de registros – formais
ou informais –, de diferenças regionais (relativamente numerosas na
vastidão do território nacional), de diferenças sociais (determinadas
pelo pertencimento a esta ou àquela camada social) –, esse eixo inclui
também conhecer as variedades linguísticas da língua oral e assumir
atitude de respeito a essas variedades, o que é fundamental para que
se evitem preconceitos linguísticos.
A leitura é objeto historicamente reconhecido de aprendizagem em
Língua Portuguesa. Se, para os outros componentes curriculares, ela
é instrumento, em Língua Portuguesa é tema central. O eixo Leitura
compreende a aprendizagem da decodificação de palavras e textos
(o domínio do sistema alfabético de escrita), o desenvolvimento de
habilidades de compreensão e interpretação de textos verbais e
multimodais e, ainda, a identificação de gêneros textuais, que esclarecem a contextualização dos textos na situação comunicativa, o
que é essencial para compreendê-los. São também constituintes
essenciais desse eixo, por sua relevância para a compreensão e
interpretação de textos, o desenvolvimento da fluência e o enriquecimento do vocabulário.
O eixo Escrita, por sua vez, compreende as práticas de produção
de textos verbais, verbo-visuais e multimodais, de diferentes gêneros
textuais, considerando a situação comunicativa, os objetivos visados
e os destinatários do texto. A escrita compreende a aprendizagem da
codificação de palavras e textos (o domínio do sistema alfabético de
escrita), o desenvolvimento de habilidades para produzir textos com
coerência, coesão e adequado nível de informatividade. Além disso, a
aprendizagem da produção textual envolve habilidades de uso adequado de variedades linguísticas; por exemplo, a escolha do registro
apropriado à situação de interação (formal ou informal), a consideração da variedade social ou regional ao se dar voz a personagens
de determinada região ou camada social em uma narrativa ou relato,
entre outros.
O eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais compreende, no
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o processo de alfabetização, e
se amplia, ao longo do Ensino Fundamental, pelas práticas de análise
linguística e gramatical, estreitamente relacionadas com o desenvolvimento produtivo das práticas de oralidade, leitura e escrita. A
alfabetização – a aprendizagem do sistema alfabético de escrita – é
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importante porta de acesso ao mundo letrado. A reflexão sobre as
estruturas linguísticas e as regras de concordância e de regência
e a apropriação de recursos semânticos, sintáticos e morfológicos
são fundamentais para a expansão da capacidade de produzir e de
interpretar textos. Insere-se nesse eixo a aprendizagem das normas
ortográficas e da pontuação, contextualizadas no desenvolvimento
da leitura e da escrita.
Por fim, o eixo Educação literária tem estreita relação com o eixo
Leitura, mas se diferencia deste por seus objetivos: se, no eixo Leitura,
predominam o desenvolvimento e a aprendizagem de habilidades de
compreensão e interpretação de textos, no eixo Educação literária
predomina a formação para conhecer e apreciar textos literários orais
e escritos, de autores de língua portuguesa e de traduções de autores
de clássicos da literatura internacional. Não se trata, pois, no eixo
Educação literária, de ensinar literatura, mas de promover o contato
com a literatura para a formação do leitor literário, capaz de apreender e apreciar o que há de singular em um texto cuja intencionalidade
não é imediatamente prática, mas artística. O leitor descobre, assim, a
literatura como possibilidade de fruição estética, alternativa de leitura
prazerosa. Além disso, se a leitura literária possibilita a vivência de
mundos ficcionais, possibilita também ampliação da visão de mundo,
pela experiência vicária com outras épocas, outros espaços, outras
culturas, outros modos de vida, outros seres humanos.
Nesse eixo, e também no eixo Leitura, a escolha dos textos para leitura
pelos alunos deve ser criteriosa, para não expô-los a mensagens
impróprias ao seu entendimento, consoante determinam os Artigos
78 e 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
Cada eixo organizador está organizado em unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades, distribuídos pelos nove anos
em dois segmentos (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ensino Fundamental – Anos Finais), dadas as especificidades de cada segmento.
Embora apresentadas ano a ano, as habilidades se sucedem segundo
a necessária continuidade das aprendizagens ao longo dos anos,
crescendo progressivamente em complexidade. Acrescente-se que,
embora as habilidades estejam agrupadas por eixos organizadores,
as fronteiras entre eles são tênues, pois, no ensino, e também na vida
social, eles estão intimamente interligados.
Assim, as habilidades devem ser consideradas sob as perspectivas da
continuidade das aprendizagens e da integração dos eixos organizadores e suas unidades temáticas e objetos de conhecimento ao longo
dos anos de escolarização.
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Língua Portuguesa deve
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.
Vale destacar que tais competências perpassam todos os componentes curriculares da Educação Básica, são relevantes para a plena
inserção dos alunos no contexto sociocultural e são essenciais para a
construção da cidadania.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que pertencem.
2. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
3. Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando
preconceitos linguísticos.
4. Valorizar a escrita como bem cultural da humanidade.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem
adequado à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual.
6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e
nos meios de comunicação, posicionando se criticamente em relação a
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos e
interesses pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa,
trabalho etc.).
9. Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com
compreensão, autonomia, fluência e criticidade.
10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de
compreensão do mundo e de si mesmo.
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4.1.1.1.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, dá-se prosseguimento às
experiências com a língua oral e escrita desenvolvidas na Educação
Infantil. Embora na Educação Infantil, dadas as peculiaridades da
faixa etária a que se destina esse segmento da Educação Básica,
as aprendizagens sejam estruturadas por campos de experiências e
não por eixos organizadores, como no Ensino Fundamental, a BNCC
preserva a continuidade do desenvolvimento e das aprendizagens
entre esses dois segmentos da Educação Básica.
Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de
interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios
orais; no eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e
desenvolvem-se, ao longo dos três anos seguintes, a observação das
regularidades da língua e a aprendizagem de regras e processos gramaticais básicos; no eixo Leitura, amplia-se o letramento, por meio da
progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível
de complexidade crescente, assim como no eixo Escrita, pela progressiva incorporação de estratégias de produção de textos de diferentes
gêneros textuais; no eixo Educação literária, desenvolve-se a formação do aluno para conhecer e apreciar textos literários, orais e escritos,
com textos e livros de crescente grau de literariedade.

Considerações sobre o processo de alfabetização32
1.

Escrever requer habilidade cognitiva, mas também motora, seja traçando letras na superfície de um papel, seja digitando num teclado
de computador. As atividades motoras precisam ser aprendidas
e, na maioria das vezes, treinadas. O uso do material escolar de
escrita, como lápis, caneta, borracha, corretivo, régua e teclado de
computador, inclui, além das capacidades cognitivas, habilidade
motora específica, que exige conhecimento e treinamento.

32 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pró-Letramento:
Programa de Formação Continuada de Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino
Fundamental: alfabetização e linguagem. – ed. rev. e ampl. incluindo SAEB/Prova Brasil
matriz de referência/Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 6002-fasciculo-port&category slug julho2010-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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2. Um aspecto fundamental para os momentos iniciais da alfabetização é que o aluno faça a diferenciação entre as formas escritas e
outras formas gráficas de expressão.
3. Dois tipos de convenção gráfica fundamentais no sistema de escrita
do português precisam ser compreendidos pelos alunos: a orientação da escrita de cima para baixo e da esquerda para a direita e
as convenções que indicam a delimitação de palavras (espaços em
branco) e de frases (pontuação).
4. Tanto a fala quanto a escrita são produzidas em sequência linear, isto
é, “som” depois de “som”, ou letra depois de letra, palavra depois de
palavra, frase depois de frase, e assim por diante. Um dos pontos
fundamentais no início da alfabetização é compreender que essa
linearidade acontece de maneira diferente na fala e na escrita.
5. A importância da aprendizagem do alfabeto na fase inicial da alfabetização está, sobretudo, na necessidade de o aluno saber identificar
e nomear as letras. Além disso, um conhecimento básico é a regra
geral de que o nome de cada letra tem relação com pelo menos
um dos “sons” da fala que ela pode representar na escrita. Isso é
verdade para a maioria dos casos (“a”, “bê”, “cê”, “dê”, “ê”, “efe” etc.);
as exceções são poucas e de uso menos frequente (as letras h, y e
w, por exemplo). Portanto, é fundamental que o aluno compreenda
que as letras são unidades estáveis do alfabeto, que representam na
escrita os “sons” vocálicos ou consonantais constitutivos das palavras faladas.
6. Conhecer o alfabeto representa desenvolver capacidades específicas, conforme se trate de ler ou de escrever. Para ler, é indispensável
a capacidade perceptiva que possibilita identificar cada letra, distinguindo umas das outras. Para escrever, além da acuidade perceptiva,
é necessária a capacidade motora de grafar devidamente cada letra.
Conhecer o alfabeto também implica que o aluno compreenda que
as letras variam na forma gráfica e no valor funcional. As variações
gráficas seguem padrões estéticos, mas também são controladas
pelo valor funcional que as letras têm. As letras desempenham uma
determinada função no sistema, que é a de preencher um determinado lugar na escrita das palavras. Portanto, é preciso conhecer
a categorização das letras, tanto no seu aspecto gráfico quanto
no funcional (quais letras devem ser usadas para escrever determinadas palavras e em que ordem). Apesar das diferentes formas
gráficas das letras do alfabeto (maiúsculas, minúsculas, imprensa,
cursiva), uma letra permanece a mesma porque exerce a mesma
função no sistema de escrita, ou seja, é sempre usada da maneira
exigida pela ortografia das palavras.
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Uma das implicações do princípio de identidade funcional das
letras para o processo de alfabetização é que o aluno precisa
aprender que não pode escrever qualquer letra em qualquer
posição em uma palavra, porque as letras representam fonemas,
os quais aparecem em posições determinadas nas palavras.

8. Apropriar-se do sistema de escrita depende, fundamentalmente,
de compreender um princípio básico que o rege, a saber: os
fonemas, unidades de “som”, são representados por grafemas na
escrita. Grafemas são letras ou grupos de letras, entidades visíveis
e isoláveis. Os fonemas são as entidades elementares da estrutura
fonológica da língua, que se manifestam nas unidades sonoras
mínimas da fala. É preciso que o aluno aprenda as regras de correspondência entre fonemas e grafemas, por meio do tratamento
explícito e sistemático encaminhado pelo professor na sala de
aula. Essas regras de correspondência são variadas, ocorrendo
algumas relações mais simples e regulares e outras mais complexas, que dependem da posição do fonema-grafema na palavra
(são posicionais) ou dos fonemas/grafemas que vêm antes ou
depois (são contextuais).
9. Um conhecimento fundamental que os alunos precisam adquirir no
seu processo de alfabetização diz respeito à natureza da relação
entre a escrita e a cadeia sonora das palavras que eles tentam escrever ou ler. Esse aprendizado, que representa um avanço decisivo no
processo de alfabetização, realiza-se quando o aluno entende que
o princípio geral que regula a escrita é a correspondência “letra-som” – em termos técnicos mais apropriados, grafema-fonema.
Isso significa compreender a natureza alfabética do sistema de
escrita e se manifesta quando o aluno começa a tentar ler e escrever de acordo com o princípio alfabético (uma “letra”, um “som”).
10. A aprendizagem das regras ortográficas é parte indissociável do
processo de alfabetização, que pode se iniciar com a apresentação de algumas regras básicas para a compreensão do sistema da
escrita, e certamente se estenderá durante o Ensino Fundamental
– Anos Iniciais.
Em síntese: o letramento é condição para a alfabetização, para o
domínio das correspondências entre grafemas e fonemas, mas a alfabetização e a exploração sistemática dessas relações grafofonêmicas
são também condição para o letramento. Do mesmo modo, o conhecimento das hipóteses feitas pelas crianças no aprendizado da língua
escrita é condição fundamental para o seu aprendizado, mas a análise
e a exploração gradual e sistemática das características formais da
língua escrita são também condição fundamental da alfabetização.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO EDUCAÇÃO LITERÁRIA
e escritos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Práticas de leitura e reflexão para apreciar textos literários orais

Categorias do discurso literário

Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos
Elementos constitutivos do discurso poético em
versos: estratos fônico e semântico
Elementos constitutivos do discurso dramático
em prosa e versos: função e organização

82

Reconstrução do sentido do texto
literário

Recursos de criação de efeitos de sentido

Experiências estéticas

Processos de criação

O texto literário no contexto sociocultural

Dimensão social e estética do texto literário

Interesse pela leitura literária

Apreciação de texto literário
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HABILIDADES

(EF02LP41) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de
palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.

(EF02LP42) Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de sentido de metáforas, em
textos versificados.
(EF02LP43) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e organização
por meio de diálogos entre personagens.
(EF02LP44) Relacionar ilustrações de narrativas com o texto verbal.

(EF02LP45) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor.
(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músicas e
canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
(EF02LP47) Compartilhar em sala de aula textos de tradição oral pesquisados na família e na
comunidade (em versos cantigas de roda, adivinhas, parlendas, quadrinhas, trava línguas etc.
e em prosa contos populares, fábulas, mitos, lendas etc.).
(EF02LP48) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura feita pelo professor, ou ler, de forma
autônoma, textos literários, e expressar preferências por gêneros, temas e autores.
(EF02LP49) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula para
leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, compartilhar com os colegas sua
opinião sobre o livro.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS Práticas de análise linguística e
gramatical (como estratégia para o desenvolvimento produtivo das práticas de oralidade, leitura
e escrita). Apropriação do sistema alfabético de escrita e reflexão sobre os usos do léxico e de
regularidades no funcionamento da língua falada e escrita.
Apropriação do sistema alfabético de
escrita

Consciência grafofonêmica

Ortografia

Uso do dicionário

Estruturas silábicas

Acentuação

Pontuação

Morfossintaxe

Funções sintáticas do substantivo e do verbo

Funções sintáticas do adjetivo

Processos de coesão

Processos de formação e significados das
palavras
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HABILIDADES

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre
grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em final de
palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch.
(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema grafema.
(EF03LP25) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
(EF03LP26) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando as em monossílabas,
dissílabas, trissílabas e polissílabas.
(EF03LP27) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando as em oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
(EF03LP28) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos terminados em a, e e
o e em palavras oxítonas terminadas em a, e e o seguidas ou não de s.
(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação,
ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois pontos e travessão.
(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase:
sujeito, predicado, objeto direto.
(EF03LP31) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos
substantivos: adjunto adnominal.
(EF03LP32) Identificar, em textos, pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos que
substituem palavras anteriores (pronomes anafóricos).
(EF03LP33) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de
substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando os para compreender palavras e para formar
novas palavras.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO ORALIDADE
discursivos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes contextos

Interação discursiva/intercâmbio oral no
contexto escolar

Constituição da identidade psicossocial, em sala
de aula, por meio da oralidade
Regras de convivência em sala de aula

Funcionamento do discurso oral

Características da conversação espontânea

Gêneros textuais do discurso oral

Estratégias de escuta de textos orais em
situações específicas de interação

Procedimentos de escuta de textos

Produção de textos orais em situações
específicas de interação

Jornal falado e entrevista

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desenvoltura e
respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com cordialidade
e respeito a pontos de vista diferentes.
(EF04LP03) Escutar com atenção apresentações de trabalhos por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados apresentados em
imagens, tabelas, textos.
(EF04LP04) Respeitar, em situações informais e formais, as características dos turnos da
conversação (alternância de participantes), considerando o contexto e as características dos
interlocutores (status profissional, idade etc.).
(EF04LP05) Identificar características linguístico expressivas e composicionais de gêneros
textuais orais, em situações formais e informais (conversação, entrevista, noticiário, debate etc.).
(EF04LP06) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições,
apresentações, palestras.
(EF04LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV
e na internet, orientando se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros
textuais jornal falado e entrevista.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO LEITURA Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo visuais e
multimodais. Textos da atualidade, próximos dos conhecimentos prévios do aluno, com assunto
e tema de interesse para a faixa etária do leitor (crianças) e nível de textualidade adequado:
vocabulário usual, mas com possibilidades de enriquecimento do léxico do aluno, disposição
e ordem predominantemente direta das orações, em períodos pouco complexos, e recursos
expressivos, sobretudo, denotativos; quando verbais, textos com aproximadamente 500 palavras.
Estratégias de leitura

Localização de informações em textos
Seleção de informações

Deduções e inferências de informações
Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos
Reflexão sobre o conteúdo temático do texto
Reflexão sobre o léxico do texto

Reflexão sobre os procedimentos
estilístico enunciativos do texto

Avaliação dos efeitos de sentido produzidos
em textos
Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos
Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.
(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou escolar em
textos que circulam em meios digitais ou impressos.
(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.
(EF04LP11) Inferir o público alvo do texto.

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto.
(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o contexto em
que aparecem.
(EF04LP14) Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos, reportagens e notícias.
(EF04LP15) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos pessoais,
possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.
(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito no texto.
(EF04LP17) Discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de
palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e de propaganda.
(EF04LP18) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO ESCRITA Práticas de produção de textos verbais, verbo visuais e multimodais de diversos
gêneros textuais.
Estratégias durante a produção do texto

Texto expositivo informativo

Texto argumentativo

Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos

Procedimentos estilístico enunciativos

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF04LP19) Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações
e pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente,
imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF04LP20) Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro formal e estrutura
adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso
direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos,
vírgulas em enumerações), regras ortográficas.
(EF04LP22) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível suficiente de informatividade.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS Práticas de análise linguística e
gramatical (como estratégia para o desenvolvimento produtivo das práticas de oralidade,
leitura e escrita). Reflexão sobre os usos do léxico e de regularidades no funcionamento da
língua falada e escrita.
Ortografia

Consciência grafofonêmica

Acentuação

Pontuação

Processos de formação e significados das
palavras

Uso do dicionário

Derivação sufixal

Morfossintaxe

Aposto e vocativo
Processos de coesão

Concordância verbal

Concordância nominal
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HABILIDADES

(EF04LP23) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema grafema
regulares e contextuais.
(EF04LP24) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).
(EF04LP25) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF04LP26) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s),
-l, -r, -ão(s).
(EF04LP27) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de
interrogação, de exclamação, dois pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula
em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.
(EF04LP28) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o
significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.
(EF04LP29) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem,
-oso, -eza, -izar/-isar.
(EF04LP30) Identificar em textos apostos e vocativos.
(EF04LP31) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes anafóricos (pessoais,
possessivos e demonstrativos) como recurso coesivo.
(EF04LP32) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre sujeito
(substantivo ou pronome pessoal) e verbo (concordância verbal).
(EF04LP33) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (grupo nominal).
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LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO EDUCAÇÃO LITERÁRIA
escritos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Práticas de leitura e reflexão para apreciar textos literários orais e

Categorias do discurso literário

Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: estrutura da
narrativa e ponto de vista do narrador
Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: diálogos
Elementos constitutivos do discurso poético em
versos: estratos fônico, semântico e gráfico

Elementos constitutivos do discurso dramático
em prosa e versos

Reconstrução do sentido do texto
literário

Recursos de criação de efeitos de sentido

Experiências estéticas

Processos de criação

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução
e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoas.
(EF04LP35) Analisar diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos
de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
(EF04LP36) Identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e melódicos
(aliteração, eco e rimas), de expressões metafóricas e de recursos gráfico visuais em textos
versificados.
(EF04LP37) Identificar a organização do texto dramático: marcadores das interações entre
as personagens, indicações sobre características prosódicas das falas, sobre movimentos em
cena, indicações de cenários.
(EF04LP38) Interpretar histórias em quadrinhos e tirinhas relacionando imagens, palavras e
recursos gráficos (balões, onomatopeias, tipos de letras etc.).
(EF04LP39) Identificar elementos que criam efeitos de humor em histórias em quadrinhos e
tirinhas.
(EF04LP40) Criar narrativas ficcionais, desenvolvendo enredos, personagens e cenários,
utilizando técnicas diversas como a linguagem descritiva, narrativas em primeira e terceira
pessoas e diálogos.
(EF04LP41) Criar textos em versos, utilizando imagens poéticas (sentidos figurados) e, no
plano sonoro, rima, melodia, ritmo.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO ORALIDADE
discursivos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes contextos

Interação discursiva/intercâmbio oral no
contexto escolar

Constituição da identidade psicossocial, em sala
de aula, por meio da oralidade
Regras de convivência em sala de aula

Funcionamento do discurso oral

Características da fala

Estratégias de escuta de textos orais em
situações específicas de interação

Procedimentos de escuta de textos

Produção de textos orais em situações
específicas de interação

Jornal falado e entrevista

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes escolares
com atitudes de cooperação e respeito.
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emergentes no
cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa de sua posição.
(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados apresentados em imagens,
tabelas e outros meios visuais.
(EF05LP04) Identificar aspectos lexicais, fonológicos, prosódicos, morfossintáticos e
semânticos específicos do discurso oral (hesitações, repetições, digressões, ênfases, correções,
marcadores conversacionais, pausas etc.).
(EF05LP05) Diferenciar o texto falado do texto escrito, comparando a transcrição de um texto
oral com a versão grafada de acordo com as convenções do texto escrito.
(EF05LP06) Identificar informações, opiniões e posicionamentos em situações formais de
escuta (exposições, palestras, noticiário radiofônico ou televisivo etc.).
(EF05LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV
e internet, orientando se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros
textuais jornal falado e entrevista.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO LEITURA Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo visuais,
multimodais e multimidiáticos. Textos da atualidade, com assunto e tema apropriados à faixa
etária dos alunos e nível de textualidade adequado: vocabulário usual, mas com possibilidades de
enriquecimento do léxico do aluno, disposição e ordem predominantemente direta das orações,
em períodos pouco complexos, e recursos expressivos denotativos e conotativos; quando verbais,
textos com aproximadamente 600 palavras.
Estratégias de leitura

Localização de informações em textos

Seleção de informações

Deduções e inferências de informações

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos
Reflexão sobre o conteúdo temático do texto
Reflexão sobre o léxico do texto

Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto
Reflexão sobre os procedimentos
estilístico enunciativos do texto

Avaliação dos efeitos de sentido produzidos
em textos

Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que aparecem no
texto.
(EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse escolar, em textos
que circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar problema proposto.
(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto
(recuperação de conhecimentos prévios, relações causa consequência etc.).
(EF05LP11) Justificar quem produz o texto e qual é o público alvo, analisando a situação
sociocomunicativa.
(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF05LP13) Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento de texto,
selecionando aquele que pode substituí lo por sinonímia no contexto em que se insere.
(EF05LP14) Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações
gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
(EF05LP15) Distinguir fatos de opiniões em textos (informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).
(EF05LP16) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos pessoais,
possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.
(EF05LP17) Identificar, em textos, o efeito de sentido produzido pelo uso de pontuação
expressiva.
(EF05LP18) Inferir, em textos, o efeito de humor produzido pelo uso intencional de palavras,
expressões ou imagens ambíguas.
(EF05LP19) Interpretar recursos multimodais, relacionando os a informações em reportagens
e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, gráficos, desenhos etc.).
(EF05LP20) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e
concluir sobre o que é mais confiável.
(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO ESCRITA Práticas de produção de textos verbais, verbo visuais e multimodais de diversos
gêneros textuais.
Estratégias durante a produção do texto

Formulário

Texto argumentativo

Texto expositivo informativo

Procedimentos linguístico gramaticais e
ortográficos

Procedimentos estilístico enunciativos

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF05LP22) Preencher a informação solicitada em formulários descontínuos, impressos ou
digitais, com vários campos e tabelas.
(EF05LP23) Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola ou problemas da comunidade,
utilizando registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF05LP24) Produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa
em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF05LP25) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso
direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois pontos,
vírgulas em enumerações), regras ortográficas.
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível adequado de informatividade.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS Práticas de análise linguística e
gramatical (como estratégia para o desenvolvimento produtivo das práticas de oralidade,
leitura e escrita). Reflexão sobre os usos do léxico e de regularidades no funcionamento da língua
falada e escrita.
Ortografia

Consciência grafofonêmica

Acentuação
Pontuação

Processos de formação e significados das
palavras

Polissemia

Derivação e composição

Morfossintaxe

Tempos verbais

Concordância nominal e verbal

Conjunção
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HABILIDADES

(EF05LP27) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema grafema regulares e
contextuais e palavras de uso frequente com correspondências irregulares.
(EF05LP28) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.
(EF05LP29) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos.
(EF05LP30) Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de
reticências, aspas, parênteses.
(EF05LP31) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de
determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados
na linguagem usual.
(EF05LP32) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição
de prefixo e de sufixo.
(EF05LP33) Identificar as significações que prefixos acrescentam à palavra primitiva.
(EF05LP34) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do
modo indicativo.
(EF05LP35) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância
com pronomes pessoais sujeitos da frase.
(EF05LP36) Reconhecer e utilizar a concordância entre sujeito composto e verbo em textos
lidos e produzidos.
(EF05LP37) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre
partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO EDUCAÇÃO LITERÁRIA
e escritos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Práticas de leitura e reflexão para apreciar textos literários orais

Categorias do discurso literário

Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos

Elementos constitutivos do discurso poético em
versos: estratos fônico, semântico e gráfico
Elementos constitutivos do discurso dramático
em prosa e versos

Reconstrução do sentido do texto
literário

Recursos de criação de efeitos de sentido

Experiências estéticas

Processos de criação

Verificar habilidades comuns ao 3º ano
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HABILIDADES

(EF05LP38) Identificar, em texto narrativo ficcional, a estrutura da narração: ambientação
da história, apresentação de personagens e do estado inicial da ação; surgimento de conflito
ou obstáculo a ser superado; ponto máximo de tensão do conflito; desenlace ou desfecho;
discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação
e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso.
(EF05LP39) Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros,
de comparações e metáforas e de recursos gráfico visuais em textos versificados.
(EF05LP40) Identificar a organização do texto dramático: marcadores das interações entre as
personagens, indicações sobre características prosódicas das falas e de movimentos em cena,
indicações de cenários.
(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de palavras,
expressões, pontuação expressiva.
(EF05LP42) Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas ou de
fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, personagens, tempo, espaço,
narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
(EF05LP43) Criar poemas compostos por versos livres, utilizando imagens poéticas e recursos
visuais e sonoros.
(EF05LP44) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens,
de acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.
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4.1.1.2.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
O Ensino Fundamental – Anos Finais dá continuidade às aprendizagens
desenvolvidas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, nos mesmos
cinco eixos organizadores. Assim, as aprendizagens pretendidas para o
Ensino Fundamental – Anos Iniciais são consolidadas e aprofundadas
no Ensino Fundamental – Anos Finais, e novas aprendizagens pretendidas são introduzidas.
A continuidade das aprendizagens no Ensino Fundamental – Anos
Finais pressupõe que os professores estarão sempre atentos para o
que foi previsto para anos anteriores ao que ensinam, de modo a
dar prosseguimento ao que foi ensinado ou retomar aprendizagens
prévias que os alunos revelem não ter consolidado. Nesse aspecto,
cabe atenção especial ao 6º ano, que se configura como de transição:
de um ensino centrado em pouco mais de um ou dois professores,
com estreita integração das áreas de conhecimento, para um currículo em que as áreas se dividem em componentes curriculares,
com vários professores e outra organização de tempos e espaços. A
atenção à continuidade em relação ao Ensino Fundamental – Anos
Iniciais tornará mais fácil, para os estudantes, essa transição.
No eixo Oralidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais, desenvolve-se maior criticidade em situações comunicativas orais, informais e
formais, habilidades de interação com um número maior de interlocutores no espaço escolar, em que se amplia o número de professores,
agora distribuídos pelos componentes curriculares. No eixo Leitura,
as estratégias de compreensão e interpretação crescem em quantidade e exigências cognitivas e amplia-se o nível de complexidade
dos textos. Também no eixo Escrita, em paralelo com o avanço em
estratégias de leitura, as estratégias de produção textual vão se
tornando, progressivamente, mais numerosas e complexas. O eixo
Conhecimentos linguísticos e gramaticais parte dos eixos da Leitura
(de textos lidos) e da Escrita (de textos produzidos pelos alunos),
ao mesmo tempo em que os apoia, colaborando com a compreensão, interpretação e produção de textos. No eixo Educação literária,
diversificam-se os gêneros literários e as estratégias de leitura literária, sempre com o objetivo maior de formar o leitor literário.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS Práticas de análise linguística e
gramatical (como estratégia para o desenvolvimento produtivo das práticas de oralidade,
leitura e escrita). Reflexão sobre os usos do léxico e de regularidades no funcionamento da
língua falada e escrita.
Ortografia

Regras ortográficas

Processos de formação e significados das
palavras

Sinonímia e antonímia

Derivação e composição
Morfossintaxe

Flexões do substantivo, do adjetivo e dos verbos
regulares
Modos verbais

Concordância nominal e verbal

Estrutura da frase

Oração e período

Estrutura da oração
Pontuação
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HABILIDADES

(EF06LP25) Escrever palavras com correção ortográfica e pontuação adequada.
(EF06LP26) Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.
(EF06LP27) Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de negação:
des-, anti-, in-/im-/i-.
(EF06LP28) Distinguir entre palavras derivadas por acréscimo de afixos e palavras compostas.
(EF06LP29) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos
Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.
(EF06LP30) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual
e a intenção comunicativa.
(EF06LP31) Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal (relações entre os
substantivos e seus determinantes) e as regras de concordância verbal (relações entre o verbo
e o sujeito simples e composto).
(EF06LP32) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em
torno de um núcleo verbal e períodos como conjunto de orações conectadas.
(EF06LP33) Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos em oracional simples
(período simples) e oracional complexo (período composto).
(EF06LP34) Identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração.
(EF06LP35) Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por vírgula sem
a utilização de conectivos, nomeando os como períodos compostos por coordenação.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO ORALIDADE
discursivos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes contextos

Interação discursiva/intercâmbio oral no
contexto escolar

Regras de convivência em sala de aula

Funcionamento do discurso oral

Elementos constitutivos da discursividade em
diferentes contextos comunicativos

Estratégias de escuta de textos orais em
situações específicas de interação

Procedimentos de escuta de textos

Registro de informações

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF07LP01) Utilizar estratégias conversacionais de cooperação e respeito, em interações em
sala de aula e na escola.
(EF07LP02) Manifestar opiniões fundamentadas ao defender ideias, comportamentos e
valores, respeitando os turnos de fala.
(EF07LP03) Utilizar estratégias de construção do texto oral, considerando os objetivos
comunicativos e o contexto.
(EF07LP04) Identificar, em textos orais, informações implícitas, explícitas e ambiguidades.
(EF07LP05) Diferenciar fatos de opiniões pessoais em conversações e em interações formais
(palestras, noticiários radiofônicos e televisivos etc.).
(EF07LP06) Registrar as ideias principais durante a escuta de uma apresentação oral, por
meio de anotações escritas.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO LEITURA Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo visuais e
multimodais. Textos da atualidade, com assunto e tema apropriados à faixa etária dos alunos e
nível de textualidade adequado: vocabulário com possibilidades de enriquecimento do léxico do
aluno e recursos expressivos denotativos e conotativos.
Estratégias de leitura

Localização de informações em textos

Seleção de informações

Deduções e inferências de informações

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos

Reflexão sobre o conteúdo temático do texto

Reflexão sobre o léxico do texto

Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto
Reflexão sobre os procedimentos
estilístico enunciativos do texto

Avaliação dos efeitos de sentido produzidos em
textos

Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF07LP07) Localizar, em texto, informação explícita relativa à descrição de determinado
processo, objeto, fato, lugar ou pessoa.
(EF07LP08) Selecionar e organizar informações explícitas e implícitas, em diferentes suportes
de textos, para realizar ações e resolver problemas.
(EF07LP09) Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do
texto.
(EF07LP10) Relacionar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por um texto a seu
contexto de produção, de circulação e de recepção (objetivo da interação textual, suportes de
circulação, lugar social do produtor, contexto histórico, destinatário previsto etc.).
(EF07LP11) Elaborar paráfrases e resumos do texto lido, com base na organização das
informações.
(EF07LP12) Deduzir, pelo contexto semântico e linguístico, o significado de palavras e
expressões desconhecidas.
(EF07LP13) Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as informações
gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
(EF07LP14) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião explícita
enunciada em relação a esse mesmo fato.
(EF07LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais
(de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos pessoais,
possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.
(EF07LP16) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos linguístico discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas
e ordenação de eventos.
(EF07LP17) Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização
e argumentatividade.
(EF07LP18) Explorar o espaço reservado ao leitor nos órgãos de informação impresso ou
on line, destacando assuntos, temas, debates em foco, posicionando se sobre eles.
(EF07LP19) Analisar formas e conteúdos de textos publicados em suportes impressos e
on line e a sua relação com o leitor.
(EF07LP20) Distinguir, em textos multimodais, relações de reiteração, complementação ou
oposição entre informações visuais ou verbo visuais e informações escritas.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO EDUCAÇÃO LITERÁRIA
escritos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Práticas de leitura e reflexão para apreciar textos literários orais e

Categorias do discurso literário

Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos
Elementos constitutivos do discurso poético em
versos: estratos fônico, semântico e gráfico

Elementos constitutivos do discurso dramático
em prosa e versos
Reconstrução do sentido do texto
literário

Recursos de criação de efeitos de sentido

Intertextualidade

Experiências estéticas

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF07LP36) Interpretar, em texto narrativo ficcional, modos de apresentar personagens, foco
narrativo, espaço e tempo, narrador, enredo e representação de falas das personagens em
discurso direto e indireto.
(EF07LP37) Analisar, em textos em versos, efeitos produzidos pelo uso de recursos
expressivos sonoros (estrofação, rimas), semânticos (figuras de linguagem) e gráfico espaciais
(distribuição da mancha gráfica no papel, ilustração).
(EF07LP38) Identificar a organização do texto dramático: enredo, conflitos, ideias principais,
pontos de vista, universos de referência.
(EF07LP39) Identificar, em textos literários, recursos estilísticos: conotação, comparações,
metáforas.
(EF07LP40) Analisar, em textos literários, referências e alusões a outros textos (narrativos,
dramáticos e poéticos), entrecruzando temas, personagens e recursos literários.
(EF07LP41) Criar novelas, crônicas e contos de suspense, mistério, terror, humor, estruturando
o texto de modo a contemplar as suas partes como a complicação, o clímax e o desfecho,
empregando conhecimentos sobre diferentes modos de iniciar uma história e de discurso
direto e indireto.
(EF07LP42) Criar textos em versos, explorando cadências, ritmos e rimas.
(EF07LP43) Criar cenas dramáticas.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO ORALIDADE
discursivos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes contextos

Interação discursiva/intercâmbio oral no
contexto escolar

Regras de convivência em sala de aula

Funcionamento do discurso oral

Elementos constitutivos da discursividade em
diferentes contextos comunicativos

Estratégias de escuta de textos orais em
situações específicas de interação

Procedimentos de escuta de textos

Registro de informações

Produção de textos orais em situações
específicas de interação
Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF08LP01) Participar de interações orais em sala de aula e na escola, cooperando na troca
de ideias e ouvindo com respeito e interesse os interlocutores.
(EF08LP02) Apresentar argumentos e contra argumentos coerentes, respeitando os turnos
de fala, na participação em debates sobre temas controversos e/ou polêmicos.
(EF08LP03) Justificar, em interações orais, mudança, desvio ou quebra de tópico
conversacional, analisando estratégias de retomada do tema da interação.
(EF08LP04) Analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações
polêmicas: entrevista, debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros.
(EF08LP05) Parafrasear as ideias principais e secundárias de texto escutado, fazendo uso de
anotações.
(EF08LP06) Expor síntese de texto escutado, recorrendo a anotações e adequando as
estratégias de construção do texto oral aos objetivos da comunicação e ao contexto.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO LEITURA Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo visuais e
multimodais. Textos da atualidade, com assunto e tema apropriados à faixa etária dos alunos e
nível de textualidade adequado: vocabulário com possibilidades de enriquecimento do léxico do
aluno e recursos expressivos denotativos e conotativos.
Estratégias de leitura

Localização de informações em textos

Seleção de informações

Deduções e inferências de informações

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos

Reflexão sobre o conteúdo temático do texto
Reflexão sobre o léxico do texto

Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto

Reflexão sobre os procedimentos
estilístico enunciativos do texto
Avaliação dos efeitos de sentido produzidos em
textos

Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF08LP07) Localizar, em texto, informação relativa à descrição de determinado fenômeno,
cenário, época, processo, fato, pessoa.
(EF08LP08) Selecionar informações, em ambientes eletrônicos, sem exceder a quantidade de
informações disponíveis, para resolver problemas.
(EF08LP09) Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do
texto.
(EF08LP10) Justificar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por texto, relacionando
ao seu contexto de produção, circulação e recepção (objetivo da interação textual, suportes de
circulação, lugar social do produtor, contexto histórico, destinatário previsto etc.).
(EF08LP11) Esquematizar texto lido, representando o em tópicos ou esquemas.
(EF08LP12) Deduzir, pelo contexto semântico e linguístico, o significado de palavras e
expressões desconhecidas.
(EF08LP13) Identificar, em textos argumentativos, os argumentos e contra argumentos em
relação à tese defendida.
(EF08LP14) Interpretar verbetes de enciclopédia, identificando a estrutura e as informações
semânticas.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um
pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais.
(EF08LP16) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores textuais.
(EF08LP17) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização
e argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau,
verbos e perífrases verbais, advérbios etc.).
(EF08LP18) Analisar, criticamente, as relações entre mídia, sociedade e cultura, e os efeitos
das novas tecnologias na cognição e na organização social.
(EF08LP19) Justificar formas e conteúdos de textos publicados em suportes impressos e
on line e a sua relação com o leitor.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO EDUCAÇÃO LITERÁRIA
escritos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Práticas de leitura e reflexão para apreciar textos literários orais e

Categorias do discurso literário

Elementos constitutivos do discurso narrativo
ficcional em prosa e versos: estrutura da
narrativa e recursos expressivos

Elementos constitutivos do discurso poético em
versos: estratos fônico, semântico e gráfico

Elementos constitutivos do discurso dramático
em prosa e versos
Reconstrução do sentido do texto
literário

Intertextualidade

Experiências estéticas

Processos de criação

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF08LP32) Analisar, em texto narrativo ficcional, o foco narrativo, os espaços físico e
psicológico, os tempos cronológico e psicológico, as diferentes vozes no texto (do narrador, de
personagens em discurso direto e indireto), o uso de recursos linguístico gramaticais (vozes do
verbo, adjuntos adnominais e adverbiais etc.).
(EF08LP33) Interpretar, em textos em versos, efeitos de sentido produzidos pelo uso
de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações), semânticos (figuras de
linguagem) e gráfico espaciais (distribuição do texto e da mancha gráfica na página, ilustração
e sua relação com o texto poético).
(EF08LP34) Identificar a organização do texto dramático: enredo, conflitos, ideias principais,
pontos de vista, universos de referência.
(EF08LP35) Analisar recursos à intertextualidade (referências, alusões, retomadas) em textos
literários e em outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas,
música).
(EF08LP36) Adaptar contos ou crônicas para encenação teatral, empregando, com
adequação, rubricas de narração e variedades linguísticas nas falas de personagens (dialetos,
regionalismos, gírias, registro formal/informal).
(EF08LP37) Criar textos em versos compostos por figuras de linguagem (comparações,
metáforas e metonímias, ironias etc.).
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LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS
EIXO ORALIDADE
discursivos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes contextos

Interação discursiva/intercâmbio oral no
contexto escolar

Regras de convivência em sala de aula

Funcionamento do discurso oral

Elementos constitutivos da discursividade em
diferentes contextos comunicativos

Estratégias de escuta de textos orais em
situações específicas de interação

Procedimentos de escuta de textos

Registro de informações
Produção de textos orais em situações
específicas de interação

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF09LP01) Participar, de modo claro e respeitoso, de interações orais em sala de aula e na
escola, particularmente quando suas posições forem divergentes das de seus interlocutores.
(EF09LP02) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em debates ou
atividades coletivas, na sala de aula e na escola.
(EF09LP03) Utilizar estratégias de construção do texto oral, considerando os objetivos
comunicativos, o contexto e a situação e as características dos interlocutores.
(EF09LP04) Justificar, em interações orais, mudança, desvio ou quebra de tópico
conversacional, analisando estratégias de retomada do tema da interação.
(EF09LP05) Justificar pontos de vista defendidos e refutados na escuta de interações
polêmicas: entrevista, debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros.
(EF09LP06) Sintetizar ideias de texto escutado, com base em anotações.
(EF09LP07) Expor, de modo resumido, resultados de debate em sala de aula sobre tema
polêmico, enumerando os argumentos e contra argumentos apresentados, orientando se por
anotações feitas durante o debate.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

EIXO LEITURA Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo visuais e
multimodais. Textos da atualidade, com assunto e tema apropriados à faixa etária dos alunos e
nível de textualidade adequado: vocabulário com possibilidades de enriquecimento do léxico do
aluno e recursos expressivos denotativos e conotativos.
Estratégias de leitura

Localização de informações em textos

Seleção de informações

Deduções e inferências de informações

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos

Reflexão sobre o conteúdo temático do texto

Reflexão sobre o léxico do texto

Reflexão sobre a forma, a estrutura e a
organização do texto

Avaliação dos efeitos de sentido produzidos em
textos

Recuperação da intertextualidade e
estabelecimento de relações entre textos

Verificar habilidades comuns ao 6º ano
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HABILIDADES

(EF09LP08) Localizar e integrar várias informações explícitas distribuídas ao longo do texto,
sintetizando as em uma ideia geral, categoria ou conceito.
(EF09LP09) Pesquisar informações, de forma crítica e esclarecida, nos meios de comunicação
e informação, novos ou tradicionais, sem exceder a quantidade de informações disponíveis,
para resolver problemas.
(EF09LP10) Inferir informação pressuposta ou subentendida, com base na compreensão do
texto.
(EF09LP11) Justificar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por texto, relacionando
ao seu contexto de produção, circulação e recepção (objetivo da interação textual, suportes de
circulação, lugar social do produtor, contexto histórico, destinatário previsto etc.).
(EF09LP12) Sintetizar texto lido, representando o em tópicos e subtópicos, mapas conceituais,
esquemas, resumos etc.
(EF09LP13) Justificar, pelo contexto semântico e linguístico, o significado de palavras e
expressões desconhecidas.
(EF09LP14) Justificar tese defendida em texto argumentativo.
(EF09LP15) Analisar organização textual de argumentos e contra argumentos em texto
argumentativo.
(EF09LP16) Diferenciar, em textos argumentativos, os tipos de argumentos (de autoridade,
por comprovação, por exemplificação, de causa e consequência), justificando sua força de
convencimento.
(EF09LP17) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial
(conjunções e articuladores textuais).
(EF09LP18) Justificar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas
de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF09LP19) Interpretar os efeitos argumentativos da relação entre elementos constitutivos de
textos multimodais e o impacto social das mensagens veiculadas.
(EF09LP20) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma
informação veiculada em textos diferentes.
(EF09LP21) Avaliar, criticamente, a qualidade e a validade da informação veiculada em
diferentes textos.
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4.1.2.

ARTE

A Arte é uma área do conhecimento e patrimônio histórico e cultural
da humanidade. No Ensino Fundamental, o componente curricular está centrado em algumas de suas linguagens: as Artes visuais,
a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens articulam saberes
referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas
artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e
as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte.
O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos
alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito
às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre
culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças
entre elas.
Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas
às produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela
mídia, tampouco a prática artística pode ser vista como mera aquisição de códigos e técnicas. A aprendizagem de Arte precisa alcançar
a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo
que os alunos sejam protagonistas e criadores.
A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos,
performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais.
Os processos de criação precisam ser compreendidos como tão
relevantes quanto os eventuais produtos. Além disso, o compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos, em diálogo com
seus professores, pode acontecer não apenas em mostras e datas
comemorativas, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho
em processo.
A prática investigativa constitui o modo de produção e organização
dos conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer artístico que os
alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma poética
pessoal. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em Artes visuais, Dança, Música e Teatro
contribuem para a contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações entre tempos e
contextos sociais dos sujeitos na sua interação com a arte e a cultura.
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A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis
dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em
cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou
categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte
na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões,
tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo
pedagógico.
As dimensões são:
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•

Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam,
produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e
investigativa que confere materialidade estética a sentimentos,
ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos
e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão
trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico,
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.

•

Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em
direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com
base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da
pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas
e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e
pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

•

 stesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao
E
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e
aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção,
intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.

•

Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar
as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto
em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge
da experiência artística com os elementos constitutivos de
cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas
materialidades.
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•

 ruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à
F
abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade
dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos sociais.

•

Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos,
artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja
como leitor.

A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino
e aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular. Uma vez que os conhecimentos e as experiências
artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais,
sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar
em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a
expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e transformações de materiais,
de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e
possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites
escolares e criar novas formas de interação artística e de produção
cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos
e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os
processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando
relações entre corporeidade e produção estética.
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do
movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança,
por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo.
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios
(corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática),
em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.
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A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons,
que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de
saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de
materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes
da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes
musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e
ativa na sociedade.
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro
com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de
criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de
criação teatral passam por situações de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os
alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação
com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular Arte leve em conta
o diálogo entre essas linguagens, além de possibilitar o contato e
reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance.
Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre as linguagens artísticas podem construir uma rede de
interlocução, inclusive, com outros componentes curriculares. Temas,
assuntos ou habilidades afins de diferentes componentes podem
compor projetos nos quais saberes se integrem, gerando experiências de aprendizagem amplas e complexas.
Em síntese, o componente Arte no Ensino Fundamental articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno
artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são
contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes
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das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos,
o que contribui para sua formação integral.
Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem expandir seu
repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio
da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências
de pesquisa, invenção e criação.
Para tanto, é preciso reconhecer a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de
experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter
social e político dessas práticas.
Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente
curricular – Artes visuais, Dança, Música e Teatro – constitui uma
unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades
articulados às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além
dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora as
relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação.
Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos (1º
ao 5º ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e
as redes de ensino, as escolas e os professores organizem seus currículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos
seus contextos. A progressão das aprendizagens não está proposta
de forma linear, rígida ou cumulativa com relação a cada linguagem
ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual
cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores na aprendizagem de Arte.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Arte deve garantir aos
alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar, criticamente, práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social e de diversas sociedades,
em distintos tempos e contextos, para reconhecer e dialogar com as
diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas
integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas
condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas
suas articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais especial
mente aquelas manifestas na arte e na cultura brasileiras , sua tradição
e manifestações contemporâneas, reelaborando as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação,
ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e
criação artística.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreen
dendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de
circulação da arte na sociedade.
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas,
tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e
apresentações artísticas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e
colaborativo nas artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material
e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
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4.1.2.1. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Ao ingressar no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos
de experiências da Educação Infantil, em que as interações, os jogos
e as brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para uma organização curricular estruturada por áreas de
conhecimento e componentes curriculares.
Nessa nova etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente
em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando
uma experiência de continuidade em relação à Educação Infantil.
Dessa maneira, é importante que, nas quatro linguagens da Arte
– integradas pelas seis dimensões do conhecimento artístico –, as
experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses
das crianças e nas culturas infantis.
Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao
letramento, sobretudo nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, o componente Arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à
criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribui
para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais.

157

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

ARTE – 1º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na
construção do movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do
movimento dançado.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e
colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança.
(EF15AR12) Discutir as experiências corporais pessoais e coletivas desenvolvidas em aula, de
modo a problematizar questões de gênero e corpo.
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ARTE – 1º AO 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contexto e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

Artes integradas

Processos de criação

Matrizes estéticas culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, tanto
tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da
música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as propriedades sonoras da
música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras,
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas,
voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo timbres e
características de instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação
gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não
convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais
e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das
ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e
experimentando se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo questões
de gênero e corpo.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes
linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística.
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4.1.2.2. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, é preciso assegurar aos alunos
a ampliação de suas interações com manifestações artísticas e culturais nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos.
Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços da escola,
espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as relações com a
comunidade.
Além disso, o diferencial dessa fase está na maior sistematização dos
conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas
em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis.
Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens – e no
diálogo entre elas e com as outras áreas do conhecimento –, com
vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências
e vivências artísticas.
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ARTE – 6º AO 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem
Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

164

LINGUAGENS ARTE
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes
contextos e práticas artístico visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando os no tempo e no
espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às
linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações
de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção,
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções
artísticas.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais,
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer,
entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação
da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento
dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história
tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço)
como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do
movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de
diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e composição de
danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e
apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Refletir sobre as experiências corporais pessoais e coletivas desenvolvidas em
aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo
e sexualidade.
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF69AR16) Analisar usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação,
relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de
circulação da música e do conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e
estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando os no tempo e
no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música e das propriedades sonoras
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, canções e práticas diversas
de composição/criação, execução e apreciação musicais.
(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação,
execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos
musicais diversos.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical não convencional
(como partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como
procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer princípios da
notação musical convencional.
(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais
ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e
organização da atuação profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando os no tempo e no
espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos
cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento
teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e
desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira
imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.
(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos
ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e
adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.

167

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes integradas

Contextos e práticas

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística,
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte,
artesanato, folclore, design etc.).
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.
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4.1.3.

EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as
práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades
expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Nessa
concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito
da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de
um segmento corporal ou de um corpo todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção.
Esse modo de entender a Educação Física permite articulá-la à área
de Linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos
seus componentes, conforme reafirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução
CNE/CEB nº 7/2010)33.
Nas aulas, tais práticas devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório.
Desse modo, é possível assegurar aos alunos a (re)construção de um
conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a
respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e
dos outros e desenvolver autonomia para apropriação e utilização da
cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade.
É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de
possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens
e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto
universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais,
experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes
científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas na
escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão
que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na Educação Básica.
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais:
movimento corporal como elemento essencial; organização interna
(de maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e

33 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, de
14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ou o
cuidado com o corpo e a saúde.
Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aquelas
realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e
religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental.
Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de
outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de
conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja
significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar
a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais
conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas
corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em
contextos de lazer e saúde.
Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma
das seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que a categorização apresentada não tem
pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações das (e as fronteiras entre
as) manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar.
A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades
voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e
espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente,
bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas não
possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam
ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do
mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos
culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande
dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares.
É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro que, no
campo educacional, jogos e brincadeiras sejam inventados com o
objetivo de provocar interações sociais específicas entre seus participantes ou para fixar determinados conhecimentos. O jogo, nesse
sentido, é entendido como meio para se aprender outra coisa, como
no jogo dos “10 passes” quando usado para ensinar retenção coletiva da posse de bola, concepção não adotada na organização dos
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conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento, as
brincadeiras e jogos têm valor em si e precisam ser organizados
para ser estudados em aula.
Por sua vez, a unidade temática Esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte
como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade,
por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se
por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações
(associações, federações e confederações esportivas), as quais
definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das
modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas
características não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o
esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde.
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as
demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às
características do espaço, ao número de jogadores, ao material disponível etc. Isso permite afirmar, por exemplo, que, em um jogo de
dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os participantes
estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo
de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os
critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho
motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando
as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes:

•

Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo,
ciclismo, levantamento de peso etc.).

•

Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo
específico, estático ou em movimento, comparando-se o
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número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida
em cada tentativa (maior ou menor do que a do adversário) ou
a proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou
mais longe do que o adversário conseguiu deixar), como nos
seguintes casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo etc.).
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•

Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento
segundo padrões técnico-combinatórios (ginástica artística,
ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos
ornamentais etc.).

•

Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades
que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola
em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja
incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário
a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto
do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de
rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa,
badminton e peteca. Já os esportes de parede podem ser pelota
basca, raquetebol, squash etc.).

•

Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais
longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes
as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto
os defensores não recuperam o controle da bola, e, assim, somar
pontos (beisebol, críquete, softbol etc.).

•

Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/
campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.),
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do
campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano,
handebol, hóquei na grama, polo aquático, rúgbi etc.).

•

Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas
quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão
de um determinado espaço, por meio de combinações de ações
de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, tae kwon do etc.).
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Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas
de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada34: (a) ginástica geral;
(b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de conscientização corporal.
A ginástica geral35, também conhecida como ginástica para todos,
reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a
exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a
interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar
(saltos), em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira individual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas,
rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo36.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, aquisição e
manutenção da condição física individual ou modificação da composição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas
de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas.
Podem ser orientadas de acordo com uma população específica,
como a ginástica para gestantes, ou atrelada a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.
As ginásticas de conscientização corporal37 reúnem práticas que
empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a
posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados
para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.
Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em
práticas corporais milenares da cultura oriental.

34 As denominadas ginásticas competitivas foram consideradas como práticas esportivas
e, por tal motivo, foram alocadas na unidade temática Esportes com outras modalidades
técnico-combinatórias. Essas modalidades fazem parte de um conjunto de esportes que se
caracterizam pela comparação de desempenho centrada na dimensão estética e acrobática
do movimento, dentro de determinados padrões ou critérios técnicos. Portanto, contempla as
modalidades de ginástica acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim.
35 Essa manifestação da ginástica pode receber outras tantas denominações, como ginástica
básica, de demonstração, acrobacias, entre outras.
36 Prática corporal milenar que consiste em manipular um ou mais objetos arremessando-os
ao ar de forma alternada, em um movimento contínuo, sem perder o controle ou mantendo-os
em equilíbrio. Os jogos de malabar caracterizam-se por sua dificuldade e beleza, desafiando
o jogador (malabarista) a aprender técnicas específicas, utilizando diversas partes do corpo,
principalmente as mãos.
37 Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: alternativas,
introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia,
a antiginástica, o Método Feldenkrais, a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros.

175

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das
práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também
integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as
formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares,
historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos
e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.
A unidade temática Lutas38 focaliza as disputas corporais, nas
quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque
e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das
lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).
Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas
nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um
ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber
outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o critério que se utilize. Neste documento, optou-se por diferenciá-las
com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o
praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em
corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike,
rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas
exploram a “paisagem de cimento” para produzir essas condições
(vertigem e risco controlado) durante a prática de parkour, skate,
patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do
trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino.
Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento
devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das
38 As lutas esportivas também são tratadas na unidade temática Esporte, especificamente no
objeto de conhecimento denominado como categoria de esportes de combate.
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diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais,
das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos
familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade
dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a abordagem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana
e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é importante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do
País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no
meio líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e
seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se
vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos
competitivos), mas também à proposta de experimentar “atividades aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na ambientação
dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre
outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta-se que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com base em sua função social e suas possibilidades
materiais. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola. Por exemplo, as práticas corporais de
aventura devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo
de maneira simulada, tomando-se como referência o cenário de
cada contexto escolar.
É importante salientar que a organização das unidades temáticas
se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente
em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar,
praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas
(regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre
si e com a sociedade as representações e os significados que lhes
são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de conhecimento:
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•

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se
origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento
corporal na realização das mesmas. São conhecimentos que não
podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetivamente experimentados. Trata-se de uma possibilidade única de apreender as manifestações culturais tematizadas
pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível
acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no
momento da realização de uma determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar
rejeição à prática em si.

•

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita
ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se
diferencia por possibilitar ao estudante a competência39 necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais
no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

•

Fruição: implica na apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um
conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar
da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar
essa e outras tantas quando realizadas por outros.

•

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na observação e análise das próprias vivências corporais e
daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea,
gerada em toda experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada;
(b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos
interesses e possibilidades próprios e aos das pessoas com quem
compartilha a sua realização.

39 Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto no sentido de poder dar
conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer. Trata-se de
um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe produz satisfação.
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•

Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização
das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de
valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol
de uma sociedade democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de
aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica
orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se concentra
mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer
natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento
apenas desses valores, ou fazê-lo só em determinadas etapas
do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais.

•

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e funcionamento das práticas corporais
(saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade,
o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de
uma capacidade física, entre outros.

•

Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à
época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.
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•

Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como
referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a
reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm
(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que
moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os
agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como
as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula,
orientadas a interferir no contexto em busca da materialização
dos direitos sociais vinculados a esse universo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem necessária para o desenvolvimento
do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes
abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevantes e significativas.
Considerando as características dos conhecimentos e das experiências próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão
seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser
tratadas de forma isolada ou sobreposta.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Educação Física
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências
específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos
com a organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver
no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão
dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social.
4. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
5. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
6. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus
efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas
corporais e aos seus participantes.
7. Interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos
às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas
participam.
8. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da
identidade cultural dos povos e grupos, com base na análise dos marcadores
sociais de gênero, geração, padrões corporais, etnia, religião.
9. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
10. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão,
propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto
comunitário.
11. Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes brincadeiras, jogos, danças,
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o
trabalho coletivo e o protagonismo.
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4.1.3.1.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos
próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que
torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É
importante reconhecer, também, a necessária continuidade às experiências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As
crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas
a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas
várias esferas da vida social.
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a
Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume
compromisso claro com a qualificação para a leitura, produção e
vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar
com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar
oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho
pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de
ações uniformes.
Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades
locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino Fundamental
– Anos Iniciais estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (1º e 2º anos; 3º ao 5º ano) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento em cada unidade temática:
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OBJETOS DE CONHECIMENTO
UNIDADES
TEMÁTICAS
1º E 2º ANOS
Brincadeiras
e jogos

Esportes

3º AO 5º ANO

Brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário
e regional

Brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo

Esportes de marca

Esportes de campo e taco

Esportes de precisão

Esportes de rede/parede

Brincadeiras e jogos de matriz africana
e indígena

Esportes de invasão
Ginásticas

Ginástica geral

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto
comunitário e regional

Danças do Brasil e do mundo

Lutas

Danças de matriz africana e indígena
Lutas do contexto comunitário e
regional

Práticas corporais
de aventura
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º E 2º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
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HABILIDADES
(EF12EF01) Experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes
no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de
desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas
na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá las na escola e na
comunidade.
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses
esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e regras dos esportes de marca
e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.
(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de
forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da
ginástica e da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual),
as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a
presença desses elementos em distintas práticas corporais.
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá las, respeitando as diferenças individuais
e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do
contexto comunitário e regional, valorizando as, sem preconceitos de qualquer natureza.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo
Brincadeiras e jogos de matriz africana e
indígena

Esportes

Esportes de campo e taco
Esportes de rede/parede
Esportes de invasão

Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do Brasil e do mundo
Danças de matriz africana e indígena

Lutas
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HABILIDADES
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana e indígena.
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual),
as brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz africana e indígena, explicando
suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz africana
e indígena, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede
e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo
coreografias com diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos
básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças
de matriz africana e indígena, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados
dessas danças em suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo,
espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana e
indígena.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das
danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz africana e indígena.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto
das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá las.
(EF35EF13) Experimentar e fruir diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional
experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança.
(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional,
reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais.
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4.1.3.2.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com
diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a sistemática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização
têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem aos estudantes maior aprofundamento nos estudos das práticas corporais na escola.
Nesse contexto, e para aumentar a flexibilidade na delimitação dos
currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às
realidades locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, assim como no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (6º e 7º anos; 8º e 9º anos) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento, em cada unidade temática:

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO
6º E 7º ANOS

8º E 9º ANOS

Brincadeiras e
jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca

Esportes de rede/parede

Esportes de precisão

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

Esportes de invasão

Esportes técnico
combinatórios

Esportes de combate

Ginástica de
condicionamento físico

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Danças de salão

Lutas

Lutas do Brasil

Lutas do mundo

Práticas corporais
de aventura

Práticas corporais de
aventura urbanas

Práticas corporais de aventura na
natureza

Ginásticas

Ginástica de conscientização corporal

Ressalte-se que, a partir do 6º ano, prevê-se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de algumas
das práticas corporais, como também sua realização em contextos
de lazer e saúde, dentro e fora da escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico combinatórios
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Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando
e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e
etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função
dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses
diferentes tipos de jogos.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico
combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico táticas básicas e respeitando regras.
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto
nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas
diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis
e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais
provocadas pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a
participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática
de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF67EF11) Experimentar e fruir danças urbanas, identificando seus elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos).
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças
urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF14) Experimentar e fruir diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e
integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega
como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico táticos,
indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos de gênero, sociais e étnico raciais
relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais e estabelecer acordos
objetivando a construção de interações referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade
e no respeito.
(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando
a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas
e planejar estratégias para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio
público e utilizando alternativas para prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de
recriá las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de segurança,
indumentária, organização) e seus tipos de práticas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Esportes

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

Danças
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HABILIDADES
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico táticas básicas.
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico táticos individuais, combinações
táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como
diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias
de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns
de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das
demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para
utilizá los no tempo livre.
(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando
as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma
prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde
e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico,
midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos
para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal,
identificando as exigências corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização
corporal e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem estar e
cuidado consigo mesmo.
(EF89EF12) Experimentar e fruir danças de salão, valorizando a diversidade cultural e
respeitando a tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo,
espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas
corporais e propor alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de
salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do mundo

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura na natureza
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HABILIDADES
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as
suas características técnico táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.
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4.1.4.

LÍNGUA INGLESA

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de
engajamento e participação dos alunos em um mundo social
cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre
países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o
estudo da língua inglesa possibilita aos alunos ampliar horizontes
de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e acadêmico
e, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de
conhecimentos e participação social. É esse caráter formativo
que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de
educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões
pedagógicas e políticas são intrinsecamente ligadas.
Ensinar inglês com essa finalidade tem, para o currículo, duas
implicações importantes. A primeira é que ela obriga a rever as
relações entre língua, território e cultura, na medida em que os
falantes de inglês já não se encontram apenas nos países em que
ela tem o caráter de língua oficial. Trata-se, portanto, de definir a
opção pelo ensino da língua inglesa como língua franca, uma língua
de comunicação internacional utilizada por falantes espalhados no
mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais.
Essa perspectiva permite questionar a visão de que o único inglês
correto – e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses
ou britânicos, por exemplo. Desse modo, o tratamento do inglês
como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a um
determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de
comunidades específicas. Esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, isto é, para o
reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para a compreensão de como elas são produzidas.
A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento, ou melhor, dos letramentos, concebida especialmente nas
práticas sociais do mundo digital – no qual saber a língua inglesa
potencializa as possibilidades de participação e circulação – que
aproximam e entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal,
visual, corporal, audiovisual). Essas práticas criam novas possibilidades de identificar e expressar ideias, sentimentos e valores.
Essas duas implicações sustentam os eixos organizadores propostos
para o componente Língua Inglesa, apresentados a seguir.
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O eixo Oralidade envolve a compreensão (ou escuta) e a produção oral (ou fala), articuladas pela negociação na construção de
significados partilhados entre os interlocutores. Assim, práticas
de interação oral em diferentes contextos discursivos promovem
situações de aprendizagem de elementos constitutivos da fala
(pronúncia, entonação e ritmo), bem como de estratégias de
compreensão (compreensão global, específica e detalhada) e de
negociação (solicitação de esclarecimentos e confirmações, uso de
paráfrases e exemplificação).
Além disso, a oralidade também proporciona o desenvolvimento
de uma série de comportamentos e atitudes, como arriscar-se e se
fazer compreender, dar voz e vez ao outro, entender e acolher a
perspectiva do outro, superar mal-entendidos e lidar com a insegurança. Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes
recursos midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre
outros) constituem insumos autênticos significativos, imprescindíveis para a instauração de práticas de interação oral em sala de aula.
É na interação discursiva em sala de aula que os alunos terão oportunidades de vivência e reflexão sobre os usos da língua inglesa, não
propriamente uma língua “pura”, precisa, mas uma língua “em uso”
e “para o uso”.
O eixo Leitura aborda essa prática de linguagem especialmente sob
o foco da construção de significados, com base na compreensão da
natureza histórica e cultural de diversos gêneros textuais que circulam na sociedade.
As práticas de leitura em inglês promovem o desenvolvimento de
estratégias de reconhecimento textual (o uso de pistas verbais e não
verbais para formulação de hipóteses e inferências) e de investigação
sobre as formas pelas quais os contextos de produção agregam sentidos – muitas vezes não explícitos – que devem ser tomados como
elementos de significação e reflexão. O trabalho com gêneros verbais
e híbridos (verbo-visuais, verbo-audiovisuais), potencializados pelos
meios digitais de comunicação, possibilita vivenciar, de modo significativo e situado, diferentes modos de ler (ler para ter uma ideia geral
do texto, buscar informações específicas, compreender detalhes etc.)
e diferentes finalidades de leitura (ler para pesquisar, para revisar a
própria escrita, em voz alta para expor ideias e argumentos, para agir
no mundo, posicionando-se de forma crítica, entre outras).
Do ponto de vista metodológico, a criação de situações de leitura
organizadas em pré-leitura, leitura e pós-leitura deve ser vista como
potencializadora dessas aprendizagens de modo contextualizado e
significativo.
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As práticas de escrita propostas no eixo Escrita consideram dois
aspectos do ato de escrever. Por um lado, ele tem uma natureza
processual e colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora
coletivos, ora individuais, de planejamento-produção-revisão, nos
quais são tomadas e avaliadas as decisões sobre as maneiras de
comunicar o que se deseja, tendo em mente o objetivo do texto, o
suporte que lhe permitirá circulação social e seus possíveis leitores. Por outro lado, o ato de escrever é também concebido como
prática social e reitera a finalidade da escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo.
Trata-se, portanto, de uma escrita autoral, que se inicia com textos
mais curtos (mensagens, cartazes e lembretes), nos quais predomina
a descrição, e se desenvolve para textos mais elaborados (pequenas
histórias, esquetes, notícias e relatos de opinião), nos quais a narração
e a persuasão também estão presentes. Vivenciando esse processo,
os alunos encontrarão situações que os levarão, gradativamente, a
uma escrita mais autêntica, criativa e autônoma.
O eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais consolida-se pelas
práticas de uso, análise e reflexão sobre a língua, sempre de modo
contextualizado e articulado às práticas de oralidade, leitura e escrita.
O estudo do léxico e da gramática, envolvendo formas e tempos
verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem
como foco levar os alunos, de modo indutivo, a descobrir as regularidades e irregularidades do funcionamento sistêmico do inglês. Para
além da definição do que é certo e do que é errado, essas descobertas devem propiciar reflexões sobre adequação e inteligibilidade e, de
modo contrastivo, sobre relações de semelhança e diferença entre a
língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que porventura os
alunos também conheçam.
A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão
de que as culturas, especialmente na sociedade digital contemporânea, estão em contínuo processo de interação e (re)construção e de
que diferentes grupos de pessoas, com interesses, agendas e repertórios linguísticos e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e
fluxos interacionais, processos de constituição de identidades abertas e
plurais. Nesse cenário, aprender inglês implica problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance
e seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e povos, tanto na
sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva histórica.
É imprescindível dizer que esses eixos, embora tratados de forma
separada na explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados
nas práticas sociais de usos da língua inglesa e devem ser assim
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trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no contexto escolar. Em outras palavras, é a língua em uso, sempre híbrida,
polifônica e multimodal que leva ao estudo de suas características
específicas, não devendo ser nenhum dos eixos, sobretudo o de
Conhecimentos linguísticos e gramaticais, tratado como pré-requisito para esse uso.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área de
Linguagens, o componente curricular de Língua Inglesa deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa
contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no
que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em
mídias impressas ou digitais, reconhecendo a como ferramenta de acesso
ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a
compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício
do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico discursivos da língua inglesa, usados em
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país,
de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar
os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades
contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar se e produzir sentidos em
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos
na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico culturais.
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4.1.4.1.

LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
A BNCC de Língua Inglesa procura motivar os alunos a refletir sobre a
presença dessa língua estrangeira em seu cotidiano, incentivando as
práticas discursivas e linguísticas. E, com base nessa reflexão, levá-los
a construir um discurso próprio às suas intenções comunicativas, de
modo a consolidar práticas sociais de uso.
Nessa perspectiva, não é apenas o domínio das estruturas gramaticais que está em jogo, mas a possibilidade de os alunos terem o
domínio de mais uma linguagem que circula socialmente.
A BNCC de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental – Anos Finais
está organizada por eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, distribuídos por ano de escolaridade (6º, 7º, 8º e
9º anos), em um crescente grau de complexidade e consolidação das
aprendizagens, para facilitar a organização didática dos professores.
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4.2.

 ÁREA DE
A
MATEMÁTICA

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e
das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois
também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter
aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e
inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas
e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico.
Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos.
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema
de axiomas e postulados, é de fundamental importância também
considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem
da Matemática.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus
diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade – precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática, conceitos e propriedades, fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar
oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações. A
dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas,
a partir de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do
Ensino Fundamental.
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático40, definido como as competências
e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura
aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e percebe o
caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e pode ser prazeroso (fruição).
O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática,
com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do
conhecimento e da própria Matemática. Os processos matemáticos
de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de
projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo
tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo
o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são
potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático: raciocínio, representação,
comunicação e argumentação.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Matemática e, por consequência,
o componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos o
desenvolvimento de competências específicas.

40 Segundo a Matriz do Pisa 2012, o “letramento matemático é a capacidade individual
de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso
inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a
reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões
necessárias.”.
Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/acoes internacionais/pisa/
marcos referenciais/2013/matriz avaliacao matematica.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1.

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender
e atuar no mundo, reconhecendo também que a Matemática, indepen
dentemente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do
raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir
argumentos convincentes.

2. Estabelecer relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes
campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento e comunicá las por
meio de representações adequadas.
3. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos
presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar,
representar e comunicar informações relevantes, para interpretá las e
avaliá las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
4. Enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo se
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prá
tico utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens: gráficos, tabelas, esquemas, além de
texto escrito na língua materna.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de
outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Agir individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade e
flexibilidade, no desenvolvimento e/ou discussão de projetos, que abordem,
sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões
de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
7. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente
no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a ques
tionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar
aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão,
respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.
8. Sentir se seguro da própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos
matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca
de soluções.
9. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e
é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos
e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com
impactos no mundo do trabalho.

223

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

4.2.1.

MATEMÁTICA

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC
leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. Essas ideias
fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento
matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em objetos de
conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, deve estar presente
no estudo das operações com os números naturais, da representação
fracionária dos números racionais, de áreas, de funções, probabilidade
etc. Além disso, essa noção também se evidencia em muitas ações
cotidianas e de outras áreas do conhecimento, como vendas e trocas
mercantis, balanços químicos, representações gráficas etc.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber
ênfase diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o
pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de
quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção
de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias
de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções
fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante
propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações
dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem
ser enfatizados registros, usos, significados e operações.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita,
envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos,
espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a
obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras.
Nessa fase espera-se também o desenvolvimento de habilidades
no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio da identificação e compreensão
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de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o
valor posicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos
aprofundem a noção de número, é importante colocá-los diante de
tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números
naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números racionais tanto na representação decimal quanto
na fracionária.
Com referência ao Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa
é a de que os alunos resolvam problemas com números naturais,
inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, com
seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com
compreensão dos processos neles envolvidos. Para que aprofundem
a noção de número, é importante colocá-los diante de problemas,
sobretudo os geométricos, nos quais os números racionais não são
suficientes para resolvê-los, de modo que eles reconheçam a necessidade de outros números: os irracionais. Os alunos devem dominar
também o cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem,
juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digitais. No tocante a esse tema, espera-se que saibam reconhecer,
comparar e ordenar números reais, com apoio da relação desses
números com pontos na reta numérica. Cabe ainda destacar que o
desenvolvimento do pensamento numérico não se completa, evidentemente, apenas com objetos de estudos descritos na unidade
Números. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se
discutem situações que envolvem conteúdos das demais unidades
temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabilidade e estatística.
Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo
de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos
como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade
e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática
favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre
as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por
exemplo, desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo
do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro
e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em
diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de
marketing. Essas questões, além de promover o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se constituir
em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e
aprofundar esses conceitos.
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A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento
– pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos
matemáticos na compreensão, representação e análise de relações
quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas
matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse
desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas,
estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como
criar, interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações
e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. As
ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em
síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento
de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise
da interdependência de grandezas e a resolução de problemas por
meio de equações ou inequações.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino e
aprendizagem desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, como
as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades
da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras
para expressar regularidades, por mais simples que sejam. A relação
dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no
trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de
completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de formação.
A relação de equivalência pode ter seu início com atividades
simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e
5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades como essa contribuem para
a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas a indicação de uma operação a ser feita. A noção intuitiva de função pode
ser explorada por meio da resolução de problemas envolvendo a
variação proporcional direta entre duas grandezas (sem utilizar a
regra de três), como: “Se com duas medidas de suco concentrado
eu obtenho três litros de refresco, quantas medidas desse suco concentrado eu preciso para ter doze litros de refresco?”
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudos de Álgebra
retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no Ensino
Fundamental – Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos devem compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma
expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade,
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investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar
um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabelecer a variação entre duas grandezas. É necessário, portanto, que
os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e entre
incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e inequações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas
como uma maneira de representar e resolver determinados tipos
de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra
pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes
de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar situações-problema, apresentadas em língua materna, em
fórmulas, tabelas e gráficos e vice-versa.
Associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a
importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser
objetos de estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é uma
sequência finita de procedimentos que permite resolver um determinado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um
procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando-as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente por um
fluxograma. A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a
linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável.
Outra habilidade relativa à álgebra que mantém estreita relação com
o pensamento computacional é a identificação de padrões para se
estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos
e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo
físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade
temática, o estudo da posição e deslocamentos no espaço e o
das formas e relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos.
Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer
conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes.
É importante, também, considerar o aspecto funcional que deve
estar presente no estudo da Geometria: as transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais
associadas a essa temática são, principalmente, construção, representação e interdependência.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, espera-se que os alunos
identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de
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espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte,
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras
representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos
indiquem características das formas geométricas tridimensionais
e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações
e vice-versa. Espera-se, também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e
ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da
manipulação de representações de figuras geométricas planas em
quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares
de geometria dinâmica.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino de Geometria
precisa ser visto como consolidação e ampliação das aprendizagens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também as
tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/
reduções de figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos
de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter destaque nessa fase do Ensino Fundamental, de modo que os alunos
sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que
saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações
simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio
importante para a Matemática, o raciocínio hipotético dedutivo.
Outro ponto a ser destacado é a aproximação da Álgebra com
a Geometria, desde o início do estudo do plano cartesiano, por
meio da geometria analítica. As atividades envolvendo a ideia de
coordenadas, já iniciadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
podem ser ampliadas para o contexto das representações no
plano cartesiano, como a representação de sistemas de equações
do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da
ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na
reta numérica.
Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de
fórmulas de cálculo de área e de volume e nem a aplicações numéricas imediatas de teoremas sobre relações de proporcionalidade
em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas
secantes ou do teorema de Pitágoras. A equivalência de áreas, por
exemplo, já praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios e
gregos antigos sem utilizar fórmulas, permite transformar qualquer região poligonal plana em um quadrado com mesma área (é o
que os gregos chamavam “fazer a quadratura de uma figura”). Isso
permite, inclusive, resolver geometricamente problemas que podem
ser traduzidos por uma equação do 2º grau.
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As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade temática
Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações
entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da
Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou
Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas
de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a
consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções
geométricas e a construção do pensamento algébrico.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos
reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade
e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além
disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que
envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura,
área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo,
quando necessário, a transformações entre unidades de medidas padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre
situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas
e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo
seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais
para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de
medir, evitando a ênfase em procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto em que
a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as
medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a de que os
alunos reconheçam comprimento, área, volume e abertura de ângulo
como grandezas associadas a figuras geométricas e que consigam
resolver problemas envolvendo essas grandezas com o uso de unidades de medida padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se que
estabeleçam e utilizem relações entre essas grandezas e entre elas e
grandezas não geométricas, para estudar grandezas derivadas como
densidade, velocidade, energia, potência, entre outras. Nessa fase da
escolaridade, os alunos devem determinar expressões de cálculo de
áreas de quadriláteros, triângulos e círculos, e as de volumes de prismas
e de cilindros. Outro ponto a ser destacado refere-se à introdução de
medidas de capacidade de armazenamento de computadores como
grandeza associada a demandas da sociedade moderna. Nesse caso,
é importante destacar o fato de que os prefixos utilizados para byte
(quilo, mega, giga) não estão associados ao sistema de numeração
decimal, de base 10, pois um quilobyte, por exemplo, corresponde a
1024 bytes, e não a 1000 bytes.
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A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade
temática Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de
conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim,
todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar,
organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade
de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e
tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e
predizer fenômenos.
Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para
avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam
na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência
central. A consulta a páginas de institutos de pesquisa – como a do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode oferecer
contextos potencialmente ricos não apenas para aprender conceitos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-los com o
intuito de compreender a realidade.
No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão
de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o
início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos
prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis eventos
que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os alunos
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu,
iniciando a construção do espaço amostral. No Ensino Fundamental –
Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio de
atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade
teórica – probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos problemas de contagem.
Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho
com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de interesse dos alunos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a
compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. Assim, a
leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel
fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto
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deve sintetizar ou justificar as conclusões. No Ensino Fundamental –
Anos Finais, a expectativa é que os alunos saibam planejar e construir
relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de
tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico.
Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes e da
população a ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou não
de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos
por meio de uma adequada técnica de amostragem.
Essa divisão em unidades temáticas serve tão somente para facilitar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se
inter-relacionam. Na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ser enfatizadas as articulações das habilidades com
as de outras áreas do conhecimento, entre as unidades temáticas e
no interior de cada uma delas.
Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na
compreensão e utilização de novas ferramentas e também na complexidade das situações-problema propostas, cuja resolução exige a
execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distintas. Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente,
estar restritos àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descrição de todos os casos possíveis, mediante a utilização de esquemas
ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução depende
da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo e do princípio da
casa dos pombos. Outro exemplo é o da resolução de problemas
envolvendo as operações fundamentais, utilizando ou não a linguagem algébrica.
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4.2.1.1.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve-se retomar as vivências
cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as
experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas
que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar
de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário
acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade
de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora
e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo.
Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem
em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão,
ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem
deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas
matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a
compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses
materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão
e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são
retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No entanto, é fundamental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita
de maneira fragmentada. A compreensão do papel que determinada
habilidade representa no conjunto das aprendizagens demanda a
compreensão de como ela se conecta com habilidades dos anos anteriores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas,
e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade
em questão serve de base para as aprendizagens posteriores. Nesse
sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até
100, proposta no 1º ano, não deve ser interpretada como restrição a
ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Afinal, não
se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela aprendizagem, tão
comum nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimentos prévios dos alunos.
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Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um
contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar
– criar, enfim –, e não somente a resolução de enunciados típicos
que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma
aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam
por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. Nessa enunciação
está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema,
mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se
algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos
também formulem problemas em outros contextos.
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MATEMÁTICA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

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

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

Construção de fatos fundamentais da adição

Composição e decomposição de números
naturais

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

Padrões figurais e numéricos: investigação de
regularidades ou padrões em sequências
Sequências recursivas: observação de regras
usadas utilizadas em seriações numéricas (mais
1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo)

Geometria

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

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e
relações com objetos familiares do mundo físico
Figuras geométricas planas: reconhecimento
do formato das faces de figuras geométricas
espaciais
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HABILIDADES
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianas.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar
o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.
(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e
sem suporte da reta numérica.
(EF01MA06) Construir fatos fundamentais da adição e utilizá los em procedimentos de cálculo
para resolver problemas.
(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições,
com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do
sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de
até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio
de atributos, tais como cor, forma e medida.
(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou
regularidade), os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos
ou figuras.
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua
própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar se o referencial.
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do mundo físico.
(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)
em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos
geométricos.
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MATEMÁTICA – 1º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
comparações e unidades de medida não
convencionais
Medidas de tempo: unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso do calendário

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Noção de acaso

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas
simples
Coleta e organização de informações
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas
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HABILIDADES
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos
a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia
da semana de uma data, consultando calendários.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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MATEMÁTICA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão
de características do sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero)

Composição e decomposição de números
naturais (até 1000)
Construção de fatos fundamentais da adição e
da subtração
Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)
Problemas envolvendo adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplo e terça parte
Álgebra

Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas
Identificação de regularidade de sequências
e determinação de elementos ausentes na
sequência

Geometria

Localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo pontos de referência,
e indicação de mudanças de direção e sentido
Esboço de roteiros e de plantas simples

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características
Figuras geométricas planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e
características

238

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função
do zero).
(EF02MA02) Registrar o resultado da contagem ou estimativa da quantidade de objetos em
coleções de até 1000 unidades, realizada por meio de diferentes estratégias.
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou
“tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de
material manipulável, por meio de diferentes adições.
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá los no cálculo mental ou
escrito.
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números
de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais.
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de
adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou
não suporte de imagens e/ou material manipulável.
(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte,
com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.
(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a
partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.
(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando
entradas, saídas e alguns pontos de referência.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando as com objetos do mundo físico.

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.
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MATEMÁTICA – 2º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro, centímetro
e milímetro)
Medida de capacidade e de massa: unidades de
medida não convencionais e convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama e quilograma)
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano
Coleta, classificação e representação de dados
em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas
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HABILIDADES
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno)
e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais
e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, cm3, grama e
quilograma).
(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana
e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar
o horário do início e do fim do intervalo.
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.
(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.
(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla
entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da
realidade próxima.
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis
categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de
colunas simples.
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MATEMÁTICA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens
Composição e decomposição de números
naturais
Construção de fatos fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com
números naturais: adição e subtração
Problemas envolvendo significados da adição e
da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades
Problemas envolvendo diferentes significados
da multiplicação e da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular, repartição em
partes iguais e medida

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

Identificação e descrição de regularidades em
sequências numéricas recursivas

Relação de igualdade

Geometria

Localização e movimentação: representação de
objetos e pontos de referência

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações
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HABILIDADES
(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.
(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a
composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo
mental ou escrito.
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para
utilizá la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da
subtração, relacionando os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver
problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes
estratégias de cálculo, incluindo cálculo mental e estimativa.
(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os
significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular,
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até
10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa
e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais.
(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2,
3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número,
descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.
(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis
e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.
(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.
(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando as com suas planificações.
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MATEMÁTICA – 3º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

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

Grandezas e medidas

Significado de medida e de unidade de medida

Medidas de comprimento (unidades não
convencionais e convencionais): registro,
instrumentos de medida, estimativas e
comparações
Medidas de capacidade e de massa (unidades
não convencionais e convencionais): registro,
estimativas e comparações
Comparação de áreas por superposição

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

Sistema monetário brasileiro: estabelecimento
de equivalências de um mesmo valor na
utilização de diferentes cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de acaso em situações do
cotidiano: espaço amostral
Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras

Coleta, classificação e representação de dados
referentes a variáveis categóricas, por meio de
tabelas e gráficos
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HABILIDADES
(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio
e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e
vértices.
(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida
utilizada.
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos
instrumentos de medida.

(EF03MA20) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando unidades de medidas
não padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama),
em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.
(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos.
(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua
duração.
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação
entre hora e minutos e entre minuto e segundos.
(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de
valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis,
estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas.
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando
termos como maior e menor frequência, apropriando se desse tipo de linguagem para
compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.
(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50
elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada
e representá los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.
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MATEMÁTICA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de
até cinco ordens
Composição e decomposição de um número
natural de até cinco ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10
Propriedades das operações para o
desenvolvimento de diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

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

Problemas de contagem

Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
Números racionais: representação decimal para
escrever valores do sistema monetário brasileiro

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos
de um número natural
Sequência numérica recursiva formada por números
que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um
mesmo número natural diferente de zero
Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão
Propriedades da igualdade
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HABILIDADES
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão,
para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação
(adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples
de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.
(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como
unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.
(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas
para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um
número natural.
(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os
quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades.
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as
relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para
aplicá las na resolução de problemas.
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que uma igualdade não se altera quando
se adiciona ou se subtrai um mesmo número a seus dois termos.
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais.
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MATEMÁTICA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Localização e movimentação: pontos de referência,
direção e sentido
Paralelismo e perpendicularismo
Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações, planificações e
características
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares
Simetria de reflexão

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização de instrumentos de medida e
de unidades de medida convencionais mais usuais
Áreas de figuras construídas em malhas
quadriculadas

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações
entre unidades de medida de tempo
Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos aleatórios

Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis
numéricas
Coleta, classificação e representação de dados de
pesquisa realizada
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HABILIDADES
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de
malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando
termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e
perpendiculares.
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras,
esquadros ou softwares de geometria.
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas
planas e utilizá la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de
softwares de geometria.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando
unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada,
pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras
com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em
situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.
(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida
a ela associada e utilizá lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no
exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global.
(EF04MA24) Determinar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e
elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas
de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e
responsável.
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de
colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir
texto com a síntese de sua análise.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados
coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de
tecnologias digitais.
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MATEMÁTICA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais (de até seis
ordens)
Números racionais expressos na forma decimal e
sua representação na reta numérica

Representação fracionária dos números
racionais: reconhecimento, significados, leitura e
representação na reta numérica
Comparação e ordenação de números racionais
na representação decimal e na fracionária
utilizando a noção de equivalência
Cálculo de porcentagens e representação
fracionária

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

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

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

Grandezas diretamente proporcionais
Problemas envolvendo a partição de um todo
em duas partes proporcionais
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HABILIDADES
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão
das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a
composição e decomposição e a reta numérica.
(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade),
associando as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta
numérica como recurso.
(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.
(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e
decimal), relacionando os a pontos na reta numérica.
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e
com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar
cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvore ou por tabelas.
(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que uma igualdade não se altera ao
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por um mesmo número, para
construir a noção de equivalência.
(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.
(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre
duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.
(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro
da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.
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MATEMÁTICA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

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

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
representações, planificações e características
Figuras geométricas planas: características,
representações e ângulos
Ampliação e redução de figuras poligonais
em malhas quadriculadas: reconhecimento da
congruência dos ângulos e da proporcionalidade
dos lados correspondentes
Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade: utilização de
unidades convencionais e relações entre as
unidades de medida mais usuais
Áreas e perímetros de figuras poligonais:
algumas relações

Noção de volume

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances de eventos
aleatórios
Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis
Leitura, coleta, classificação interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas
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HABILIDADES
(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de
direção e de sentido e giros.
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios,
quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos
resultados.
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4.2.1.2.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, é imprescindível levar em conta as
experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos
alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade,
estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias
mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos
aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento
das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem,
proporcionalidade, variação e interdependência.
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental – Anos Finais também está
intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos
objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões
que os alunos estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre
eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e
os demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser
destacada a importância da comunicação em linguagem matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e da
argumentação.
Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas
quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica, é importante incluir a história da Matemática como recurso que pode despertar interesse
e representar um contexto significativo para aprender e ensinar
Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar
integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para
a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.
A leitura dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais
de cada ano nas cinco unidades temáticas permite uma visão das
possíveis articulações entre as habilidades indicadas para as diferentes temáticas. Entretanto, recomenda-se que se faça também
uma leitura (vertical) de cada unidade temática, do 6º ao 9º ano,
com a finalidade de identificar como foi estabelecida a progressão das habilidades. Essa maneira é conveniente para comparar
as habilidades de um dado tema a ser efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e
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também para reconhecer em que medida elas se articulam com as
indicadas para os anos posteriores, tendo em vista que as noções
matemáticas são retomadas ano a ano, com ampliação e aprofundamento crescentes.
Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo
para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de
outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática.
No entanto, é necessário que eles desenvolvam a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá-los
em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que
os alunos reelaborem os problemas propostos após os terem resolvido. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução
de problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim,
pretende-se que os alunos formulem novos problemas, baseando-se
na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma
condição fosse modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou
retirado do problema proposto.
Além disso, nessa fase final do Ensino Fundamental, é importante
iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, análise e avaliação da argumentação matemática. Isso envolve a leitura de textos
matemáticos e o desenvolvimento do senso crítico em relação à
argumentação neles utilizada.
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MATEMÁTICA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: características,
leitura, escrita e comparação de números
naturais e de números racionais representados
na forma decimal

Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com números naturais

Múltiplos e divisores de um número natural
Números primos e compostos

Frações: significados (parte/todo, quociente),
equivalência, comparação, adição e subtração;
cálculo da fração de um número natural; adição
e subtração de frações

Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com números racionais

Aproximação de números para múltiplos de
potências de 10
Cálculo de porcentagens por meio de estratégias
diversas, sem fazer uso da “regra de três”

Álgebra

Propriedades da igualdade

Problemas que tratam da partição de um todo
em duas partes desiguais, envolvendo razões
entre as partes e entre uma das partes e o todo
Geometria

256

Plano cartesiano: associação dos vértices de um
polígono a pares ordenados

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais em sua
representação decimal, fazendo uso da reta numérica.
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo
ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas
principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição
e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos
ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão
dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.
(EF06MA04) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre
números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por
meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.
(EF06MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA06) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
(EF06MA07) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas
fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma
representação para outra, e relacioná los a pontos na reta numérica.
(EF06MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma
quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números
racionais positivos na representação fracionária.
(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação
decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de
estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de
respostas, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA11) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência
de 10 mais próxima.
(EF06MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia
de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.
(EF06MA13) Reconhecer que uma igualdade matemática não se altera ao adicionar, subtrair,
multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa noção para
determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.
(EF06MA14) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre
as partes e entre uma das partes e o todo.
(EF06MA15) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º
quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.
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MATEMÁTICA – 6º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Prismas e pirâmides: planificações e relações
entre seus elementos (vértices, faces e arestas)
Polígonos: classificações quanto ao número de
vértices, às medidas de lados e ângulos e ao
paralelismo e perpendicularismo dos lados

Construção de figuras semelhantes: ampliação e
redução de figuras planas em malhas quadriculadas
Construção de retas paralelas e perpendiculares,
fazendo uso de réguas, esquadros e softwares
Grandezas e medidas

Problemas sobre medidas envolvendo grandezas
como comprimento, massa, tempo, temperatura,
área, capacidade e volume
Ângulos: noção, usos e medida

Plantas baixas de residências
Perímetro de um quadrado como grandeza
proporcional à medida do lado
Probabilidade e estatística

Cálculo de probabilidade como a razão entre
o número de resultados favoráveis e o total de
resultados possíveis em um espaço amostral
equiprovável
Cálculo de probabilidade por meio de muitas
repetições de um experimento (frequências de
ocorrências e probabilidade frequentista)
Leitura e interpretação de tabelas e gráficos
(de colunas ou barras simples ou múltiplas)
referentes a variáveis categóricas e variáveis
numéricas
Coleta de dados, organização, registro
construção de diferentes tipos de gráficos para
representá los e interpretação das informações
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MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF06MA16) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas
de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e
desenvolver a percepção espacial.
(EF06MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e classificá los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano
como em faces de poliedros.
(EF06MA18) Identificar características dos triângulos e classificá los em relação às medidas dos
lados e dos ângulos.
(EF06MA19) Identificar características dos quadriláteros, classificá los em relação a lados e a
ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.
(EF06MA20) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução,
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
(EF06MA21) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações
de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA22) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa,
tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados
por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos
oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
(EF06MA23) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.
(EF06MA24) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e
em situações reais, como ângulo de visão.
(EF06MA25) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou
tecnologias digitais.
(EF06MA26) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.
(EF06MA27) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.
(EF06MA28) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando a por número
racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade
obtida por meio de experimentos sucessivos.

(EF06MA29) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos,
legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico.
(EF06MA30) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em
diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF06MA31) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos
alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para o registro, representação e interpretação das
informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.
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MATEMÁTICA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Múltiplos e divisores de um número natural

Cálculo de porcentagens e de acréscimos e
decréscimos simples

Números inteiros: usos, história, ordenação,
associação com pontos da reta numérica e
operações

Fração e seus significados: como parte de
inteiros, resultado da divisão, razão e operador

Números racionais na representação fracionária
e na decimal: usos, ordenação e associação com
pontos da reta numérica e operações

Álgebra

Linguagem algébrica: variável e incógnita

Equivalência de expressões algébricas: identificação
da regularidade de uma sequência numérica
Problemas envolvendo grandezas diretamente
proporcionais e grandezas inversamente
proporcionais
Equações polinomiais do 1º grau

Geometria

Transformações geométricas de polígonos no
plano cartesiano: multiplicação das coordenadas
por um número inteiro e obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à origem
Simetrias de translação, rotação e reflexão
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HABILIDADES
(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as ideias de
múltiplos, divisores e divisibilidade.
(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam
com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o
histórico, associá los a pontos da reta numérica e utilizá los em situações que envolvam adição
e subtração.
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.
(EF07MA05) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado
da divisão, razão e operador.
(EF07MA06) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma
ou três partes de outra grandeza.
(EF07MA07) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá los a
pontos da reta numérica.
(EF07MA08) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação
entre elas e suas propriedades operatórias.
(EF07MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.
(EF07MA10) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar
relação entre duas grandezas, diferenciando a da ideia de incógnita.
(EF07MA11) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em
sequências numéricas.
(EF07MA12) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade
de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.
(EF07MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para
expressar a relação entre elas.
(EF07MA14) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.
(EF07MA15) Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano,
decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro.
(EF07MA16) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação
aos eixos e à origem.
(EF07MA17) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão,
usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e vincular esse estudo a
representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros.
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MATEMÁTICA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

A circunferência como lugar geométrico

Relações entre os ângulos formados por retas
paralelas intersectadas por uma transversal
Triângulos: construção, condição de existência e
soma das medidas dos ângulos internos

Ângulos internos e externos de polígonos
regulares

Grandezas e medidas

Problemas envolvendo medições

Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando
unidades de medida convencionais mais usuais
Equivalência de área de figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que podem ser decompostas
por outras, cujas áreas podem ser facilmente
determinadas como triângulos e quadriláteros
Medida do comprimento da circunferência

Probabilidade e estatística

Experimentos aleatórios: espaço amostral
e estimativa de probabilidade por meio de
frequência de ocorrências
Estatística: média e amplitude de um conjunto de
dados

Pesquisa amostral e pesquisa censitária
Planejamento de pesquisa, coleta e organização
dos dados, construção de tabelas e gráficos e
interpretação das informações
Gráficos de setores: interpretação, pertinência e
construção para representar conjunto de dados
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MATEMÁTICA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Notação científica

Potenciação e radiciação

O princípio multiplicativo da contagem

Porcentagens

Dízimas periódicas: fração geratriz

Álgebra

Valor numérico de expressões algébricas

Associação de uma equação linear de 1º grau a
uma reta no plano cartesiano
Sistema de equações polinomiais de 1º grau:
resolução algébrica e representação no plano
cartesiano
Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b

Variação de grandezas: diretamente
proporcionais, inversamente proporcionais ou
não proporcionais

Geometria

Congruência de triângulos e demonstrações de
propriedades de quadriláteros
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°,
45° e 30° e polígonos regulares
Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos:
construção e problemas
Transformações geométricas: simetrias de
translação, reflexão e rotação
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MATEMÁTICA
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HABILIDADES
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento
na representação de números em notação científica.
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação,
para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação
do princípio multiplicativo.
(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o
uso de tecnologias digitais.
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz
para uma dízima periódica.
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano
cartesiano.
(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que
possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e
interpretá los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.
(EF08MA09) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.
(EF08MA10) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença
algébrica e representá la no plano cartesiano.
(EF08MA11) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.
(EF08MA12) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da
congruência de triângulos.
(EF08MA13) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria
dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
(EF08MA14) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na
resolução de problemas.
(EF08MA15) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de
softwares de geometria dinâmica.
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MATEMÁTICA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e comprimento de sua
circunferência
Volume de cilindro reto
Medidas de capacidade

Probabilidade e estatística

Princípio multiplicativo da contagem
Soma das probabilidades de todos os elementos
de um espaço amostral
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e
seus elementos constitutivos e adequação para
determinado conjunto de dados
Organização dos dados de uma variável
contínua em classes
Medidas de tendência central e de dispersão

Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa amostral
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HABILIDADES
(EF08MA16) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.
(EF08MA17) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro
e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes cujo formato
é o de um bloco retangular ou de um cilindro reto.
(EF08MA18) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de um cilindro
reto ou a capacidade de um recipiente cujo formato é o de um cilindro reto.
(EF08MA19) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral,
utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral é igual a 1.
(EF08MA20) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto
de dados de uma pesquisa.

(EF08MA21) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes,
de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.
(EF08MA22) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística
(média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná los com a
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
(EF08MA23) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que
justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção
da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e
estratificada).
(EF08MA24) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem
adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os
conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude
e as conclusões.
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MATEMÁTICA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Necessidade dos números reais para medir
qualquer segmento de reta
Números irracionais: reconhecimento e
localização de alguns na reta numérica

Potências com expoentes negativos e
fracionários
Números reais: notação científica e problemas

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo
de percentuais sucessivos

Álgebra

Funções: representações numérica, algébrica e
gráfica

Razão entre grandezas de espécies diferentes

Grandezas diretamente proporcionais e
grandezas inversamente proporcionais

Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações

268

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem
segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional, como as medidas
de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo.
(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação
decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.
(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes
negativos e fracionários.
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação
científica, envolvendo diferentes operações.
(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente
com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas
variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para
analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.
(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies
diferentes, como velocidade e densidade demográfica.
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade
direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes
proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em
suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.
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MATEMÁTICA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Demonstrações de relações entre os ângulos
formados por retas paralelas intersectadas por
uma transversal
Relações entre arcos e ângulos na circunferência
de um círculo
Semelhança de triângulos
Relações métricas no triângulo retângulo
Teorema de Pitágoras: verificações
experimentais e demonstração
Retas paralelas cortadas por transversais:
teoremas de proporcionalidade e verificações
experimentais
Distância entre pontos no plano cartesiano

Vistas ortogonais de figuras espaciais
Grandezas e medidas

Unidades de medida para medir distâncias muito
grandes e muito pequenas
Unidades de medida utilizadas na informática
Volume de prismas e cilindros

Probabilidade e estatística

Análise de probabilidade de eventos aleatórios:
eventos dependentes e independentes
Análise de gráficos divulgados pela mídia:
elementos que podem induzir a erros de leitura
ou de interpretação
Leitura, interpretação e representação de dados
de pesquisa expressos em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas,
gráficos de barras e de setores e gráficos
pictóricos
Planejamento e execução de pesquisa amostral e
apresentação de relatório
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HABILIDADES
(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal.
(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos,
ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de
geometria dinâmica.
(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos
sejam semelhantes.
(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das
relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.

(EF09MA15) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos
quaisquer no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular,
por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.
(EF09MA16) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento
para desenhar objetos em perspectiva.
(EF09MA17) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes
ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou
de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
(EF09MA18) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e
de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.
(EF09MA19) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes
e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA20) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que
podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas,
legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas),
entre outros.
(EF09MA21) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com
ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência central.

(EF09MA22) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central
e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.
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4.3.

 ÁREA DE
A
CIÊNCIAS DA NATUREZA

A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico. Da metalurgia, que produziu
ferramentas e armas, passando por máquinas e motores automatizados, até os atuais chips semicondutores, ciência e tecnologia vêm
se desenvolvendo de forma integrada com os modos de vida que as
diversas sociedades humanas organizaram ao longo da história.
No entanto, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que
resulta em novos ou melhores produtos e serviços também pode
promover desequilíbrios na natureza e na sociedade.
Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e
manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto
científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a presença da
área de Ciências da Natureza, e de seu compromisso com a formação
integral dos alunos.
Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento
científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o
mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo
com base nos aportes teóricos e processuais da ciência.
Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do
letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação
no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania.
Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um
olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos
alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica.
Espera-se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo
olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum.
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Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa
de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar atividades
seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas pré-definidas,
tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização
de experimentos em laboratório.
Ao contrário, pressupõe organizar as situações de aprendizagem
partindo de questões que sejam desafiadoras, estimulem o interesse
e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas,
levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e
propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais
amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas
planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua
compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, o ensino
de Ciências deve promover situações nas quais os alunos possam:
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ciências da Natureza – e, por
consequência, o componente curricular de Ciências –, devem garantir
aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1.

Compreender as ciências como empreendimento humano, reconhecendo
que o conhecimento científico é provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências
da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões
científicas, tecnológicas e socioambientais e do mundo do trabalho.
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, tecnológico e social, como também às relações
que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer
perguntas e buscar respostas.
4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais
da ciência e da tecnologia e propor alternativas aos desafios do mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem
e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao
outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
6. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem estar, recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico tec
nológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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4.3.1.

CIÊNCIAS

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas,
da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida,
do mundo material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar
e no Universo e da aplicação dos conhecimentos científicos nas
várias esferas da vida humana. Essas aprendizagens, entre outras,
possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e intervenham
no mundo em que vivem.
Para orientar a elaboração dos currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais a ser asseguradas neste componente curricular
foram organizadas em três unidades temáticas que se repetem ao
longo de todo o Ensino Fundamental.
A unidade temática Matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na
vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a
natureza da matéria e dos diferentes usos da energia.
Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes
à ocorrência, à utilização e ao processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de
energia e na produção e uso consciente de materiais diversos. Discute-se, também, a perspectiva histórica da apropriação humana
desses recursos, com base, por exemplo, na identificação do uso
de materiais em diferentes ambientes e épocas e sua relação com a
sociedade e a tecnologia.
Nos anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de
objetos, materiais e fenômenos, em sua vivência diária e na relação
com o entorno. Tais experiências são o ponto de partida para possibilitar a construção das primeiras noções sobre os materiais, seus
usos e propriedades, bem como suas interações com luz, som,
calor, eletricidade e umidade, entre outros elementos, estimulando
a construção de hábitos saudáveis e sustentáveis por meio da
preservação da saúde a partir dos cuidados e riscos associados
à integridade física e à qualidade auditiva e visual e da construção coletiva de propostas de reciclagem e reutilização de materiais.
Espera-se também que os alunos possam reconhecer a importância,
por exemplo, da água, em seus diferentes estados, para a agricultura, o clima, a preservação do solo, a geração de energia elétrica, a
qualidade do ar atmosférico e o equilíbrio dos ecossistemas.
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Em síntese, valorizam-se, nessa fase, os elementos mais concretos e os
ambientes que o cercam (casa, escola e bairro), oferecendo aos alunos
a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno.
Por sua vez, nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o
ambiente possibilita que se estenda a exploração dos fenômenos relacionados aos materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo
e ao seu impacto na qualidade ambiental. Assim, o aprofundamento
da temática dessa unidade, que envolve inclusive a construção de
modelos explicativos, deve possibilitar aos estudantes fundamentar-se no conhecimento científico para, por exemplo, avaliar vantagens
e desvantagens da produção de produtos sintéticos a partir de recursos naturais, da produção e uso de determinados combustíveis, bem
como da produção, da transformação e da propagação de diferentes
tipos de energia e do funcionamento de artefatos e equipamentos
que possibilitam novas formas de interação com o ambiente, estimulando tanto a reflexão para hábitos mais sustentáveis no uso dos
recursos naturais e científico-tecnológicos quanto a produção de
novas tecnologias e o desenvolvimento em ações coletivas de aproveitamento consciente dos recursos.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões
relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas
características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e
social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão
dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida
no planeta. Estudam-se características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os
fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e
elementos não vivos do ambiente. Aborda-se, ainda, a importância da
preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais
ecossistemas brasileiros.
Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a
partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas
que os alunos trazem para a escola. Esses saberes dos alunos vão
sendo organizados a partir de observações orientadas, com ênfase
na compreensão dos seres vivos do entorno, como também dos elos
nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem
na natureza, evidencia-se a participação do ser humano nas cadeias
alimentares e como elemento modificador do ambiente, seja evidenciando maneiras mais eficientes de usar os recursos naturais sem
desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo excessivo e
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descarte inadequado dos resíduos. Contempla-se, também, o incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas,
ancoradas na aplicação do conhecimento científico, que concorram
para a sustentabilidade socioambiental. Assim, busca-se promover e
incentivar uma convivência em maior sintonia com o meio ambiente,
por meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais para
que estes se recomponham no presente e se mantenham no futuro.
Outro foco dessa unidade é a percepção de que o corpo humano é
um todo dinâmico e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso deste conjunto dependem da integração entre as
funções específicas desempenhadas pelos diferentes sistemas que
o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à saúde,
compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico
do corpo, mas como um bem da coletividade, abrindo espaço para
discutir o que é preciso para promover a saúde individual e coletiva,
inclusive no âmbito das políticas públicas.
Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às abordagens
na Educação Infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e
apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a
manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam
atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças individuais, tanto
no que diz respeito à diversidade étnico-cultural quanto em relação à
inclusão de alunos da educação especial.
Nos anos finais, são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse e relevância
social nessa faixa etária, assim como são relevantes, também, o conhecimento das condições de saúde, do saneamento básico, da qualidade
do ar e das condições nutricionais da população brasileira.
Pretende-se que os estudantes, ao terminarem o Ensino Fundamental,
estejam aptos a compreender a organização e o funcionamento de
seu corpo, assim como a interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a reconhecer o impacto que
elas podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio corpo. É
também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na escolha de posicionamentos que representem autocuidado
com seu corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do
cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Além
disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do
Estado e das políticas públicas (campanhas de vacinação, programas
de atendimento à saúde da família e da comunidade, investimento
em pesquisa, campanhas de esclarecimento sobre doenças e vetores,
entre outros) no desenvolvimento de condições propícias à saúde.
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Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes
– suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças
que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do
céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser
humano e demais seres vivos, bem como de observação dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a construção
dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas
em distintas culturas ao longo da história da humanidade, explora-se a
riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras
coisas, maior valorização de outras formas de conceber o mundo.
Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a
camada de ozônio, espera-se que os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e
terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado
pela forma e pelos movimentos da Terra, em uma perspectiva de
maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e
do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos.
Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos
objetos celestes, muito por conta da exploração e valorização dessa
temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos animados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda mais
a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de
observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de
referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades
que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na
construção de calendários etc.
Nos anos finais, há uma ênfase no estudo de solo, ciclos biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre
a vida na Terra no intuito de que os estudantes possam desenvolver
uma visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade socioambiental.
Além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado por
meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de
observação vivenciadas nos anos iniciais, por um lado, e os modelos
explicativos desenvolvidos pela ciência, por outro. Dessa forma, privilegia-se, com base em modelos, a explicação de vários fenômenos
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envolvendo os astros Terra, Lua e Sol, de modo a fundamentar a
compreensão da controvérsia histórica entre as visões geocêntrica
e heliocêntrica.
A partir de uma compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de
sua evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas,
espera-se que os alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da
espécie humana no Universo.
Essas três unidades temáticas devem ser consideradas sob a perspectiva da continuidade das aprendizagens e da integração com
seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Portanto, é fundamental que elas não se desenvolvam isoladamente.
Essa integração se evidencia quando temas importantes como a
sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia
são desenvolvidos nas três unidades temáticas. Por exemplo, para
que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não
relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja
estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia,
impactos ambientais, além da ideia de que medicamentos são substâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo.
De forma similar, a compreensão do que seja sustentabilidade pressupõe que os alunos, além de entenderem a importância da biodiversidade
para a manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio dinâmico socioambiental, sejam capazes de avaliar hábitos de consumo que envolvam
recursos naturais e artificiais e identifiquem relações dos processos
atmosféricos, geológicos, celestes e sociais com as condições necessárias para a manutenção da vida no planeta.
Impossível pensar em uma educação científica contemporânea sem
reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento
da sociedade humana. A investigação de materiais para usos tecnológicos, a aplicação de instrumentos óticos na saúde e na observação
do céu, a produção de material sintético e seus usos, as aplicações
das fontes de energia e suas aplicações e, até mesmo, o uso da
radiação eletromagnética para diagnóstico e tratamento médico,
entre outras situações, são exemplos de como ciência e tecnologia,
por um lado, viabilizam a melhoria da qualidade de vida humana,
mas, por outro, ampliam as desigualdades sociais e a degradação do
ambiente. Dessa forma, é importante salientar os múltiplos papéis
desempenhados pela relação ciência-tecnologia-sociedade na vida
moderna e na vida do planeta Terra como elementos centrais no
posicionamento e tomada de decisões frente aos desafios éticos,
culturais, políticos e socioambientais.
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As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos
anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos
de investigação envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência.
Assim, quando é utilizado um determinado verbo em uma habilidade,
como “apresentar” ou “relatar”, estes se referem a procedimentos comuns da ciência, neste caso relacionado à comunicação que
envolve também outras etapas do processo investigativo. A ideia
implícita está em relatar de forma sistemática o resultado de uma
coleta de dados e/ou apresentar a organização e extrapolação de
conclusões, de tal forma a considerar os contra-argumentos apresentados, no caso de um debate, por exemplo.
Da mesma forma, quando é utilizado o verbo “observar” tem-se em
mente o aguçamento da curiosidade do aluno sobre o mundo em
busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir
explicações sobre a realidade que o cerca.
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4.3.1.1.

CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, transformações e com aparatos tecnológicos de seu dia a
dia. Além disso, na Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas
têm a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a
relação com seu próprio corpo e bem-estar, em todos os campos de
experiências.
Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, qualquer aluno possui
vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural
e tecnológico que devem ser valorizadas e mobilizadas. Esse deve
ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles construir
conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-lhes elementos para que compreendam desde fenômenos de seu ambiente
imediato até temáticas mais amplas.
Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam
apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que
eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais
possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem
exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas
mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o
mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os
procedimentos próprios das Ciências da Natureza.
É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da
escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo
de alfabetização das crianças, as habilidades de Ciências buscam
propiciar um contexto adequado para a ampliação dos contextos
de letramento.
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CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Características dos materiais

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à diversidade

Terra e Universo
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HABILIDADES
(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso
cotidiano.
(EF01CI02) Localizar e nomear partes do corpo humano, representá las por meio de desenhos
e explicar oralmente suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes
de comer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e orelhas etc.) são necessários para a manutenção
da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a
diversidade de características, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e
do respeito a essas diferenças.
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã,
tarde, noite) e a sucessão dos dias, semanas, meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de
atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos.
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CIÊNCIAS – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades e usos dos materiais
Prevenção de acidentes domésticos

Vida e evolução

Seres vivos no ambiente
Plantas

Terra e Universo

Movimento do Sol no céu
O Sol como fonte de luz e calor
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HABILIDADES
(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que
fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram
produzidos no passado.
(EF02CI02) Justificar o uso de diferentes materiais em objetos de uso cotidiano, tendo em
vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza, transparência etc.).
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza e medicamentos etc.).
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem etc.) relacionados à sua vida cotidiana.
(EF02CI05) Descobrir e relatar o que acontece com plantas na presença e ausência de água
e luz.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, flores e frutos) e a
função desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, os demais
seres vivos e outros elementos componentes do ambiente.
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá las ao
tamanho de sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos.
(EF02CI08) Comparar e registrar o efeito da radiação solar (aquecimento) em diferentes tipos
de superfície (água, areia, solo, superfície escura, superfície clara etc.).
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CIÊNCIAS – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Produção de som
Efeitos da luz nos materiais
Saúde auditiva e visual

Vida e evolução

Características e desenvolvimento dos animais

Terra e Universo

Características da Terra
Observação do céu
Usos do solo
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HABILIDADES
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar
variáveis que influem nesse fenômeno.
(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos
transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies
polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).
(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual
considerando as condições do ambiente em termos de som e luz.
(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se
reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações desde o nascimento que ocorrem em animais
de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.
(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas
comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de
água, solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de
representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol,
demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu.
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em algumas
características (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.).
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre
outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a vida.
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CIÊNCIAS – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas
Transformações reversíveis e não reversíveis

Vida e evolução

Cadeias alimentares simples
Microrganismos

Terra e Universo

Pontos cardeais
Calendários, fenômenos cíclicos e cultura
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HABILIDADES
(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição.
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a
diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são
reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do
ovo, a queima do papel etc.).
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada
pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção
de alimentos.
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo
de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição,
reconhecendo a importância ambiental desse processo.
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos,
combustíveis, medicamentos, entre outros.
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e protozoários) atitudes e medidas adequadas para
prevenção de doenças a eles associadas.
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições
relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon).
(EF04CI10) Comparar e explicar as diferenças encontradas na indicação dos pontos cardeais
resultante da observação das sombras de uma vara (gnômon) e por meio de uma bússola.
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e
ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas.
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CIÊNCIAS – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

Vida e evolução

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos
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HABILIDADES
(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propriedades físicas dos materiais como
densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade,
respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.) entre outras.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de
energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da
cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, dos cursos de
água e da qualidade do ar atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades
cotidianas e discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos.
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente, descarte
adequado e ampliação de hábitos de reutilização e reciclagem de materiais consumidos na
escola e/ou na vida cotidiana.
(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e
respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com
base na identificação das funções desses sistemas.
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição
dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade,
sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como a obesidade) entre crianças
e jovens, a partir da análise de seus hábitos (tipos de alimento ingerido, prática de atividade
física etc.).
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos, como mapas
celestes e aplicativos, entre outros, e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da
noite.
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e demais estrelas no céu ao movimento de
rotação da Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no
registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.
(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio
etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens
(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.
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4.3.1.2.

CIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências,
saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural
e material continua sendo fundamental. Todavia, ao longo desse
percurso, percebe-se uma ampliação progressiva da capacidade de
abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial
nos últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida
social e pela busca de uma identidade própria. Essas características
possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos
mais complexos das relações consigo mesmo, com os outros, com
a natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência
dos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez
mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade, cooperação e repúdio à discriminação.
Nesse contexto, é importante motivá-los com desafios cada vez mais
abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a
eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais complexos e contextualizados.
Além disso, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino
Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda
mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa lançar mão do conhecimento científico e
tecnológico para compreender os fenômenos e conhecer o mundo,
o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é fundamental
que tenha condições de ser protagonista na escolha de posicionamentos que representem o autocuidado com seu corpo e respeito
com o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física,
mental, sexual e reprodutiva e valorização das experiências pessoais
e coletivas.
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CIÊNCIAS – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

Vida e evolução

Célula como unidade da vida
Interação entre os sistemas locomotor e nervoso
Lentes corretivas

Terra e Universo
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Forma, estrutura e movimentos da Terra
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HABILIDADES
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.).
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de
misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de
ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao
desenvolvimento científico e tecnológico avaliando seus impactos socioambientais.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e
funcional dos seres vivos.
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos, que os organismos são
uma complexa organização de sistemas com diferentes níveis de organização.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano,
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por
substâncias psicoativas.
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura
interna à atmosfera) e suas principais características.
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos geológicos.
(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos de rotação e translação do
planeta Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em
torno do Sol.
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CIÊNCIAS – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do calor
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra
História dos combustíveis e das máquinas
térmicas

Vida e evolução

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental
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HABILIDADES
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples na construção de
soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de
equilíbrio termodinâmico cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a
utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana e explicar o
princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.).
(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra,
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do
tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela
produção e uso desses materiais e máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida
cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e
tecnologias (como automação e informatização).
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros (quanto à paisagem, à
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar e à temperatura, entre
outras), correlacionando essas características à flora e fauna específica.
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças
nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações,
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura
de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras)
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde.
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base
em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da
vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.
(EF07CI11) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e
discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.
(EF07CI12) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento
artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar
propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EF07CI13) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra identificando os
fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera.
(EF07CI14) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar
a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.
(EF07CI15) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva
dos continentes.
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CIÊNCIAS – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia elétrica

Vida e evolução

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
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HABILIDADES
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros
dispositivos e compará los a circuitos elétricos residenciais.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio,
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
(EF08CI04) Classificar equipamentos elétricos residenciais com base no cálculo de seus
consumos efetuados a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e
tempo médio de uso.
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/
ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de uso.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas,
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa
energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos
mecanismos adaptativos e evolutivos.
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a
atuação dos hormônios sexuais.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas
DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade
humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética) e a necessidade de respeitar, valorizar e
acolher a diversidade de indivíduos, sem preconceitos baseados nas diferenças de gênero.
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do
ano, com a utilização de modelos tridimensionais.
(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e como elas são
medidas.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
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CIÊNCIAS – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Aspectos quantitativos das transformações
químicas
Estrutura da matéria
Características da radiação eletromagnética e
aplicações na saúde

Vida e evolução

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação da biodiversidade

Terra e Universo

Composição, estrutura e localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem de grandeza astronômica
Evolução estelar
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HABILIDADES
(EF09CI01) Explicar estados físicos da matéria e suas transformações com base em modelo de
constituição submicroscópica.
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz são
formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está
relacionada à cor da luz que o ilumina.
(EF09CI05) Reconhecer e explicar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e
recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações,
discutindo e avaliando as implicações éticas dessas aplicações.
(EF09CI07) Discutir e avaliar o papel do avanço tecnológico na aplicação da radiação
eletromagnética no diagnóstico (raio x, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e tratamento
de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser etc.).
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo
relações entre ancestrais e descendentes.
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação,
gametas, fecundação), considerando as para resolver problemas envolvendo a transmissão de
características hereditárias em diferentes organismos.
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em
textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e
compreendendo sua importância para explicar a diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques,
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e atividades a eles relacionados.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da
cidade ou da comunidade, com base na análise de ações sustentáveis bem sucedidas.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol
ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação
espacial e temporal etc.).
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra,
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e na ordem de
grandeza das medidas astronômicas.
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse
processo no nosso planeta.
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4.4.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
HUMANAS

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização
marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais
da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais
a diversidade – cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras – deve
ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O
raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano
produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada
circunstância histórica. A capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o ser humano compreenda,
interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou
no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido
quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais
é agente.
A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências Humanas
devem favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e
da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das
noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e
leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e
percebidos.
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos
não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção,
para possibilitar uma leitura geo-histórica dos fatos e uma análise
com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas)
simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebidos e vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os
lugares distribuídos no território e compreender os diferentes olhares
para os arranjos desses objetos nos planos espaciais.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas
na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também
a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder
e, especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de
diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino
de Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma
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melhor compreensão do mundo, não só favorece o desenvolvimento
autônomo de cada indivíduo, como também os torna aptos a uma
intervenção mais responsável no mundo em que vivem.
As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética,
elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para
valorizar: os direitos humanos; o respeito ao meio ambiente e à
própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a
solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem
comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais.
Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de
pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio tempo,
percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com
base na diversidade de pontos de vista.
Os conhecimentos específicos na área de Ciências Humanas exigem
clareza na definição de um conjunto de objetos de conhecimento
que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e que aprimorem a
capacidade de os alunos pensarem diferentes culturas e sociedades,
em seus tempos históricos, territórios e paisagens (compreendendo
melhor o Brasil, sua diversidade regional e territorial). E também que
os levem a refletir sobre sua inserção singular e responsável na história da sua família, comunidade, nação e mundo.
Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das Ciências Humanas
deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas
capazes de potencializar sentidos e experiências com saberes sobre
a pessoa, o mundo social e a natureza. Dessa maneira, a área contribui para o adensamento de conhecimentos sobre a participação no
mundo social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas,
fortalecendo a formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e orientada por
valores democráticos.
Desde a Educação Infantil, os alunos expressam percepções simples,
mas bem definidas, de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços
de convivência. No cotidiano, por exemplo, desenham familiares,
identificam relações de parentesco, reconhecem a si mesmo em
fotos (classificando-as como antigas ou recentes), guardam datas
e fatos, sabem a hora de dormir e de ir para escola, negociam horários, fazem relatos orais e revisitam o passado por meio de jogos,
cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais velhos. Com essas
experiências, começam a levantar hipóteses e a se posicionar sobre
determinadas situações.
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No decorrer do Ensino Fundamental, os procedimentos de investigação em Ciências Humanas devem contribuir para que os alunos
desenvolvam a capacidade de observação de diferentes indivíduos,
situações e objetos que trazem à tona dinâmicas sociais em razão de
sua própria natureza (tecnológica, morfológica, funcional). A Geografia e a História, ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento
do Eu e o sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família
e da comunidade.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e
problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de
falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio,
praças, parques, museus, arquivos, entre outros). Essa abordagem
privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análises e de argumentações, de modo a potencializar
descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase
que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigação em Ciências Humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes
documentais, a observação e o registro – de paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento de comparações.
Esses procedimentos são fundamentais para que compreendam a si
mesmos e àqueles que estão em seu entorno, suas histórias de vida e
as diferenças dos grupos sociais com os quais se relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta, de forma progressiva, a
escola, a comunidade, o Estado e o país. É importante também que
os alunos percebam as relações com o meio ambiente e a ação dos
seres humanos com o mundo que os cerca, refletindo sobre os significados dessas relações.
Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e
de compreensão dos componentes da paisagem contribui para a
articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O vivido é aqui
considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos em seus lugares de vivência.
Na passagem para o Ensino Fundamental – Anos Finais, os alunos
vivenciam diversas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Eles ampliam suas descobertas em relação a si próprios e às
suas relações com grupos sociais, tornando-se mais autônomos para
cuidar de si e do mundo ao seu redor. Se, no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, o desenvolvimento da percepção está voltado para o
reconhecimento do Eu, do Outro e do Nós, no Ensino Fundamental
– Anos Finais é possível analisar os indivíduos como atores inseridos
em um mundo em constante movimento de objetos e populações e
com exigência de constante comunicação.
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Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral,
escrita, cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna-se
possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos,
condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para
um convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. O desafio é
grande, exigindo capacidade para responder de maneira crítica, propositiva e ética aos conflitos impostos pela história.
Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais,
o ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de
variáveis, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso
permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os
espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espírito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de
outros lugares, sociedades e temporalidades históricas. Nessa fase, as
noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são abordadas
em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos direitos humanos.
Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do
conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as
diferentes sociedades dispõem para fazer justiça e criar um novo
campo republicano de direitos. Portanto, o desafio não está apenas
no campo da produção e reprodução de uma memória histórica, mas
nos questionamentos com vistas a uma posição ética dos indivíduos
em relação ao passado e ao presente. Vários temas decorrem dessa
reflexão, tais como a interculturalidade e a valorização das diferenças,
em meio a um intenso movimento das populações e dos direitos civis.
O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar
continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os questionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os
modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder;
e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das
habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e
comparação, em contexto local ou global, é importante para a melhor
compreensão de si, do outro, da escola, da comunidade, do Estado,
do país e do mundo. Dá-se, assim, um passo importante para a responsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.
Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e
fenômenos sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais.
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ciências Humanas deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Reconhecer a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural.
2. Compreender eventos cotidianos e suas variações de significado no tempo
e no espaço.
3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na
sociedade, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação
espacial, social e cultural.
4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de
investigação das Ciências Humanas.
5. Comparar eventos ocorridos, simultaneamente, no mesmo espaço e em
espaços variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo
espaço e em espaços variados.
6. Compreender os conceitos históricos e geográficos para explicar e
analisar situações do cotidiano e problemas mais complexos do mundo
contemporâneo e propor soluções.
7. Reconhecer e fazer uso das linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica
e de diferentes gêneros textuais no desenvolvimento do raciocínio
espaço temporal relacionado a localização, distância, direção, duração,
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
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4.4.1.

GEOGRAFIA

Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo
em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda
as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas
diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso
de diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem que
ganha significado, à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência
dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos;
nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade
cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos
uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.
Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar
espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que
integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de
outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa
interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças
de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície
terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à
centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento
espacial, aplica determinados princípios (Quadro 1) para compreender aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição
dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e
as ações antrópicas.41

41 Essa concepção, que valoriza a capacidade dos jovens de pensar espacialmente por meio
do raciocínio geográfico, é compartilhada por propostas curriculares de diversos países, como
o Reino Unido, Portugal, Estados Unidos da América, Chile e Austrália.
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Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o
pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e
análise das informações geográficas, os alunos podem reconhecer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população
mundial; o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade socioeconômica da população mundial em
diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem
da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito
à diversidade sem preconceitos étnicos, de gênero ou de qualquer
outro tipo). Ela também estimula a capacidade de empregar o
raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na
vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das
competências gerais previstas na BNCC.
Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais
conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por níveis
de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo
e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem
outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos
diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza
e paisagem.
O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos
precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim
como para a História, o tempo é para a Geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos
sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser
ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações
naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural.
Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo-espaço, representa um importante
e desafiador processo na aprendizagem de Geografia.
Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na
descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado
restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos.
A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige
o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas
formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e
crítica, as múltiplas relações que conformam a realidade, de acordo
com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica.
Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi
dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino
Fundamental, em uma progressão das habilidades.
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Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se
as noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental
– Anos Iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e
o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmo e de sua comunidade, valorizando-se
os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera-se que as
crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais, identificando-se com a sua comunidade e respeitando
os diferentes contextos socioculturais. Ao tratar do conceito de
espaço, estimula-se o desenvolvimento das relações espaciais
topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográfico, importantes para o processo de alfabetização cartográfica e
a aprendizagem com as várias linguagens (formas de representação e pensamento espacial).
Além disso, pretende-se possibilitar que as crianças construam sua
identidade relacionando-se com o outro (sentido de alteridade);
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em
diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a sua
compreensão do mundo. Em continuidade, no Ensino Fundamental
– Anos Finais, procura-se expandir o olhar para a relação do sujeito
com contextos mais amplos, considerando temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, o estudo da
Geografia constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo
no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo,
situando-o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de
cidadão ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos
de sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas
também produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e
suas normas.
Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos
compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local
e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
precisam compreender as interações multiescalares existentes
entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e
interações espaciais mais complexas. A conexão é um princípio
da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os
componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela também
analisa o que ocorre entre quaisquer elementos que constituem
um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua
totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens,
a localização e a distribuição de diferentes fenômenos e objetos
técnicos, por exemplo.
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Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as
crianças compreendem e estabelecem as interações entre sociedade e meio físico natural. No decorrer desse processo, os alunos
devem aprender a considerar as escalas de tempo e as periodizações históricas, importantes para a compreensão da produção do
espaço geográfico em diferentes sociedades e épocas.
Em Mundo do trabalho, abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São
igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e
suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias
produtivas. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essa unidade
temática ganha relevância: incorpora-se o processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e
cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças
substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego e
na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a revolução técnico-científico-informacional e a urbanização
devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse
sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças
que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas
e processos históricos.
Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção
do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica,
são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas,
desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras
alternativas, são frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens,
maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção
de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades
de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações,
conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não
como verdades, mas como possibilidades.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por
meio do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pensamento espacial, que gradativamente passa a envolver outros
princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de
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localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia espacial. No Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os
alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas
temáticos, assim como as mais diferentes representações utilizadas como ferramentas da análise espacial. Essa, aliás, deve ser uma
preocupação norteadora do trabalho com mapas em Geografia.
Eles devem, sempre que possível, servir de suporte para o repertório que faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino do
mapa pelo mapa, como fim em si mesmo.
Na unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida,
busca-se a unidade da geografia, articulando geografia física e
geografia humana, com destaque para a discussão dos processos
físico-naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, destacam-se as noções relativas à percepção do meio
físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a
natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao
transformá-la em recursos quanto aos impactos socioambientais
delas provenientes. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essas
noções ganham dimensões conceituais mais complexas, de modo
a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas
escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Dessa maneira,
torna-se possível a eles conhecer os fundamentos naturais do
planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas
na dinâmica físico-natural, inclusive no contexto urbano e rural.
Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como:
estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; discutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações
de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletividade e do bem comum.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças devem ser desafiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de
vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais,
e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e
serviços básicos essenciais (como transporte, segurança, saúde e
educação). No Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os
alunos compreendam os processos que resultaram na desigualdade
social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual
realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos,
solidários e de justiça. Dessa maneira, possibilita-se o entendimento
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do que é Geografia, com base nas práticas espaciais, que dizem
respeito às ações espacialmente localizadas de cada indivíduo, considerado como agente social concreto. Ao observar e analisar essas
ações, visando a interesses individuais (práticas espaciais), espera-se que os alunos estabeleçam relações de alteridade e do modo de
vida em diferentes tempos.
Assim, com o aprendizado de Geografia, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar com conceitos que sustentam ideias plurais
de natureza, território e territorialidade. Dessa forma, eles podem
construir uma base de conhecimentos que incorpora os segmentos
sociais culturalmente diferenciados e também os diversos tempos
e ritmos naturais.
Essa dimensão conceitual permite que os alunos desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos
– a respeito da natureza, do território e da territorialidade, por
exemplo – presentes nas situações cotidianas. Quanto mais um
cidadão conhece os elementos físico-naturais e sua apropriação
e produção, mais pode ser protagonista autônomo de melhores
condições de vida. Trata-se, nessa unidade temática, de desenvolver o conceito de ambiente na perspectiva geográfica, o que se
fundamenta na transformação da natureza pelo trabalho humano.
Não se trata de transferir o conhecimento científico para o escolar,
mas, por meio dele, permitir a compreensão dos processos naturais e da produção da natureza na sociedade capitalista. Nesse
sentido, ao compreender o contexto da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos e culturais, os alunos
constroem criticidade, fator fundamental de autonomia para a
vida fora da escola.
Para tanto, a abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada integradamente, uma vez que a situação geográfica não é
apenas um pedaço do território, uma área contínua, mas um conjunto de relações. Portanto, a análise de situação resulta da busca
de características fundamentais de um lugar na sua relação com
outros lugares. Assim, ao se estudarem os objetos de aprendizagem de Geografia, a ênfase do aprendizado é na posição relativa
dos objetos no espaço e no tempo, o que exige a compreensão das
características de um lugar (localização, extensão, conectividade,
entre outras), resultantes das relações com outros lugares. Por
causa disso, o entendimento da situação geográfica, pela sua natureza, é o procedimento para o estudo dos objetos de aprendizagem
pelos alunos. Em uma mesma atividade a ser desenvolvida pelo
professor em sala de aula, os alunos podem mobilizar, ao mesmo
tempo, diversas habilidades de diferentes unidades temáticas.
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da
área de Ciências Humanas, o componente curricular de Geografia
também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/
natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução
de problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico
e entre distintas áreas do currículo escolar, reconhecendo a importância dos
objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos
fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação
do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do
espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação,
distribuição, extensão, localização e ordem.
4. Desenvolver o pensamento espacial, exercitando a leitura e produção
de representações diversas (mapas temáticos, mapas mentais, croquis e
percursos) e a utilização de geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.
5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação
para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio téc
nico científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções
para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e
defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência
socioambiental e respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de
origem, etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa
ou de qualquer outro tipo.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios éticos democráticos, sustentáveis
e solidários.

318

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.1.1.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será necessário considerar o que as crianças aprenderam na
Educação Infantil.
Em seu cotidiano, por exemplo, elas desenham familiares, enumeram
relações de parentesco, reconhecem-se em fotos (classificando-as
como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de
dormir, de ir para escola, negociam horários, fazem relatos orais, revisitam o passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas
pelos mais velhos, posicionam-se criticamente sobre determinadas
situações, e tantos outros.
Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças,
o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em
articulação com os saberes de outros componentes curriculares e
áreas de conhecimento, concorre para o processo de alfabetização
e letramento e para o desenvolvimento de diferentes raciocínios.
O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das
relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza,
nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária
associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento
da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas,
maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos
desenvolvem a percepção e o domínio do espaço.
Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e responder algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos:
Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as
características socioespaciais? Essas perguntas mobilizam as crianças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no mundo,
permitindo que compreendam seu lugar no mundo.
“Onde se localiza?” é uma indagação que as leva a mobilizar o pensamento espacial e as informações geográficas para interpretar as
paisagens e compreender os fenômenos socioespaciais, tendo na
alfabetização cartográfica um importante encaminhamento.
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“Por que se localiza?” permite a orientação e a aplicação do pensamento espacial em diferentes lugares e escalas de análise.
“Como se distribui?” é uma pergunta que remete ao princípio geográfico de diferenciação espacial, que estimula os alunos a entender
o ordenamento territorial e a paisagem, estabelecendo relações entre
os conceitos principais da Geografia.
“Quais são as características socioespaciais?”permite que reconheçam a dinâmica da natureza e a interferência humana na superfície
terrestre, conhecendo os lugares e estabelecendo conexões entre
eles, sejam locais, regionais ou mundiais, além de contribuir para a
percepção das temáticas ambientais.
A ênfase nos lugares de vivência, dada no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, oportuniza o desenvolvimento de noções de pertencimento,
localização, orientação e organização das experiências e vivências
em diferentes locais.
Essas noções são fundamentais para o trato com os conhecimentos geográficos. Mas o aprendizado não deve ficar restrito apenas
aos lugares de vivência. Outros conceitos articuladores, como paisagem, região e território, vão se integrando e ampliando as escalas
de análise.
De maneira geral, na abordagem dos objetos de conhecimento, é
necessário garantir o estabelecimento de relações entre conceitos e fatos que possibilitem o conhecimento da dinâmica do meio
físico, social, econômico e político. Dessa forma, deve-se garantir
aos alunos a compreensão das características naturais e culturais
nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a
noção espaço-tempo.
Assim, é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a
sociodiversidade de culturas indígenas, afrodescendentes, povos e
comunidades tradicionais para compreender suas características
socioculturais e suas territorialidades. Do mesmo modo, é necessário que eles diferenciem os lugares de vivência e compreendam
a produção das paisagens e a inter-relação entre elas, como o
campo/cidade e o urbano/rural, no que tange aos aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos.
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Essas aprendizagens servem de base para o desenvolvimento de
atitudes, procedimentos e elaborações conceituais que potencializam a construção das identidades e a participação em diferentes
grupos sociais.
Esse processo de aprendizado abre caminhos para práticas de
estudo provocadoras e desafiadoras, em situações que estimulem
a curiosidade, a reflexão e o protagonismo. Pautadas na observação, nas experiências diretas, no desenvolvimento de variadas
formas de expressão, registro e problematização, essas práticas
envolvem, especialmente, o trabalho de campo.
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GEOGRAFIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

O modo de vida das crianças em diferentes
lugares

Situações de convívio em diferentes lugares
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Conexões e escalas

Ciclos naturais e a vida cotidiana

Mundo do trabalho

Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia
a dia

Formas de representação e pensamento
espacial

Pontos de referência

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Condições de vida nos lugares de vivência

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
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HABILIDADES
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares.
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças,
parques) para o lazer e diferentes manifestações.
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sala
de aula, escola etc.).
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com
outras.
(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários,
histórias inventadas e brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo
do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
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GEOGRAFIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Convivência e interações entre pessoas na
comunidade

Riscos e cuidados nos meios de transporte e de
comunicação

Conexões e escalas

Experiências da comunidade no tempo e no
espaço
Mudanças e permanências
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Mundo do trabalho

Tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes

Formas de representação e pensamento
espacial

Localização, orientação e representação espacial

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Os usos dos recursos naturais: solo e água no
campo e na cidade
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HABILIDADES
(EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive.
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou
comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu
papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e os
cuidados em seu uso.
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e
no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.
(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em
diferentes tempos.
(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar,
comercial, sono etc.).
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de
diferentes lugares.
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e
mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais,
como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora), por meio de
representações espaciais da sala de aula e da escola.
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus
diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
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GEOGRAFIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A cidade e o campo: aproximações e diferenças

Conexões e escalas

Paisagens naturais e antrópicas em
transformação

Mundo do trabalho

Matéria prima e indústria

Formas de representação e pensamento
espacial

Representações cartográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Produção, circulação e consumo

Impactos das atividades humanas
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HABILIDADES
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no campo.
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e
econômica de grupos de diferentes origens.
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida das populações tradicionais em distintos
lugares.
(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na
mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando os a
outros lugares.
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares.
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes
tipos de representação cartográfica.
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de
representações em diferentes escalas cartográficas.
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados
pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a
ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em
casa, na escola e/ou no entorno.
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em
atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas
ambientais provocados por esses usos.
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na
geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente
físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
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GEOGRAFIA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Território e diversidade cultural

Processos migratórios no Brasil

Instâncias do poder público e canais de
participação social

Conexões e escalas

Relação campo e cidade

Unidades político administrativas do Brasil

Territórios étnico culturais

Mundo do trabalho

Trabalho no campo e na cidade
Produção, circulação e consumo

Formas de representação e pensamento
espacial

Sistema de orientação

Elementos constitutivos dos mapas

Natureza, ambientes e qualidade de vida
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Preservação e degradação da natureza
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HABILIDADES
(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares,
componentes de culturas afro brasileiras, indígenas, mestiças e migrantes.
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de
participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos
Municipais.
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.
(EF04GE05) Distinguir unidades político administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.
(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico culturais existentes no Brasil, tais como
terras indígenas e quilombolas.
(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias primas),
circulação e consumo de diferentes produtos.
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos
nas paisagens rurais e urbanas.
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características,
elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças.
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura
vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou
degradação dessas áreas.
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GEOGRAFIA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Dinâmica populacional

Diferenças étnico culturais e desigualdades
sociais
Conexões e escalas

Território, redes e urbanização

Mundo do trabalho

Trabalho e inovação tecnológica

Formas de representação e pensamento
espacial

Mapas e imagens de satélite

Representação das cidades e do espaço urbano

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Qualidade ambiental

Diferentes tipos de poluição

Gestão pública da qualidade de vida
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HABILIDADES
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que
vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico culturais e desigualdades sociais entre grupos em
diferentes territórios.
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais,
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o
campo e entre cidades na rede urbana.
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação.
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizadas na produção industrial, agrícola
e extrativa e no cotidiano das populações.
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas
temáticos e representações gráficas.
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de
poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes industriais, marés negras etc.).
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e
da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.).
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis
por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente,
mobilidade, moradia e direito à cidade), e discutir as propostas implementadas por esses órgãos
que afetam a comunidade em que vive.
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4.4.1.2.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais, em níveis crescentes de complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do espaço. Para tanto, é preciso
que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço
em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis historicamente instituídas, compreendendo a transformação do espaço em
território usado – espaço da ação concreta e das relações desiguais
de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado
pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. Desenvolvendo a análise em diferentes escalas, espera-se que os estudantes
demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos
técnicos e o ordenamento do território usado.
Para tanto, no 6º ano, propõe-se a retomada da identidade sociocultural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade
do estudo sobre os diferentes e desiguais usos do espaço, para uma
tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no
planeta. Aborda-se também o desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre
os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e as profundas
alterações ocorridas no tempo social. Ambas são responsáveis pelas
significativas transformações do meio e pela produção do espaço
geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus elementos reguladores.
Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as disputas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos
de vida das sociedades originárias e/ou tradicionais; e o avanço do
capital, todos retratados na paisagem local e representados em diferentes linguagens, entre elas o mapa temático. O entendimento dos
conceitos de paisagem e transformação é necessário para que os
alunos compreendam o processo de evolução dos seres humanos
e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas.
Nesse sentido, espera-se que eles compreendam o papel de diferentes povos e civilizações na produção do espaço e na transformação
da interação sociedade/natureza.
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No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da formação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica
e política. Objetiva-se o aprofundamento e a compreensão dos
conceitos de Estado-nação e formação territorial, e também dos
que envolvem a dinâmica físico-natural, sempre articulados às
ações humanas no uso do território. Espera-se que os alunos compreendam e relacionem as possíveis conexões existentes entre os
componentes físico-naturais e as múltiplas escalas de análise, como
também entendam o processo socioespacial da formação territorial
do Brasil e analisem as transformações no federalismo brasileiro e
os usos desiguais do território.
Nesse contexto, as discussões relativas à formação territorial contribuem para a aprendizagem a respeito da formação da América
Latina, em especial da América portuguesa, que são apresentadas no contexto do estudo da geografia brasileira. Ressalta-se
que o conceito de região faz parte das situações geográficas que
necessitam ser desenvolvidas para o entendimento da formação
territorial brasileira.
Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, o
estudo da Geografia se concentra no espaço mundial. Para isso,
parte da compreensão de que, na realidade atual, a divisão internacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram-se muito
mais fluídas e complexas do ponto de vista das interações espaciais
e das redes de interdependência em diferentes escalas. Por esse
motivo, no estudo dos países de diferentes continentes (América,
Europa, Ásia, África e Oceania), são tematizadas as dimensões da
política, da cultura e da economia.
Nessa direção, explora-se, no 8º ano, a constituição da visão de mundo
do ponto de vista do Ocidente, especialmente dos países europeus,
desde a expansão marítima e comercial, consolidando o Sistema
Colonial em diferentes regiões do mundo. Além disso, abordam-se
os países asiáticos na sua relação com o Ocidente, com destaque
para o papel econômico e cultural da China, do Japão, da Índia e do
Oriente Médio. Entender a dimensão sociocultural e geopolítica da
Eurásia na formação e constituição do Estado Moderno e das disputas territoriais possibilita uma aprendizagem com ênfase no processo
geo-histórico, por meio das situações geográficas que contextualizam os temas da geografia regional.
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Por fim, no 9º ano, é dada atenção à constituição da hegemonia
estadunidense, principalmente no mundo pós-guerra, considerando a nova (des)ordem mundial e a emergência da globalização/
mundialização, assim como suas consequências. Isso exige o aprofundamento do estudo da formação dos Estados Nacionais e do
uso do território brasileiro, mas também da importância de outros
países da América Latina e da África. Considera-se que os estudantes precisam possuir uma visão dos usos dos territórios, tendo como
referência a política, a economia e a cultura dos diferentes lugares
do mundo, além das conexões existentes entre classes sociais,
modo de vida e dimensão socioambiental. Ao se tomar como referência esses temas, entende-se que os conceitos de Estado, Nação,
fronteira, bem como os dados territoriais – Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Gini, água potável, saneamento,
entre outros –, possibilitam o debate regional e as escolhas dos territórios pelos Estados e corporações, estimulando a aprendizagem
da complexidade do mundo atual.
Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Finais possa contribuir para o delineamento do projeto
de vida dos jovens alunos, de modo que eles compreendam a produção social do espaço e a transformação do espaço em território
usado. Anseia-se, também, que entendam o papel do Estado-nação
em um período histórico cuja inovação tecnológica é responsável
por grandes transformações socioespaciais, acentuando ainda mais
a necessidade de que possam conjecturar as alternativas de uso do
território e as possibilidades de seus próprios projetos para o futuro.

335

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

GEOGRAFIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Identidade sociocultural

Conexões e escalas

Relações entre os componentes físico naturais

Mundo do trabalho

Transformação das paisagens naturais e
antrópicas

Formas de representação e pensamento
espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico

Atividades humanas e dinâmica climática
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HABILIDADES
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses
lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários.
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a
partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento
das cidades.
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos diagramas e perfis topográficos e de
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento,
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de
distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico naturais, incluindo as transformações da biodiversidade
local e do mundo.
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na
dinâmica climática (ilha de calor etc.).
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GEOGRAFIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Ideias e concepções sobre a formação territorial
do Brasil

Conexões e escalas

Formação territorial do Brasil

Características da população brasileira

Mundo do trabalho

Produção, circulação e consumo de mercadorias

Desigualdade social e o trabalho
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Formas de representação e pensamento
espacial

Mapas temáticos do Brasil

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade brasileira
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HABILIDADES
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e
estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação
socioeconômica e territorial do Brasil.
(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades indígenas, de
remanescentes de quilombolas, de povos das florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras,
entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais dessas comunidades.
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a
diversidade étnico cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de
renda, gênero e idade nas regiões brasileiras.
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre os
períodos mercantilista e o advento do capitalismo.
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes
lugares.
(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na
configuração do território brasileiro.
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica
com as transformações socioeconômicas do território brasileiro.
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos com informações
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais,
regionalizações e analogias espaciais.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com
base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico naturais no território nacional,
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos
Sulinos e Matas de Araucária).
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em
outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
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GEOGRAFIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Distribuição da população mundial e
deslocamentos populacionais

Diversidade e dinâmica da população mundial

Conexões e escalas

A divisão do mundo em Ocidente e Oriente: o
mundo visto pela Europa

Identidades e interculturalidades regionais na
Europa, Ásia e Oceania

Mundo do trabalho

Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial
Cadeias industriais e inovação no uso dos
recursos naturais e matérias primas
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Formas de representação e pensamento
espacial

Leitura e elaboração de mapas temáticos

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Diversidade ambiental e as transformações na
Europa, Ásia e Oceania
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HABILIDADES
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e
condicionantes físico naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em
que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema
Colonial implantado pelas potências europeias.
(EF08GE05) Analisar os componentes físico naturais da Eurásia e os determinantes
histórico geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.
(EF08GE06) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras,
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE07) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.
(EF08GE08) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico naturais.
(EF08GE09) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às
diferenças.
(EF08GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de
povos, produtos e culturas.
(EF08GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo.
(EF08GE12) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano industrial frente
ao problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e de matéria prima.
(EF08GE13) Analisar os impactos socioeconômicos da adoção de elementos como a hora
fracionada, o horário de verão e a linha internacional de mudança de data, considerando
informações do sistema internacional de fusos horários.
(EF08GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, além de mapas esquemáticos
(croquis) e anamorfoses geográficas, para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações
sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas mundiais.
(EF08GE15) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE16) Explicar as características físico naturais e a forma de ocupação e usos da terra em
diferentes regiões da Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE17) Identificar e analisar as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes
fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétricas e nucleares, em diferentes países.
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GEOGRAFIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Integração mundial e suas interpretações:
globalização e mundialização

Conexões e escalas

Corporações e organismos internacionais

Brasil na ordem econômica mundial

Mundo do trabalho
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HABILIDADES
(EF09GE01) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09GE02) Analisar de que forma a hegemonia estadunidense é exercida em diferentes
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência
cultural na América Latina e África.
(EF09GE03) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país, para o
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações
geopolíticas na América, África e Oriente Médio e suas múltiplas regionalizações a partir do
pós guerra.
(EF09GE04) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas
mundiais no processo de globalização/mundialização.
(EF09GE05) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração
cultural e econômica, nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de
vivência, marcas desses processos.
(EF09GE06) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão
da China no cenário internacional sobre a posição de liderança global exercida pelos Estados
Unidos da América.
(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África,
assim como das potências estadunidense, russa e chinesa na ordem mundial do pós guerra.
(EF09GE08) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e
intercâmbios dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados
Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul).
(EF09GE09) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no
campo e na cidade, considerando o impacto da globalização/mundialização.
(EF09GE10) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização
econômica do espaço mundial.
(EF09GE11) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
em diferentes países.
(EF09GE12) Explicar o processo de formação dos recursos minerais e a consequência de sua
utilização na indústria, bem como as condições de trabalho na América e África, comparando a
situação do Brasil com a de outros países dos dois continentes.
(EF09GE13) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no
mundo, com destaque para o Brasil.
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GEOGRAFIA – 9º ANO (Continuação)

344

UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Formas de representação e pensamento
espacial

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas
temáticos da América e África

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Impacto ambiental nos Estados Unidos da
América, Brasil, África e América espanhola
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HABILIDADES
(EF09GE14) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas
com informações geográficas acerca da África e América.
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações
populacionais e socioambientais representadas em mapas temáticos em diferentes projeções
cartográficas.
(EF09GE16) Analisar características de países e grupos de países da América e África no que se
refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades
sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e
valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.
(EF09GE17) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua
relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambiente global.
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4.4.2.

HISTÓRIA

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do
presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com
vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de
pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também
as diversas formas narrativas, ambos expressão do tempo, do caráter
social e da prática da produção do conhecimento histórico.
A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referências teóricas capazes de
trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Um objeto
só se torna documento quando apropriado por um narrador que a
ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da
vida das sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento
histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com
diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram
e vivem, suas instituições e organizações sociais. Nesse sentido, “O
historiador não faz o documento falar: é o historiador quem fala e a
explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para
definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, é de natureza retórica.”42.
O exercício do “fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente,
pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um “Outro”, às vezes semelhante, muitas vezes diferente.
Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus
usos e costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo, sempre
em movimento e transformação. Em meio a inúmeras combinações
dessas variáveis – do Eu, do Outro e do Nós –, inseridas em tempos
e espaços específicos, indivíduos produzem saberes que os tornam
mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela
conciliação.
Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à pluralidade
cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da palavra,

42 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Memória e cultura material: documentos pessoais no
espaço público. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 89-104, jul. 1998.
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067>. Acesso
em: 23 mar. 2017.
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da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à superação das contradições
políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos.
Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a
utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão
da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram.
Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário,
instrumentos de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos
carregam em si mesmos a experiência humana, as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto
de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em
exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de
um saber próprio da história.
A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos
a colocar em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Por
meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o
papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo,
ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos,
no âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental.
Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento.
De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido?
Para que serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no
tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo
objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação de
uma questão ou objeto a ser estudado.
Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto
podem favorecer uma melhor compreensão da história, das mudanças ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações
sociais. O pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida e, posteriormente, transformou-se em objeto de decoração. Que significados
o pilão carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava? Qual
era a sua utilidade na cozinha? E na sala, o pilão tornou-se objeto de
uso ou de desfrute estético? Por quê?
A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for,
por exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas de
populações indígenas e de populações urbanas pode ser bastante
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esclarecedora quanto ao funcionamento das diferentes sociedades.
Indagações sobre, por exemplo, as origens das tintas utilizadas, os
instrumentos para a realização da pintura e o tempo de duração
dos desenhos no corpo esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção de tinta, as classificações sociais sugeridas
pelos desenhos ou, ainda, a natureza da comunicação contida no
desenho corporal. Por meio de uma outra linguagem, por exemplo,
a matemática, podemos comparar para ver melhor semelhanças e
diferenças, elaborando gráficos e tabelas, comparando quantidades
e proporções (mortalidade infantil, renda, postos de trabalho etc.)
e, também, analisando possíveis desvios das informações contidas
nesses gráficos e tabelas.
A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. Com base em níveis variados de exigência, das
operações mais simples às mais elaboradas, os alunos devem ser
instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar momentos e
lugares específicos de um evento, de um discurso ou de um registro
das atividades humanas é tarefa fundamental para evitar atribuição
de sentidos e significados não condizentes com uma determinada
época, grupo social ou território. Portanto, os estudantes devem
identificar, em um contexto, o momento em que uma circunstância
histórica é analisada e as condições específicas daquele momento,
inserindo o evento em um quadro mais amplo de referências sociais,
culturais e econômicas.
Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que
é particular em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora. Ela estimula a percepção de que povos e
sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são tributários
dos mesmos valores e princípios da atualidade.
O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma
obra literária, artística ou de um mito – é fundamental na formação do pensamento crítico. Exige observação e conhecimento da
estrutura do objeto e das suas relações com modelos e formas
(semelhantes ou diferentes) inseridas no tempo e no espaço. Interpretações variadas sobre um mesmo objeto tornam mais clara,
explícita, a relação sujeito/objeto e, ao mesmo tempo, estimulam a
identificação das hipóteses levantadas e dos argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo
claro são as pinturas de El Greco. Para alguns especialistas, tratam-se de obras que abandonam as exigências de nitidez e harmonia
típicas de uma gramática acadêmica renascentista com a qual o
pintor quis romper; para outros, tais características são resultado de
estrabismo ou astigmatismo do olho direito do pintor.
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O exercício da interpretação também permite compreender o
significado histórico de uma cronologia e realizar o exercício da
composição de outras ordens cronológicas. Essa prática explicita
a dialética da inclusão e da exclusão e dá visibilidade ao seguinte
questionamento: “O que torna um determinado evento um marco
histórico?” Entre os debates que merecem ser enunciados, destacam-se as dicotomias entre Ocidente e Oriente e os modelos
baseados na sequência temporal de surgimento, auge e declínio.
Ambos pretendem dar conta de explicações para questões históricas complexas. De um lado, a longa existência de tensões (sociais,
culturais, religiosas, políticas e econômicas) entre sociedades ocidentais e orientais; de outro, a busca pela compreensão dos modos
de organização das várias sociedades que se sucederam ao longo
da história.
A análise é uma habilidade bastante complexa, porque pressupõe
problematizar a própria escrita da história e considerar que, apesar
do esforço de organização e de busca de sentido, trata-se de uma
atividade em que algo sempre escapa. Segundo Hannah Arendt43,
trata-se de um saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer e que só se completa com a morte. Nesse sentido,
ele é impossível de ser concluído e incapaz de produzir resultados
finais, exigindo do sujeito uma compreensão estética e, principalmente, ética do objeto em questão.
Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino
Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época
e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus
hábitos e condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade de sujeitos estimula o pensamento crítico, a autonomia e a
formação para a cidadania.
A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da
epistemologia da História, a saber: a natureza compartilhada do
sujeito e do objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico
em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento
como suporte das relações sociais, as várias linguagens por meio
das quais o ser humano se apropria do mundo. Enfim, percepções
capazes de responder aos desafios da prática historiadora presente
dentro e fora da sala de aula.

43 ARENDT, Hannah. A dignidade da política: ensaios e conferências. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1993.
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Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a
experiência dos alunos e professores, tendo em vista a realidade social
e o universo da comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos, sociais e culturais. Ao promover a diversidade de análises e
proposições, espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as
temáticas voltadas para a diversidade cultural, as questões de gênero
e as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade brasileira, a
presença de diferentes povos e culturas, suas contradições sociais e
culturais e suas articulações com outros povos e sociedades.
A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente,
tais como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena,
devem ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que
se defenda o estudo dessas populações como artífices da própria
história do Brasil. A relevância da história desses grupos humanos
reside na possibilidade de os estudantes compreenderem o papel
das alteridades presentes na sociedade brasileira e se comprometerem com ela.
Problematizando a ideia de um “Outro”, convém observar a presença
de uma percepção naturalizada de diferença, ao se tratar de indígenas e africanos. Essa problemática está associada à produção de
uma história brasileira marcada pela imagem de nação constituída
nos moldes europeus e, também, colonizadora nos trópicos.
Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento
histórico seja tratado como uma forma de pensar, entre várias;
uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do presente,
de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor interpretações, em movimento contínuo ao longo do tempo e
do espaço. Enfim, trata-se de transformar a história em ferramenta a
serviço de um discernimento maior sobre as experiências humanas e
as sociedades em que se vive.
Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações
nas quais professores e alunos sejam agentes do processo de ensino
e aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma
atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do
Ensino Fundamental.
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da área de
Ciências Humanas, o componente curricular de História deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
1. Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções diferenciadas da
realidade, estejam eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em tempos
e espaços diferentes.
2. Selecionar e descrever registros de memória produzidos em diferentes
tempos e espaços, bem como diferentes linguagens, reconhecendo e
valorizando seus significados em suas culturas de origem.
3. Estabelecer relações entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, e seus
significados em diferentes contextos, sociedades e épocas.
4. Colocar em sequência, no tempo e no espaço, acontecimentos históricos e
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas,
econômicas e culturais, bem como criticar os significados das lógicas de
organização cronológica.
5. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em
relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos,
recorrendo a diferentes linguagens, exercitando a empatia, o diálogo, a
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
6. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos,
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e
posicionar se criticamente com base em princípios éticos democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.
7. Descrever, comparar e analisar processos históricos e mecanismos de
ruptura e transformação social, política, econômica e cultural.
8. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no
tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta
o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.
9. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos próprios à
produção do conhecimento historiográfico.
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4.4.2.1.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
A BNCC de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo
tem início quando a criança toma consciência da existência de um
“Eu” e de um “Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é um
método de conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma
consciência de si, desenvolvendo a capacidade de administrar a sua
vontade de maneira autônoma, como parte de uma família, uma
comunidade e um corpo social.
Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os
indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a
vivências cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e
no espaço em que vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, torna-se mais complexo à medida que o
sujeito reconhece que existe um “Outro” e que cada um apreende o
mundo de forma particular. A percepção da distância entre objeto
e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito,
tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda
a relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História
depende das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam, entram em conflito e negociam.
A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela
análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas
culturas. Compreender a enorme variedade de sistemas (com base
um, com base dois, com base dez etc.) é um bom exercício, assim
como refletir sobre as ideias de adição, subtração, multiplicação e
divisão, evitando um olhar universalizante para os números.
Em determinadas culturas, o número usado para contar seres
humanos pode ser diferente do número que se usa para contar
mandiocas, como acontece com os membros da etnia Palikur. O que
isso significa? Se na tradição de matriz grega, a unidade é o um (1),
para muitos grupos indígenas, a unidade é o dois (2). Nessas comunidades indígenas (os Xavante, por exemplo), a ideia de paridade é
um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de
modelagem do mundo. Identificar essas diferenças significa tomar
consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade.
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Não são apenas os sistemas numéricos que explicam variações de
linguagem. Existem inúmeras maneiras de se comunicar por meio de
expressões corporais, sonoras ou gustativas – como o que se come
ou não se come. No Brasil, por exemplo, não se comem cachorros;
prefere-se carne de vaca ou uma dieta à base de vegetais. Por quê?
E a cobra, é uma boa opção para quem? Essas descobertas simples
resultam em um aprimoramento dos mecanismos de comunicação
e se constituem, posteriormente, no substrato para a elaboração do
diálogo e da resolução de conflitos.
Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o
desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, competências essenciais para o viver em sociedade.
Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, pode-se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilidades trabalham
com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é
o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca, de início, é o
conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal,
da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por
meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível
separar o “Eu” do “Outro”. Esse é o ponto de partida.
No 3º e no 4º ano contemplam-se a noção de lugar em que se vive
e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse
momento, também são analisados processos mais longínquos na
escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos.
Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção
de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o
convívio e o respeito entre os povos.

354

CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA
ENSINO FUNDAMENTAL

Para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que, no interior de uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada
grupo produz suas memórias como elemento que impulsiona o estabelecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento
a um grupo social determinado. As memórias podem ser individuais
ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo-se em
uma lógica de produção de patrimônios (materiais ou imateriais)
que dizem respeito a grupos ou povos específicos.
Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, analisar como o sujeito se
aprimorou na pólis, tanto do ponto de vista político quanto ético.
Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados
por grandes movimentos populacionais e pela globalização, considerou-se uma nova dimensão para o projeto pedagógico.
Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenraizado, seja por contingências históricas (migrações), seja, ainda, em
razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos referenciais identitários que questionam as antigas construções do
ideário do Estado-nação. Seja como for, em ambos os casos, os
indivíduos devem se preparar para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo.
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HISTÓRIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Mundo pessoal: meu lugar no mundo

As fases da vida e a ideia de temporalidade
(passado, presente, futuro)
Os vínculos pessoais: as diferentes formas de
organização familiar e as relações de amizade

A escola e a diversidade do grupo social
envolvido
Mundo pessoal: eu, meu grupo social e
meu tempo

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

A escola, sua representação espacial e sua
história individual
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HABILIDADES
(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento, por meio do registro das lembranças
particulares ou de lembranças dos membros de sua família.
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias das famílias.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família e à
escola.
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre o ambiente doméstico e o ambiente escolar,
reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os regem.
(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado por
diferentes sujeitos em diferentes espaços.
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar, de modo
a reconhecer as diversas configurações de família, acolhendo as e respeitando as.
(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando as
das datas festivas comemoradas no âmbito familiar.
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HISTÓRIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A comunidade e seus registros

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade,
convivências e interações entre pessoas

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de
experiências pessoais e da comunidade no
tempo e no espaço
Formas de registrar e narrar histórias (marcos de
memória materiais e imateriais)
O tempo como medida
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As formas de registrar as experiências da
comunidade

As fontes: relatos orais, objetos, imagens
(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita,
tecnologia e inscrições nas paredes, ruas e
espaços sociais

O trabalho e a sustentabilidade da
comunidade

A sobrevivência e a relação com a natureza
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HABILIDADES
(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e
separam as pessoas em diferentes grupos.
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em
diferentes comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança,
pertencimento e memória.
(EF02HI04) Selecionar e comparar objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e
histórias nos âmbitos pessoal, familiar e escolar.

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso e seu significado.
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois).
(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade,
como relógio e calendário.
(EF02HI08) Compilar histórias da família e de conhecidos registradas em diferentes fontes.
(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência
ou à da família, e discutir as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são
descartados.
(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive,
suas especificidades e importância.
(EF02HI11) Identificar impactos no meio ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive.
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HISTÓRIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

As pessoas e os grupos que compõem a
cidade e o município

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

Os patrimônios históricos e culturais da cidade
em que se vive
O lugar em que se vive

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

A produção dos marcos da memória: formação
cultural da população
A produção dos marcos da memória: a cidade e
o campo, aproximações e diferenças
A noção de espaço público e privado

A cidade e seus espaços: espaços públicos e
espaços domésticos

A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e
lazer
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HABILIDADES
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a cidade e o município, as
relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como
fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de grandes
empresas etc.
(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade em que vive.
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local
em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos
sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.
(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade e discutir as razões
culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.
(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus
significados.
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade, e
descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam.
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando os com
os do passado.
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais,
prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções.
(EF03HI10) Identificar as diferenças entre os espaços públicos e o espaço doméstico,
compreendendo a importância dessa distinção.
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e permanências.
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HISTÓRIA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Transformações e permanências nas
trajetórias dos grupos humanos

A ação das pessoas e grupos sociais no tempo
e no espaço: grandes transformações da história
da humanidade (sedentarização, agricultura,
escrita, navegações, indústria, entre outras)

O passado e o presente: a noção de permanência
e as lentas transformações sociais e culturais

Circulação de pessoas, produtos e
culturas

A circulação de pessoas e as transformações no
meio natural

A invenção do comércio e a circulação de
produtos
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus
impactos para a formação de cidades e as
transformações do meio natural
O mundo da tecnologia: a integração de pessoas
e as exclusões sociais e culturais

As questões históricas relativas às
migrações

O surgimento da espécie humana na África e sua
expansão pelo mundo
Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos
Os processos migratórios do final do século XIX
e início do século XX no Brasil
As dinâmicas internas de migração no Brasil, a
partir dos anos 1960
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HABILIDADES
(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no
espaço, com base na identificação de mudanças ocorridas ao longo do tempo.
(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do tempo, com base nos grandes marcos
da história da humanidade, tais como o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e a
criação da indústria, colocando em questão perspectivas evolucionistas.
(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir
suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o
presente.
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do
nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas.
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza,
avaliando os resultados dessas intervenções.
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização.
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos
para a dinâmica da vida comercial.

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral,
imprensa, rádio, televisão, cinema e internet) e discutir seus significados para os diferentes
estratos sociais.
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e
espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino.
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04HI11) Identificar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares, elementos de
distintas culturas (europeias, latino americanas, afro brasileiras, indígenas, ciganas, mestiças
etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a formação da
cultura local e brasileira.
(EF04HI12) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à
migração (interna e internacional).
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HISTÓRIA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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

O que forma um povo?: da sedentarização aos
primeiros povos
As formas de organização social e política: a
noção de Estado
O papel das religiões e da cultura para a
formação dos povos antigos
Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas

Registros da história: linguagens e
culturas

As tradições orais e a valorização da memória
O surgimento da escrita e a noção de fonte para
a transmissão de saberes, culturas e histórias

Os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade
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HABILIDADES
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando os
com o espaço geográfico ocupado.
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado.
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos
antigos.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade e à
pluralidade.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das
sociedades, compreendendo o como conquista histórica.
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de comunicação e avaliar os
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.
(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de
memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade
na nomeação desses marcos de memória.
(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades,
incluindo as populações indígenas.
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo
presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar
mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo.
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4.4.2.2.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Fundamental – Anos Finais está pautado por três procedimentos básicos:
1.

Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente (África, Europa e América, especialmente o Brasil),
ordenando-os de forma cronológica e localizando-os no espaço
geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os
alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados
da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou
imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de
registro e de memória, por meio de uma ou várias linguagens.
3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de
um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os
argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para elaboração de proposições próprias.
O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de representação, a cronológica, constituída por meio de uma seleção de eventos
históricos consolidados na cultura historiográfica. A sistematização dos
eventos é consoante com as noções de tempo (medida e datação) e
de espaço (concebido como lugar produzido pelo ser humano em sua
relação com a natureza). Os eventos selecionados permitem a constituição de uma visão global da história, palco das relações entre o Brasil, a
Europa, o restante da América, a África e a Ásia ao longo dos séculos. A
valorização da história da África e das culturas afro-brasileira e indígena
(Lei nº 10.639/200344 e Lei nº 11.645/200845) ganha realce não apenas
em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em
conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo

44 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera 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. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003, Seção 1, p. 1. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
45 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 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 Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de
março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato20072010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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de sua duração. Ao mesmo tempo, são objetos de conhecimento os
processos de inclusão/exclusão dessas populações nas recém-formadas nações do Brasil e da América ao longo dos séculos XIX e XX.
Se a ênfase no Ensino Fundamental – Anos Iniciais está na compreensão do tempo e do espaço, no sentido de pertencimento a uma
comunidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais a dimensão espacial
e temporal vincula-se à mobilidade das populações e suas diferentes
formas de inserção ou marginalização nas sociedades estudadas. Propõe-se, assim, o desenvolvimento de habilidades com um maior número
de variáveis, tais como contextualização, comparação, interpretação e
proposição de soluções.
A presença de diferentes sujeitos ganha maior amplitude ao se analisarem processos históricos complexos ocorridos em espaços, tempos
e culturas variadas. As mesclas entre as histórias da América, da África,
da Europa e de outros continentes apresentam diferentes níveis de
elaboração ao serem trazidos à tona rupturas, permanências e movimentos de população e mercadorias, mediados por distintas estruturas
econômicas, sociais, políticas e culturais.
As temáticas enunciadas na BNCC, do 6º ao 9º ano, são, resumidamente, as seguintes:
No 6º ano, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas formas de
registro. São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e discutidos procedimentos próprios da História,
o registro das primeiras sociedades e a construção da Antiguidade
Clássica, com a necessária contraposição com outras sociedades e concepções de mundo. No mesmo ano, avança-se ao período medieval na
Europa e às formas de organização social e cultural em partes da África.
No 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas.
São debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final do século XV até o final do século XVIII.
No 8º ano, o tema é o século XIX e a conformação histórica do mundo
contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que desencadearam as independências nas Américas, com ênfase no processo
brasileiro e seus desdobramentos. África, Ásia e Europa são objetos de
conhecimento, com destaque para o nacionalismo, o imperialismo e as
resistências a esses discursos e práticas.
No 9º ano, aborda-se a história republicana do Brasil até a Constituição de 1988 e o protagonismo de diferentes grupos e sujeitos
históricos. A abordagem é relacionada aos processos europeus,
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africanos, asiáticos e latino-americanos, dos séculos XX e XXI, reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos,
incluindo a história recente.
O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes e documentos. O exercício de transformar um objeto em documento é prerrogativa
do sujeito que o observa e o interroga para desvendar a sociedade que
o produziu. O documento, para o historiador, é o campo da produção
do conhecimento histórico; portanto, é esta a atividade mais importante
a ser desenvolvida com os alunos. Os documentos são portadores de
sentido, capazes de sugerir mediações entre o que é visível (pedra, por
exemplo) e o que é invisível (amuleto, por exemplo), permitindo ao sujeito
formular problemas e colocar em questão a sociedade que os produziu.
Os procedimentos básicos para o trato com a documentação envolvem:
identificação das propriedades do objeto (peso, textura, sabor, cheiro
etc.); compreensão dos sentidos que a sociedade atribuiu ao objeto e
seus usos (máquina que produz mercadorias, objeto de arte, conhecimento etc.); e utilização e transformações de significado a que o objeto
foi exposto ao longo do tempo. Esse exercício permite que os estudantes desenvolvam a capacidade de identificar, interpretar, analisar, criticar
e compreender as formas de registro.
O terceiro procedimento citado envolve a escolha de duas ou mais
proposições que analisam um mesmo tema ou problema por ângulos
diferentes. Tomemos como exemplo a Guerra do Paraguai (1864-1870).
São evidentes e justificáveis as diferenças do olhar brasileiro e do olhar
paraguaio sobre ela. Como símbolo da vitória, os brasileiros trouxeram
para o seu território um troféu de guerra: um canhão chamado “canhão
cristiano”, feito com os sinos derretidos de igrejas do país vizinho, derrotado na guerra. Hoje, o artefato integra o acervo do Museu Histórico do
Rio de Janeiro. Qual é a relação entre esse objeto e a soberania nacional?
Por que o canhão não foi devolvido, apesar das inúmeras solicitações do
governo paraguaio? O que ele significava ontem? E o que significa hoje?
Interpretações podem ser elaboradas em diferentes linguagens? Como?
Uma guerra pode ser descrita por meio da enumeração das razões do
conflito, da descrição e quantificação das armas utilizadas no campo
de batalha ou, ainda, por meio de um único símbolo. Canhões, tanques,
drones ou mesmo facas: O que esses objetos podem significar em uma
análise histórica?
Pelo exemplo dado, é importante observar e compreender que a história
se faz com perguntas. Portanto, para aprender história é preciso saber
produzi-las.
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HISTÓRIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

História: tempo, espaço e formas de
registros

A questão do tempo, sincronias e diacronias:
reflexões sobre o sentido das cronologias
Formas de registro da história e da produção do
conhecimento histórico
As origens da humanidade, seus deslocamentos e
os processos de sedentarização

A invenção do mundo clássico e o
contraponto com outras sociedades

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas
(pré colombianos)
O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na
Grécia e em Roma

Lógicas de organização política

As noções de cidadania e política na Grécia e em
Roma
•D
 omínios e expansão das culturas grega e
romana
• Significados do conceito de “império” e as
lógicas de conquista, conflito e negociação
dessa forma de organização política
As diferentes formas de organização política
na África: reinos, impérios, cidades estados e
sociedades linhageiras ou aldeias
A passagem do mundo antigo para o mundo
medieval
A fragmentação do poder político na Idade Média
O Mediterrâneo como espaço de interação entre
as sociedades da Europa, da África e do Oriente
Médio

Trabalho e formas de organização social
e cultural

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval
Escravidão e trabalho livre em diferentes
temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa
medieval e África)
Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no
mundo medieval
O papel da religião cristã, dos mosteiros e da
cultura na Idade Média
O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no
período medieval
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HABILIDADES
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização
dos processos históricos (continuidades e rupturas).
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua
historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.
(EF06HI04) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos
de sociedade, com destaque para os povos indígenas e quilombolas, e discutir a natureza e a
lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI05) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no
Oriente e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na
tradição oral dessas sociedades.
(EF06HI06) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas.
(EF06HI07) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas
transformações políticas, sociais e culturais.
(EF06HI08) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais
e políticas nos períodos monárquico e republicano.
(EF06HI09) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e
Roma antigas.
(EF06HI10) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas
de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas.

(EF06HI11) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre
populações em diferentes tempos e espaços.

(EF06HI12) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.
(EF06HI13) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização
do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações
entre senhores e servos.
(EF06HI14) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

(EF06HI15) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no
período medieval.
(EF06HI16) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e
nas sociedades medievais.

371

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo moderno e a conexão entre
sociedades africanas, americanas e
europeias

A construção da ideia de modernidade e seus
impactos na concepção de História
A ideia de “Novo Mundo” frente ao Mundo Antigo:
permanências e rupturas de saberes e práticas na
emergência do mundo moderno
Saberes dos povos africanos e pré colombianos
expressos na cultura material e imaterial

Humanismos, Renascimentos e o Novo
Mundo

Humanismos: uma nova visão de ser humano e de
mundo
Renascimentos artísticos e culturais
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada

As descobertas científicas e a expansão marítima
A organização do poder e as dinâmicas
do mundo colonial americano

A formação e o funcionamento das monarquias
europeias: a lógica da centralização política e os
conflitos na Europa
A conquista da América: domínios e resistências
Império: a grande expansão das fronteiras

A estruturação dos vice reinos nas Américas
Resistências, invasões e expansão na América
portuguesa

Lógicas comerciais e mercantis da
modernidade

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre
os mares e o contraponto Oriental

As lógicas internas das sociedades africanas
As formas de organização das sociedades
ameríndias
A escravidão moderna e o tráfico de escravizados
A emergência do capitalismo
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HABILIDADES
(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com
base em uma concepção europeia.
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa,
da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que
ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas
antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e o
desenvolvimento de saberes e técnicas.
(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e
analisar seus significados.

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos
culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.
(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.
(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas
principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política.

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da
conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as
populações ameríndias e identificar as formas de resistência.
(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as
dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.
(EF07HI11) Analisar a formação histórico geográfica do território da América portuguesa por
meio de mapas históricos.
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira, em diferentes épocas,
considerando a diversidade étnico cultural (indígena, africana, europeia e asiática).
(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no
mundo atlântico.
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e analisar
suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao
escravismo antigo e à servidão medieval.
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas
diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas
africanas de procedência dos escravizados.
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.
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HISTÓRIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo contemporâneo: o Antigo
Regime em crise

A questão do iluminismo e da ilustração

As revoluções inglesas e os princípios do
liberalismo
Revolução Industrial e seus impactos na
produção e circulação de povos, produtos e
culturas
Revolução Francesa e seus desdobramentos

Rebeliões na América portuguesa: as conjurações
mineira e baiana
Os processos de independência nas
Américas

Independência dos Estados Unidos da América
Independências na América espanhola
• A revolução dos escravizados em São
Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
Os caminhos até a independência do Brasil

A tutela da população indígena, a escravidão dos
negros e a tutela dos egressos da escravidão
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HABILIDADES
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e
discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.
(EF08HI02) Identificar as particularidades político sociais da Inglaterra do século XVII e analisar
os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,
produtos e culturas.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no mundo.
(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as
temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas.
(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o
entendimento de conflitos e tensões.
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.
(EF08HI08) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento
da Revolução Francesa e avaliar suas implicações.
(EF08HI09) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e
étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.
(EF08HI10) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte
portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira.
(EF08HI11) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na
sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de
preconceitos e estereótipos sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas.
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HISTÓRIA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O Brasil no século XIX

Brasil: Primeiro Reinado
O Período Regencial e as contestações ao poder
central
O Brasil do Segundo Reinado: política e
economia
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na
política do Segundo Reinado
• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai
O escravismo no Brasil do século XIX: plantations
e revoltas de escravizados, abolicionismo e
políticas migratórias no Brasil Imperial

Políticas de extermínio do indígena durante o
Império
A produção do imaginário nacional brasileiro:
cultura popular, representações visuais, letras e o
romantismo no Brasil
Configurações do mundo no século XIX

Nacionalismo, revoluções e as novas nações
europeias
Uma nova ordem econômica: as demandas do
capitalismo industrial e o lugar das economias
africanas e asiáticas nas dinâmicas globais
Os Estados Unidos da América e a América
Latina no século XIX
O imperialismo europeu e a partilha da África e
da Ásia
Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo
e racismo
O discurso civilizatório nas Américas e a questão
indígena
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HABILIDADES
(EF08HI12) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas
políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado.
(EF08HI13) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões
e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.
(EF08HI14) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, com
as tensões e conflitos durante o Império.
(EF08HI15) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do
Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito.
(EF08HI16) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base
na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.
(EF08HI17) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil.
(EF08HI18) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o Império.

(EF08HI19) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e artísticas na produção do
imaginário e das identidades no Brasil do século XIX.

(EF08HI20) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no
contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.
(EF08HI21) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes da
África do Sul, do Golfo da Guiné e de Senegâmbia.

(EF08HI22) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da
América e a América Latina no século XIX.
(EF08HI23) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência ao
imperialismo na África e Ásia.
(EF08HI24) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios e discutir seus
impactos entre as sociedades indígenas nas Américas.
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O nascimento da República no Brasil e
os processos históricos até a metade do
século XX

Experiências republicanas e práticas autoritárias:
as tensões e disputas do mundo contemporâneo
A proclamação da República e seus primeiros
desdobramentos
A questão da inserção dos negros no período
republicano do pós abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra;
a cultura afro brasileira como elemento de
resistência e superação das discriminações
Primeira República e suas características
Contestações e dinâmicas da vida cultural no
Brasil entre 1900 e 1930
O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político
A questão indígena durante a República (até
1964)
Questões de gênero, o anarquismo e
protagonismos femininos

Totalitarismos e conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial
A questão da Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de 1929

A emergência do fascismo e do nazismo
A Segunda Guerra Mundial
O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o
advento dos nacionalismos africanos e asiáticos
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
questão dos Direitos Humanos
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(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e
políticos da emergência da República no Brasil.
(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana até 1954.
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira
pós abolição e avaliar os seus resultados.

(EF09HI04) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e
avaliar suas contradições.

(EF09HI05) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no
Brasil.

(EF09HI06) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos povos
indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes.
(EF09HI07) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero
no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de abordagem em
relação ao tema.
(EF09HI08) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de sindicatos,
anarquistas e grupos de mulheres.
(EF09HI09) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.
(EF09HI10) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e
seu significado histórico.
(EF09HI11) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia
global.
(EF09HI12) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo e
a consolidação dos estados totalitários.
(EF09HI13) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e asiático
e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais.

(EF09HI14) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas
(ONU) no contexto do pós guerra e os propósitos dessa organização.
(EF09HI15) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos das
minorias.
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HISTÓRIA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Modernização, ditadura civil-militar e
redemocratização: o Brasil após 1946

O Brasil da era JK e o ideal de uma nação
moderna: a urbanização e seus desdobramentos
em um país em transformação

Os anos 1960: revolução cultural?
A ditadura civil militar e os processos de
resistência
A questão indígena e a ditadura

O processo de redemocratização
A Constituição de 1988 e a emancipação das
cidadanias (analfabetos, indígenas, jovens etc.)

A história recente

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos
políticos
A Revolução Chinesa e as tensões entre China e
Rússia
A Revolução Cubana e as tensões entre Estados
Unidos da América e Cuba
As experiências ditatoriais na América do Sul

Os processos de descolonização na África e na
Ásia
O fim da Guerra Fria e o processo de globalização

Os conflitos do século XXI e a questão do
terrorismo
Pluralidades e diversidades identitárias na
atualidade
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(EF09HI16) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a
partir de 1946.
(EF09HI17) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos na
cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais.
(EF09HI18) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil militar no Brasil
e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de
violação dos direitos humanos.
(EF09HI19) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade
brasileira durante a ditadura civil militar.
(EF09HI20) Identificar e relacionar as demandas indígenas como forma de contestação ao
modelo desenvolvimentista da ditadura.
(EF09HI21) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial
até a Constituição de 1988.
(EF09HI22) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e
relacioná los com a noção de cidadania.
(EF09HI23) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões
geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

(EF09HI24) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América do Sul, seus
procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de
movimentos de contestação às ditaduras.
(EF09HI25) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e Ásia.

(EF09HI26) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização,
considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais.
(EF09HI27) Avaliar as dinâmicas populacionais e as construções de identidades étnico raciais e
de gênero na história recente.
(EF09HI28) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no
início do século XXI.

381

FICHA TÉCNICA

Ficha técnica – Versão final

COMITÊ GESTOR DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR E REFORMA DO ENSINO MÉDIO
Titulares
Maria Helena Guimarães de Castro
(Presidente)
Secretária Executiva – SE

Rossieli Soares da Silva
(Secretário Executivo)
Secretário de Educação Básica – SEB

Eline Neves Braga Nascimento
Secretária de Educação Profissional
e Tecnológica – Setec

Ivana de Siqueira
Secretária de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi

Maria Inês Fini
Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep

Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
Secretário de Educação Superior – SESu

Regina de Assis
Secretária de Articulação com
os Sistemas de Ensino – Sase

Suplentes
Marcos Silva Ozorio
Secretaria de Articulação com
os Sistemas de Ensino – Sase

Mauro Luiz Rabelo
Secretaria de Educação Superior - SESu

Ricardo Corrêa Coelho
Secretaria Executiva – SE

Sueli Teixeira Mello
Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi

Teresa Cozetti Pontual Pereira
Secretaria de Educação Básica – SEB

Valdecir Carlos Tadei
Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica – Setec

Valdir Quintana Gomes Júnior
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – Inep

383

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

REDATORES
Adriana Ranelli Weigel, André Luís Ruggiero Barroso, Andréa Patapoff Dal Coleto,
Antonio Francisco da Silva Junior, Celso Amancio de Melo Filho, Cristina Leite,
Ghisleine Trigo Silveira, Gláucia d’Olim Marote Ferro, Guiomar Namo de Mello, Janice
Theodoro da Silva, João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho, José Alves de
Freitas Neto, José Luís Marques López Landeira, Jussara Cristina Barboza Tortella,
Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Priscilla Vilas Boas, Raul Borges
Guimarães, Ruy Cesar Pietropaolo, Simone Laiz de Morais Lima, Sonia Maria Vanzella
Castellar, Suraya Cristina Darido da Cunha e Zuleika de Felice Murrie.

LEITORES CRÍTICOS
ACARA, Alexandre Jackson Chan Vianna, Alexandre Rezende, Ana Maria Mauad de
Sousa Andrade Essus, Ana Paula Martinez Duboc, Angela Corrêa da Silva, Anna Penido
Monteiro, Beatriz Cardoso, Beatriz Mangione Sampaio Ferraz, Carolina Machado
Rocha Busch Pereira, Claudia Maria Costin, Cydara Cavedon Ripoll, Dave Peck, Egon
de Oliveira Rangel, Fabiano Farias de Souza, Fernando Jaime González, Helena
Copetti Callai, Hilário Alencar da Silva, Iara Glória Areias Prado, Ilona Maria Lustosa
Becskeházy Ferrão de Sousa, Ivan Cláudio Pereira Siqueira, Jacqueline Peixoto
Barbosa, João Batista Araujo e Oliveira, Jorge Megid Neto, José Angelo Barela,
José Francisco Soares, Joyce Menasce Rosset, Julia Siqueira da Rocha, Julio Cezar
Foschini Lisboa, Leticia Guimarães Rangel, Lino de Macedo, Magda Becker Soares,
Marcelo Moraes Guzzo, Marcelo Viana, Maria Alice Setubal, Maria Angela de Souza
Lima Rizzi, Maria Cristina Cortez Wissenbach, Maria Eliza Fini, Maria Fernandes, Maria
Helena Webster, Maria Tereza Perez Soares, Mario Jorge Dias Carneiro, Maya Suemi
Lemos, Nelio Marco Vincenzo Bizzo, Nina Coutinho, Osmar Moreira de Souza Júnior,
Paulo Blikstein, Percival Tirapeli, Phil Lambert, Rauer Ribeiro Rodrigues, Ronaldo
Goulart Duarte, Sandra Tatiana Baumel Durazzo, Telma Gimenez, Telma Weisz,
Vital Didonet e Yassuko Hosoume.

TRADUTORES (versões para o inglês)
Marília Aranha de Freitas e Renato Ramalho Geraldes.

384

FICHA TÉCNICA

Créditos institucionais e ficha técnica – 2ª versão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO:

Aloizio Mercadante
SECRETARIA EXECUTIVA:

Luiz Cláudio Costa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA:

Manuel Palacios da Cunha e Melo
DIRETORIA DE CURRÍCULOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL:

Italo Modesto Dutra
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO MÉDIO:

Ricardo Magalhães Dias Cardozo
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO FUNDAMENTAL:

Élsio José Corá
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

Rita de Cássia Freitas Coelho
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL:

Leandro da Costa Fialho

Consed
Presidente/Secretário de Estado de Educação de Santa Catarina:

Eduardo Deschamps
Secretaria Executiva:

Nilce Rosa da Costa
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação da Bahia:

Osvaldo Barreto Filho
Vice-Presidente/Secretário de Estado de Educação do Amazonas:

Rossieli Soares da Silva
Vice-Presidente/Secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul:

Maria Cecilia Amendola da Motta
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação do Rio de Janeiro:

Antonio José Vieira de Paiva Neto
Vice-Presidente/Secretária de Estado da Educação do Paraná:

Ana Seres Trento Comin

Undime Nacional
PRESIDÊNCIA:

Alessio Costa Lima
Dirigente Municipal de Educação de Tabuleiro do Norte/CE
VICE-PRESIDÊNCIA:
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO:

Adenilde Stein Silva
Dirigente Municipal de Educação de Marechal Floriano/ES

385

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA:

Jorcirley de Oliveira
Dirigente Municipal de Educação de Araguaína/TO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO:

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Dirigente Municipal de Educação de Florianópolis/SC
SECRETARIA DE FINANÇAS:

Maria Edineide de Almeida Batista
Dirigente Municipal de Educação de Lagoa de Pedras/RN
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:

Horácio Francisco dos Reis Filho
Dirigente Municipal de Educação de Goiana/PE
PRESIDÊNCIA REGIÃO CENTRO-OESTE:

Virgínia Maria Pereira de Melo (em exercício)
Dirigente Municipal de Educação de Anápolis/GO
PRESIDÊNCIA REGIÃO NORDESTE:

Gelcivânia Mota Silva
Dirigente Municipal de Educação de Serrinha/BA
PRESIDÊNCIA REGIÃO NORTE:

Edelson Penaforth Pinto
Dirigente Municipal de Educação de Tonantins/AM
PRESIDÊNCIA REGIÃO SUDESTE:

Priscilla Maria Bonini Ribeiro
Dirigente Municipal de Educação de Guarujá/SP
PRESIDÊNCIA REGIÃO SUL:

Celso Augusto de Souza de Oliveira (em exercício)
Dirigente Municipal de Educação de Telêmaco Borba/PR

EQUIPE DE ASSESSORES E ESPECIALISTAS
COORDENAÇÃO

Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello (MG/UFJF) e Isabel Cristina Alves da Silva
Frade (MG/UFMG).

COMITÊ DE ASSESSORES
Alex Branco Fraga (RS/UFRGS), Begma Tavares Barbosa (MG/UFJF), Edenia Maria
Ribeiro do Amaral (PE/UFRPE), Edgar de Brito Lyra Netto (RJ/PUC-Rio), Gilberto Icle
(RS/UFRGS), Luiz Carlos Menezes (SP/USP), Marcelo Câmara dos Santos (PE/UFPE),
Marcelo Tadeu Baumann Burgos (RJ/PUC-Rio), Margarete Schlatter (RS/UFRGS),
Maria Carmen Silveira Barbosa (RS/UFRGS), Maria Eunice Ribeiro Marcondes (SP/USP),
Maria Zélia Versiani Machado (MG/UFMG), Rosane Moreira Silva Meirelles (RJ/UERJ) e
Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (SP/USP).

386

FICHA TÉCNICA

COMISSÃO DE ESPECIALISTAS
Abraão Juvencio de Araujo (PE/UFPE), Adair Bonini (SC/UFSC), Adecir Pozzer (SC/
Consed), Admir Soares de Almeida Junior (MG/PUC Minas), Agustina Rosa Echeverría
(GO/UFG), Alaércio Guimarães (MS/Undime), Amarildo Ferreira (RO/Consed), Ana
Paula Gomes (MA/Consed), André Ferrer Pinto Martins (RN/UFRN), Andre Luiz
Ribeiro Vianna (BA/Consed), Andréa Walder Zanatti (MS/Consed), Andreia Veber
(PR/UEM), Antonio Cardoso do Amaral (PI/Consed), Antônio Daniel Marinho Ribeiro
(AL/Consed), Carla Andrea Silva Lima (MG/UFU), Carlos Eduardo Povinha (SP/
Consed), Claudia Cavalcante Cedraz Caribé de Oliveira (BA/Consed), Claudia de
Alencar Serra e Sepulveda (BA/UEFS), Claudia Luisa Zeferino Pires (RS/UFRGS),
Cleudemarcos Lopes Feitoza (CE/Undime), Danusa Munford (MG/UFMG), Débora
Baroudi Nascimento (SP/Undime), Denise Maria de Carvalho Lopes (RN/UFRN),
Edilza Laray de Jesus (AM/UEA), Eduardo Adolfo Terrazzan (RS/UFSMS), Eduardo
Fleury Mortimer (MG/FaE - UFMG), Eliana Merlin Deganutti de Barros (PR/UENP),
Elias Carvalho Pereira Junior (ES/Consed), Emerson Costa SP/Consed), Eriberto
Barroso Façanha Filho (AM/Consed), Érico Andrade Marques de Oliveira (PE/UFPE),
Fabiano Farias de Souza (RJ/Consed), Fernando Jaime González (RS/Unijui), Flaviana
Gasparotti Nunes (MS/UFGD), Francisco Sales Bastos Palheta (AM/UFAM), Genildo
Alves da Silva (AC/Consed), Gerson da Silva Rodrigues (SP/Undime), Giovani Jose da
Silva (AP/UFAP), Gisele Girardi (ES/UFES), Giselly Rodrigues das Neves Silva Gomes
(MT/Consed), Gleyson Souza dos Santos (SE/Consed), Haydée Glória Cruz Caruso
(DF/UnB), Henrique Lima Assis (GO/Consed), Ileizi Luciana Fiorelli Silva (PR/UEL),
Ínia Franco de Novaes (MG/Eseba-UFU), Iracilda da Silva Almeida (AL/Undime), Ivo
Marçal Vieira Junior (DF/Consed), João Manoel de Faro Neto (SE/Consed), Joelma
Bezerra da Silva (RR/Consed), José Ailto Vargas da Rosa (ES/Undime/SEDUC),
Joseni Terezinha Frainer Pasqualini (SC/Consed), Jussara Fraga Portugal (BA/UNEB),
Leandro Mendes Rocha (GO/UFG), Leila Cristina Mattei Cirino (PR/Consed), Leila
Soares de Souza Perussolo (RR/Undime), Leila Soares de Souza Perussolo (RR/
Undime), Leonel Piovezana (SC/Unochapecó), Luciana Pegoraro Penteado Gândara
(TO/Consed), Marcelo Tadeu Motokane (SP/USP), Marcia Garcia Leal Pires (DF/
Consed), Marcílio Souza Júnior (PE/UPE), Marcos Antonio Silva (MG/Consed), Marcos
Garcia Neira (SP/USP), Marcos Villela Pereira (RS/PUCRS), Margarida Maria Dias de
Oliveira (RN/UFRN), Maria da Guia de Oliveira Medeiros (RN/Undime), Maria de Nazaré
Pereira Rodrigues (AC/Consed), Maria del Carmen Fátima Gonzáles Daher (RJ/UFF),
Maria Isabel Ramalho Ortigão (RJ/UERJ), Maria Oneide de Oliveira Enes Costa (RO/
Consed), Maria Rosário dos Santos (PI/Consed), Maria Tereza Carneiro Soares (PR/
UFPR), Marinelma Costa Meireles (MA/Consed), Massilia Maria Lira Dias (CE/UFC),
Maurício Brito da Silva (AM/Consed), Mauricio Compiani (SP/Unicamp), Maycon Silva
de Oliveira (TO/Consed), Micheline Madureira Lage (GO/IFG), Milton Antonio Auth
(MG/Facipi-UFU), Minancy Gomes de Oliveira (PE/Consed), Monica Cerbella Freire
Mandarino (RJ/Unirio), Monica Lemos de Matos (RJ/Consed), Parmenio Camurça
Citó (RO/UFRR), Paulo André Alves Figueiredo (PA/Consed), Paulo Gerson de Lima
(RN/Consed), Paulo Meireles Barguil (CE/Consed), Paulo Sérgio Fochi (RS/Unisinos),
Reginaldo Gomes da Silva (AP/Consed), Reinaldo de Luna Freire (PB/Consed), Ricardo
Gauche (DF/UnB), Ricardo Luiz Teixeira de Almeida (RJ/UFF), Rilma Suely de Souza
Melo (PB/Undime), Rony Claudio de Oliveira Freitas (ES/IFES), Ruy Cesar Pietropaolo
(SP/Universidade Anhanguera), Samuel Silva Chaves (MT/Consed), Sandra Arlinda
Carioca (MG/Undime), Santiago Pich (SC/UFSC), Silvia Helena Vieira Cruz (CE/UFC),
Simone Riske Koch (SC/Consed), Suraya Cristina Darido (SP/Unesp), Suzana Maria de
Castro Lins (PE/Consed), Tânia Tuchtenhagen Clarindo (RS/Undime), Tatiana Garíglio
Clark Xavier (MG/Consed), Vagno Ferreira de Sousa (PA/Undime), Vania Fonseca
Maia (RJ/Undime), Vilma Lenir Calixto (PR/Consed), Vitor Powaczruk (RS/Consed),
Wirley Jatniel Pinheiro de Oliveira (AP/Consed) e Yassuko Hosoume (SP/USP).
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PROFESSORES QUE COLABORARAM COMO
REVISORES DOS DOCUMENTOS DA BNCC
Rosângela Veiga Júlio Ferreira (MG/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Vânia
Fernandes (MG/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Simone da Silva Ribeiro (MG/
Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Luciene Ferreira da Silva Guedes (MG/Colégio
de Aplicação João XXIII/UFJF), Márcio Fagundes Alves (MG/Instituto Metodista
Granbery), Orlando Ednei Ferretti (SC/UFSC) e Gabriela Pellegrino Soares (SP/USP).

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AO
PORTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Henrique Polidoro, Paula Habib e Daniela Mendes.

EQUIPE DE ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO DO PORTAL DA BNCC
Edna Rezende Silveira de Alcântara (MG/UFJF – Coordenadora), Sílvio Lucas Pereira
Filho, Douglas Carvalho e Rafael Soares Vieira.

EQUIPE DE SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PORTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Pesquisadores
Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (DF/UnB – Coordenadora), Adriana
Almeida Sales de Melo (DF/UnB), Alan Ricardo da Silva (DF/UnB), Claudete de Fatima
Ruas (DF/UnB), Edgar de Brito Lyra Netto (RJ/PUC-Rio), Edna Rezende Silveira de
Alcântara (MG/UFJF), Gilberto Daisson Santos (DF/UnB), Gilberto Lacerda Santos
(DF/UnB), Janaína de Aquino Ferraz (DF/UnB), José Angelo Belloni (DF/UnB),
Loureine Rapôso Oliveira Garcez (DF/UnB), Luiz Honorato da Silva Júnior (DF/UnB),
Marcelo Tadeu Baumann Burgos (RJ/PUC-Rio), Ricardo Barros Sampaio (DF/UnB),
Rudi Henri van Els (DF/UnB) e Valdir Adilson Steinke (DF/UnB).

Auxiliares de Pesquisa
Adriana Carla Oliveira de Morais Vale (RR), Adriano da Fonseca Melo (MS), Alexsandro
Rocha de Souza (BA), Alfredo Souza de Oliveira (MS), Ana Cristina Silva de Oliveira
Pereira (BA), Ana Maria do Nascimento Silva (AL), Andreliza Cristina de Souza (PR),
Anny Carneiro Santos (BA), Antonio de Sousa Silva (PI), Catarina Janira Padilha (RR),
Claudinne Briano Canuto (PE), Débora Maria do Nascimento (RN), Denise de Oliveira
Alves (DF), Edinéia Aparecida Chaves de Oliveira (PR), Edluza Maria Soares de
Oliveira (AL), Elaine Araújo Gheysens (MA), Elaine Maria de Camargos (MG), Eliane
Nogueira de Azevedo (MG), Elias Carvalho Pereira Junior (ES), Fabiana Granado
Garcia Sampaio (SP) , Fabiane Freire França (PR), Fábio do Socorro Dias Brito (AP),
Francileide Souza Alves SE), Francio Xavier Santos Costa (PB), Gabriela Zelice de
Queiroz da Cruz (SE), Gilmar Dantas da Silva (CE), Giselle Maria Sarti Leal Muniz
Alves (RJ), Helaine Pereira de Souza (BA), Helyne Costa de Jesus (MA), Iara de
Oliveira Barros Araújo (PB), Isabel Letícia Pedroso de Medeiros (RS), Ivone Garcia
Barbosa (GO), Janette de Fátima Reis (RO), João Paulo Derocy Cêpa (ES), Jomaira
Ramos de Freitas Mariano (ES), Jonas Loureiro Dias (AP), Leocádia Maria da Hora
Neta (PE), Leonardo Elydio da Silveira (RJ), Luana Serra Elias Tavares (SP), Luciana
Barbosa Candido Carniello (GO), Luiz Carlos Santos de Oliveira(AL), Luiz Miguel
Martins Garcia (SP), Mara Suzany Romano Bergamo (SP), Márcia Inês Bernadt
Wurzius (SC), Marcus Vinicius Silva de Oliveira (RJ), Margarete Ferreira do Vale
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de Sousa (RN), Maria de Fátima de Andrade Bezerra (PE), Maria de Jesus Araújo
Ribeiro (CE), Maria Gomes Cordeiro (AC), Maria Gorethi dos Santos Camelo (MA),
Maria Jose Fernandes dos Reis Fink (RS), Maria Lúcia Pessoa Sampaio (RN), Maria
Rita de Cássia Labanca (TO), Mariza Salvi (RO), Marxwell José Albuquerque Alves
da Silva (PE), Nilson de Souza Cardoso (CE), Norma Lúcia de Queiroz (DF), Otair
Rodrigues Rondon Filho (MT), Ozana Guterres de Abreu (MA), Patrícia Maria de
Souza Régio (AC), Raimundo Araujo Costa Sobrinho (PI), Regina Célia Moraes
Vieira (AM), Regina Efigenia de Jesus Silva Rodrigues (GO), Rizalva dos Santos
Cardoso Rabêlo (PI), Robson Vila Nova Lopes (TO), Rosa Cristina Cavalcanti de
Albuquerque Pires (SC), Rosemai Maria Victorio (MT), Rossana Padilha Negreira
(RS), Rudson Adriano Rossato da Luz (RS), Sabrina Machado Campos(RJ), Sandra
Helena Ataíde de Lima (PA), Sérgio Augusto Domingues (MG), Silvia Sueli Santos
da Silva (PA), Soraya de Oliveira Lima (AM) , Sulamita Maria Comini César (MG),
Suzy de Castro Alves (SC), Taciana Balth Jordão (MT), Tania Conceição Iglesias PR),
Tânia Dantas Gama (PB) e Willas Dias da Costa (AM).

COORDENADORES INSTITUCIONAIS DAS COMISSÕES
ESTADUAIS PARA A DISCUSSÃO DA BNCC
Coordenadores indicados pelas Presidências Estaduais da Undime
Maria Izauníria Nunes da Silva (AC/Undime), Josefa da Conceição (AL/Undime), Silleti
Lúcia Sarubi de Lyra (AM/Undime), Cleiberton Riullen Souza dos Santos (AP/Undime),
Rosilene Vila Nova Cavalcante (BA/Undime), Regivaldo Freires da Silva (CE/Undime),
Jomaira Ramos de Freitas Mariano (ES/Undime), Luciana Barbosa Cândido Carniello
(GO/Undime), Maria Gorethi dos Santos Camelo (MA/Undime), Maria Virgínia Morais
Garcia (MG/Undime), Marilda Fernandes de Oliveira Coelho (MS/Undime), Lenir de
Fátima Alves Ferreira Vronski (MT/Undime), Nair Cristine da Silva Mascarenhas (PA/
Undime), Rosilda Maria Silva (PB/Undime), Aderito Hilton do Nascimento (PE/Undime),
Antônio de Sousa (PI/Undime), Alessandro Cristian Vin Linsingen (PR/Undime), Andrea
Machado Pereira de Carvalho (RJ/Undime), Andrea Carla Pereira Campos Cunha (RN/
Undime), Maria Edineide de Almeida Batista (RN/Undime), Mariza Salvi (RO/Undime),
Kennedy Leite da Silva (RR/Undime), Márcia Adriana de Carvalho (RS/Undime), Mareni
de Fátima Rosa da Silva (SC/Undime), Paulo Roberto Caduda Santos (SE/Undime),
Maridalva Oliveira Amorim Bertacini (SP/Undime) e Cristiane Terezinha Vidotti (TO/
Undime).

Coordenadores indicados pelas Secretarias Estaduais de Educação
Rúbia de Abreu Cavalcante (AC/Consed), Laura Cristiane de Souza (AL/Consed), Vera
Lúcia Lima da Silva (AM/Consed), Ailton Asdrubal Cardoso Guedes (AP/Consed),
Valdirene Oliveira Souza (BA/Consed), Betânia Maria Gomes Raquel (CE/Consed), Rita
de Cacia V.M. de Sousa (DF/Consed), João Paulo Derocy Cêpa (ES/Consed), Wisley
João Pereira (GO/Consed), Silvana Maria Machado Bastos (MA/Consed), Augusta
Aparecida Neves de Mendonça (MG/Consed), Hélio Queiroz Daher (MS/Consed),
Otair Rodrigues Rondon Filho (MT/Consed), Maria Beatriz Mandelert Padovani (PA/
Consed), Aparecida de Fátima Uchoa Rangel (PB/Consed), Ana Coelho Vieira Selva
(PE/Consed), Carlos Alberto Pereira da Silva (PI/Consed), Rosângela Bezerra de Melo
(PR/Consed), Fabiano Farias de Souza (RJ/Consed), Alessandro Augusto de Azevedo
(RN/Consed), Joel Domingos Pereira (RO/Consed), Márcia Helena Maia de Lima (RR/
Consed), Maria José Fernandes dos Reis Fink (RS/Consed), Júlia Siqueira da Rocha
(SC/Consed), Gabriela Zelice de Queiroz da Cruz (SE/Consed), Ghisleine Trigo Silveira
(SP/Consed) e Divino Mariosan Rodrigues de Siqueira (TO/Consed).
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Créditos institucionais e ficha técnica – 1ª versão
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO:

Renato Janine Ribeiro
SECRETÁRIO EXECUTIVO:

Luiz Cláudio Costa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Secretário:

Manuel Palacios da Cunha e Melo
DIRETORIA DE CURRÍCULOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL
Diretor:

Ítalo Modesto Dutra
COORDENAÇÃO-GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Coordenador-geral:

Élsio José Corá
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Coordenadora-geral:

Rita de Cássia de Freitas Coelho
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO MÉDIO
Coordenador-geral Interino:

Ricardo Magalhães Dias Cardozo
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
Coordenador-geral:

Leandro da Costa Fialho

Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed
Presidente/Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina

Eduardo Deschamps
Vice-Presidente/Secretário da Educação do Estado da Bahia

Osvaldo Barreto Filho
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação e da Qualidade de Ensino do Amazonas

Rossieli Soares da Silva
Vice-Presidente/Secretária de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul

Maria Cecília Amendola da Motta
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação do Rio de Janeiro

Antônio José Viera de Paiva Neto
Vice-Presidente/Secretária de Estado da Educação do Paraná

Ana Seres Trento Comin

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime
Presidente
TABULEIRO DO NORTE/CE

Alessio Costa Lima
Vice-Presidenta
COSTA RICA/MS

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
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Secretária de Articulação
MARECHAL FLORIANO/ES

Adenilde Stein Silva
Secretário de Coordenação Técnica
ARAGUAÍNA/TO

Jocirley de Oliveira
Secretário de Comunicação
FLORIANÓPOLIS/SC

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Secretária de Finanças
LAGOA DE PEDRAS/RN

Maria Edineide de Almeida Batista
Secretário de Assuntos Jurídicos
GOIANA/PE

Horácio Francisco dos Reis Filho
Presidente Região Centro-Oeste
CUIABÁ/MT

Gilberto Gomes de Figueiredo
Presidente Região Nordeste
SERRINHA/BA

Gelcivânia Mota Silva
Presidente Região Norte
TONANTINS/AM

Edelson Penaforth Pinto
Presidente Região Sudeste
MARIANA/MG

Elizabeth Cota
Presidente Região Sul
RIO GRANDE/RS

André Lemes da Silva

LEITORES CRÍTICOS
Adair Mendes Nacarato (SP/USF), Airton Carrião (MG/UFMG), Alcilea Augusto
(SP/USP), Cármen Lúcia Brancaglion Passos (SP/UFSCar), Aldo Victorio Filho (RJ/
UERJ), Alexandre do Nascimento Almeida (RS/UFCSPA), Alexandre José Molina
(MG/UFU), Amélia Regina Batista Nogueira (AM/UFAM), Ana Maria De Mattos
Guimarães (RS/Unisinos), Anegleyce Teodoro Rodrigues (GO, FEFD/UFG), Anis
(DF/Instituto de Bioética), Antonio Hilario Aguilera Urquiza (MS/UFMS), Carlos
Benedito de Campos Martins (DF/UnB), Carminda Mendes André (SP/Unesp),
Cássia Navas Alves de Castro (SP/Unicamp), Cibelle Celestino Silva (SP/USP), Clara
Zeni Camargo Dornelles (RS/Unipampa), Clarice Salete Traversini (RS/UFRGS),
Cláudia Estevam Costa (RJ/Colégio Pedro II), Cristiano Alberto Muniz (DF/UnB),
Delaine Cafiero Bicalho (MG/UFMG), Diogo Tourino de Sousa (RS/UFSM), Dirce
Maria Antunes Suertegaray (RS/UFRGS), Douglas Santos (MS/UFGD), Edleise
Mendes Oliveira Santos (BA/UFBA), Eduardo Salles de Oliveira Barra (PR/UFPR),
Elcio Cecchetti (SC/SED), Elisete Medianeira Tomazetti (RS/UFSM), Eloisa Acires
Candal Rocha (SC/UFSC), Flávia Maria Teixeira dos Santos (RS/UFRGS), Filipe
Ceppas de Carvalho e Faria (RJ/UFRJ), Flávia Eloisa Caimi (RS/UPF), Flávia Maria
Teixeira dos Santos (RS/UFRGS), Gilvan Müller de Oliveira (SC/UFSC), Helena Maria
Bomeny Garchet (RJ/UERJ), Helenice Aparecida Bastos Rocha (RJ/UERJ), Inés
Kayon de Miller (RJ/PUC-Rio), Iole de Freitas Druck (SP/USP), José Angelo Gariglio
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(MG/UFMG), José Eustáquio de Sene (SP/USP), Lívia Tenorio Brasileiro (PE/UPE),
Luciana Marta Del-Bem (RS/UFRGS), Luís Donisete Benzi Grupioni (SP/USP),
Luis Fernando Cerri (PR/UEPG), Luiz Alexandre Oxley da Rocha (ES/UFES), Luiz
Henrique Ferreira (SP/UFSCar), Marcelo de Souza Magalhães (RJ/UFRJ), Marcia
Paraquett Fernandes (BA/UFBA), Marcos Antônio Campos Couto (RJ/UERJ),
Marcos Araújo Bagno (DF/UnB), Marcos Sorrentino (SP/USP), Maria Alice Gravina
(RS/UFRGS) , Maria Cristina Rigoni Costa (RJ/Unirio), Maria Cristina Rigoni Costa
(RJ/Unirio), Maria Elena Ramos Simielli (SP/USP), Maria Teresa Eglér Mantoan (SP/
Unicamp), Marieta de Moraes Ferreira (RJ/UFRJ), Marta Genú Soares (PA/UEPA),
Martha Campos Abreu (RJ/UFF), Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira (SP/USP),
Mirian Celeste Ferreira Dias Martins (SP/Mackenzie), Mônica Torres Bonatto (RS/
UFRGS), Nestor André Kaercher (RS/UFRGS), Patrícia Del Nero Velasco (SP/
UFABC), Paulo Cezar Pinto Carvalho (RJ/Impa/FGV), Pedro Paulo Abreu Funari
(SP/Unesp), Renilson Rosa Ribeiro (MT/UFMT), Ricardo Rezer (SC/Unochapecó),
Rodolfo Rozengardt (Argentina/ Universidad Nacional de La Pampa/Universidad
Nacional de Avellaneda), Rosa Maria de Oliveira Graça (RS/UFRGS), Rosiléia Oliveira
de Almeida (BA/UFBA), Sandra Regina Ferreira De Oliveira (PR/UEL), Silvana de
Gaspari (SC/UFSC), Simone Portugal (DF/UnB), Sirio Possenti (SP/Unicamp), Sonia
Kramer (RJ/PUC-Rio)Terezinha da Conceição Costa-Hübes (PR/Unioeste), Tizuko
Morchida Kishimoto, Valter Bracht (ES/UFES)Vânia Carvalho de Araújo (ES, UFES),
Vânia de Fátima Matias de Souza (PR/UEM), Vânia Rubia Farias Vlach (MG/UFU),
Werner Heidermann (SC/UFSC) e Wilma de Nazaré Baía Coelho (PA/UFPA).
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Anexo 6 – Roteiro e DVD do vídeo de
Apresentação da BNCC

1

MEC- BASE NACIONAL
Roteiro Final – v5
03.04.2017

VÍDEO
CENA 1 - Animação / All Type
com elementos gráficos
Base Nacional
CENA 2 - Animação / All Type
com elementos gráficos
Educação
Desenvolvimento da
sociedade e do país.
CENA 3- Animação / All Type
com elementos gráficos
Brasil
Base
Aprendizagens essenciais

ÁUDIO
(LOCUÇÃO)

O que é a Base Nacional que
vai orientar a educação no
Brasil?
(LOCUÇÃO)
A Educação é peça chave no
desenvolvimento da sociedade e
do país.
(LOCUÇÃO)
O Brasil, com dimensões
continentais, terá uma base que
define o conjunto de
aprendizagens essenciais a
que todos os alunos têm direito
na educação básica.

Todos os alunos têm direito à
educação básica
CENA 4- Animação / All Type
com elementos gráficos
Educação Brasileira
Século XXI
CENA 5- Animação / All Type
com elementos gráficos
((Início ilustração que remete a
retorno no tempo, que dê ideia
de linha do tempo))

(LOCUÇÃO)
E coloca a educação brasileira
em compasso com as
demandas do século XXI.
(LOCUÇÃO)
Esse debate não é recente.

2

CENA 6- Animação / All Type
com elementos gráficos

(LOCUÇÃO)

A Constituição de 1988 já
((continua ilustração que remete destacava a educação a serviço
a retorno no tempo, que dê ideia do “pleno desenvolvimento da
de linha do tempo))
pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua
Constituição 1988
qualificação para o trabalho”.
Educação a serviço de:
 Pleno desenvolvimento da
pessoa
 Preparo para o exercício
da cidadania
 Qualificação para o
trabalho
CENA 7- Animação / All Type
com elementos gráficos

(LOCUÇÃO)

Em 1996, a Lei de Diretrizes e
((continua ilustração que remete Bases determinava que a União
a retorno no tempo, que dê ideia firmasse um pacto
de linha do tempo))
interfederativo, um acordo com
os vários níveis de governo,
1996 – Lei de Diretrizes e
para estabelecer competências
Bases
e diretrizes capazes de orientar
os currículos.
Pacto Interfederativo
((TIRAR LETT MEIO))
Estabelecer competências e
diretrizes
CENA 8 - Animação / All Type
com elementos gráficos

(LOCUÇÃO)

Em 2014, o Plano Nacional da
((continua ilustração que remete Educação reafirmava a
a retorno no tempo, que dê ideia necessidade de estabelecer
de linha do tempo))
diretrizes pedagógicas para a
educação básica e de criar uma
2014
BASE NACIONAL que
orientasse os currículos de
Plano Nacional da Educação
3

BASE NACIONAL
CENA 9- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Processo construído
democraticamente

todas as unidades da
federação.
(LOCUÇÃO)
A Base nacional resulta de um
processo que está sendo
construído, democraticamente,
com o envolvimento de
educadores e da sociedade.

Educadores e sociedade
CENA 10- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Primeira versão:
12 milhões de contribuições
CENA 11- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Segunda versão:
27 seminários
Mais de 9 mil especialistas
Parceria com Consed e
Undime
CENA 12- Animação / All Type
com elementos
gráficos(Continuação da
animação da ampulheta)
Versão Final
CENA 13- Animação / All Type

(LOCUÇÃO)
A PRIMEIRA VERSÃO
contou com mais de 12 milhões
de contribuições que
apoiaram a produção da
SEGUNDA VERSÃO.
(LOCUÇÃO)
Novamente colocada em debate
em 27 seminários, um em cada
unidade federativa, a Base
recebeu colaborações de mais
de 9.000 professores e
especialistas.
Esta etapa foi realizada com
parceria do Consed e da
Undime.

(LOCUÇÃO)
Com isso, foi consolidada a
VERSÃO FINAL.
(LOCUÇÃO)
4

com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
CNE
5 audiências públicas
Uma em cada região do país
CENA 14- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Homologação do MEC
 elaboração dos currículos
e das propostas
pedagógicas das escolas
públicas e privadas
 formação de professores
 material didático
 avaliação
CENA 15- Animação / All Type
com elementos gráficos
BASE NACIONAL: instrumento
para a promoção da equidade.
Define aprendizagens
essenciais
Orienta políticas educacionais
CENA 16- Animação / All Type
com elementos gráficos
FORMAÇÃO INTEGRAL

Esse produto coletivo
será entregue ao Conselho
Nacional de Educação, que
discutirá o documento em 5
audiências públicas: uma em
cada região do país.
(LOCUÇÃO)
Homologada pelo Ministério da
Educação, a Base vai orientar:
 a elaboração dos
currículos e das propostas
pedagógicas das escolas
públicas e privadas
E também políticas para
 formação de professores
 produção de material
didático
 e avaliação.

(LOCUÇÃO)
A Base Nacional representa um
instrumento para a promoção da
equidade na medida em que
define as aprendizagens
essenciais e orienta as políticas
educacionais que serão
implementadas nas escolas de
todo o país.
A Base Nacional terá um papel
decisivo na formação integral
do cidadão e na construção de
uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.

SOCIEDADE JUSTA,
5

DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA.
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Anexo 7 – Roteiro de vídeo para apoio
às audiências públicas

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555
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MEC – BASE NACIONAL
Audiência Pública CNE
05/05/2017

VÍDEO
CENA 1- Animação / All Type
com elementos gráficos
Processo construído
democraticamente
Educadores e sociedade

ÁUDIO
(LOCUÇÃO)

O Conselho Nacional de
Educação está promovendo
cinco audiências públicas para
discutir a Base Nacional
Curricular.
Uma em cada região do país.
Dessa forma, dá continuidade
ao processo democrático que
tem envolvido não só
educadores, como toda a
sociedade brasileira.

CENA 2- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Primeira versão:
12 milhões de contribuições
CENA 3- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Segunda versão:
27 seminários
Mais de 9 mil especialistas
Parceria com Consed e
Undime
CONTRATO nº 17/2017

(LOCUÇÃO)
A primeira versão da Base
contou com mais de 12 milhões
de contribuições, que
apoiaram a produção da
segunda versão.
(LOCUÇÃO)
Novamente colocada em debate
em 27 seminários, um em cada
Unidade Federativa, a Base
recebeu colaborações de mais
de 9.000 especialistas.
Esta etapa foi realizada com
parceria do Consed e da
Undime.
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CENA 4- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Versão final
CENA 5- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
CNE
Cinco audiências públicas
Uma em cada região do país

CENA 6- Animação / All Type
com elementos gráficos
(Continuação da animação da
ampulheta)
Homologação do MEC
 Elaboração dos currículos
das UFs e das propostas
pedagógicas das escolas
públicas e privadas
 Formação de professores
 Material didático
 Avaliação

(LOCUÇÃO)
As contribuições dos
participantes e especialistas
foram consideradas na
consolidação da versão final.
(LOCUÇÃO)
Essa foi a versão entregue pelo
MEC ao Conselho Nacional de
Educação, e que agora está
sendo discutida nessa
audiência pública.
As cinco audiências públicas
serão referência para que o
Conselho defina um parecer e
elabore a resolução que será
enviada ao Ministério da
Educação.
(LOCUÇÃO)
Após a homologação da
resolução pelo Ministério da
Educação, a Base vai orientar:
 a elaboração dos
currículos das Unidades
Federativas e das
propostas pedagógicas de
escolas públicas e
privadas
e também as políticas de
 formação de professores,
 material didático e
 avaliação.

CENA 7- Animação / All Type

(LOCUÇÃO)
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com elementos gráficos
Base Nacional: instrumento
para a promoção da equidade
Define aprendizagens
essenciais
Orienta políticas educacionais
CENA 8- Animação / All Type
com elementos gráficos

Formação e desenvolvimento
humano global

A Base Nacional representa um
instrumento para a promoção
da equidade.
Afinal, ela define as
aprendizagens essenciais e
orienta as políticas
educacionais que serão
implementadas nas escolas de
todo o país.
(LOCUÇÃO)
Ao reconhecer que a educação
básica deve promover a
formação e o
desenvolvimento humano
global dos estudantes, a Base
afirma seu compromisso com a
“educação integral”.
Tal posição não deve ser
confundida com “educação ou
escola em tempo integral”.
Na verdade, promover a
formação e o
desenvolvimento humano
global implica romper com
visões que privilegiam apenas
uma dimensão: a cognitiva ou a
afetiva.

CENA 9- Animação / All Type
com elementos gráficos

Competências

(LOCUÇÃO)
Nesse contexto, a Base
Nacional está organizada em
competências: o que o
estudante deve saber?
E, sobretudo, o que deve saber

CONTRATO nº 17/2017
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fazer como resultado da
aprendizagem?
CENA 10- Animação / All Type
com elementos gráficos

(LOCUÇÃO)
A organização em
competências não é uma
novidade.
Está alinhada com grande parte
das reformas curriculares que
vêm ocorrendo no Brasil e no
exterior
e também com avaliações
nacionais, como o Saeb,
e internacionais, como o Pisa.

CENA 11- Animação / All Type
com elementos gráficos

Na Base, são propostas dez
competências gerais.

Dez competências gerais

Essas competências

Construção de
conhecimentos e habilidades

 perpassam todas as etapas
da educação básica,
respeitando as
especificidades de cada
uma; e,

Formação de atitudes e
valores

 em cada etapa, orientam a
construção de
conhecimentos e
habilidades e a formação
de atitudes e valores, nos
termos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação
Nacional, a LDB.
CENA 12- Animação / All Type
com elementos gráficos

(LOCUÇÃO)
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Arte elenca as dez
competências
REF.: Pág. 3 do Guia de
Leitura da BNCC

Além disso, as dez
competências gerais
 estão de acordo com os
princípios éticos, políticos e
estéticos defendidos nas
Diretrizes Curriculares
Nacionais.
 E oferecem referências para
o fortalecimento dos direitos
de aprendizagem que devem
ser assegurados a todos os
alunos, conforme definição
da LDB.

CENA 13- Animação / All Type
com elementos gráficos
Educação Infantil
Seis direitos de
aprendizagem e
desenvolvimento
REF.: Pág. 4 do Guia de
Leitura da BNCC

(LOCUÇÃO)
As competências gerais
orientam ainda os objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento da
Educação Infantil.
E compreendem tanto
comportamentos, habilidades e
conhecimentos quanto
vivências que devem ser
garantidas às crianças.
Esses objetivos foram definidos
de modo a assegurar os seis
direitos de aprendizagem e
desenvolvimento que estão
previstos nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.

CENA 14- Animação / All Type
com elementos gráficos

(LOCUÇÃO)

CONTRATO nº 17/2017
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Leitura da BNCC

gerais dialogam com as áreas
de conhecimento e com os
componentes curriculares.
Dessa forma, orientam a
definição de competências
específicas para cada uma das
áreas e dos componentes.

CENA 15- Animação / All Type
com elementos gráficos
Ref.: Páginas 9, 10 e 11 do
Guia de Leitura da BNCC

(LOCUÇÃO)
Para que os alunos
desenvolvam essas
competências específicas ao
longo do Ensino Fundamental,
cada componente define um
conjunto de habilidades para
cada ano ou bloco de anos.
Essas habilidades são as
aprendizagens essenciais que
devem ser asseguradas aos
alunos nos diferentes contextos
escolares, considerando os
conhecimentos específicos de
cada componente curricular.

CENA 16- Animação / All Type
com elementos gráficos
Formação integral
Sociedade justa, democrática
e inclusiva

CONTRATO nº 17/2017

(LOCUÇÃO)
A intenção é que a Base
Nacional promova a melhoria do
ensino e tenha um papel
decisivo, por meio do pacto
interfederativo, na formação
integral de todos os alunos
e na construção de uma
sociedade justa, democrática
e inclusiva.
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Anexo 8 – Orientação para site da BNCC
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Ensino Fundamental – Ciências
da Natureza – Ciências

Ensino Fundamental – Ciências
Humanas – Geografia
Ensino Fundamental – Ciências
Humanas – História

Silva, Leticia Guimarães Rangel e Marcelo
Viana
João Batista Araujo e Oliveira
Maria Eliza Fini
Mário Jorge Dias Carneiro
Phil Lambert
ACARA
Parecer_8_CI_
João Batista Araujo e Oliveira
Jorge Megid Neto
Marcelo Moraes Guzzo
Paulo Blikstein
Carolina Machado Rocha Busch Pereira
Parecer_9_GE_
Helena Copetti Callai
Ronaldo Goulart Duarte
Ana Maria Mauad de Sousa Andrade Essus Parecer_10_HI_
Fabiano Farias de Souza
Julia Siqueira Rocha
Maria Cristina Cortez Wissenbach

Emendas Site

Além de baixar o Guia de leitura e o documento da Base na íntegra, clicando nos
links acima, é possível fazer o download de trechos específicos do documento, clicando
nos ícones do sumário a seguir:
ApresentaçãoDownload
1. INTRODUÇÃODownload
A Base Nacional Comum Curricular
Os marcos legais que embasam a BNCC
A BNCC e o pacto interfederativo
Os fundamentos pedagógicos da BNCC
* Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular
2. A ESTRUTURA DA BNCCDownload
3. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTILDownload
A Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular
A Educação Infantil no contexto da Educação Básica
* Direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil
3.1. Os campos de experiências
CONTRATO nº 17/2017
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3.2. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
3.3. A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental
4. A ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTALDownload
O Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica
4.1. A área de LinguagensDownload
* Competências específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental
4.1.1. Língua PortuguesaDownload
* Competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
4.1.1.1. Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades
4.1.1.2. Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades
4.1.2. ArteDownload
* Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental
4.1.2.1. Arte no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades
4.1.2.2. Arte no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades
4.1.3. Educação FísicaDownload
* Competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental
4.1.3.1. Educação Física no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades
4.1.3.2. Educação Física no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades
4.1.4. Língua InglesaDownload
* Competências específicas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental
4.1.4.1. Língua Inglesa no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades
4.2. A área de MatemáticaDownload
4.2.1. Matemática
4.2.1.1. Matemática no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades
4.2.1.2. Matemática no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas, objetos
de conhecimento e habilidades
CONTRATO nº 17/2017
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4.3. A área de Ciências da NaturezaDownload
* Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental
4.3.1. Ciências
4.3.1.1. Ciências no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas, objetos
de conhecimento e habilidades
4.3.1.2. Ciências no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades
4.4. A área de Ciências HumanasDownload
* Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
4.4.1. GeografiaDownload
* Competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental
4.4.1.1. Geografia no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas, objetos
de conhecimento e habilidades
4.4.1.2. Geografia no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas, objetos
de conhecimento e habilidades
4.4.2. HistóriaDownload
* Competências específicas de História para o Ensino Fundamental
4.4.2.1. História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais: unidades temáticas, objetos
de conhecimento e habilidades
4.4.2.2. História no Ensino Fundamental – Anos Finais: unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades
Ficha técnicaDownload

CONTRATO nº 17/2017
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Anexo 9 – Modelo do formulário on-line para as
audiências públicas
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Anexo 10 – Check list para as audiências
públicas
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CONDIÇÃO
ITEM

IDEAL

MÍNIMA NECESSÁRIA
Condições gerais

Refrigerado com capacidade para 400
pessoas (considerar que durante a
ocupação do espaço haverá
Auditório
sobreaquecimento em função da
quantidade de pessoas, equipamentos
eletrônicos energizados e iluminação
cênica)
Elevador PNE ou rampas de acesso,
banheiros adaptados, espaço para
Acessibilidade
acomodação de PNE e cadeira de rodas
no auditório
Comodidade
Bebedouro ou galão de água + copos
Vagas de estaciomento liberadas para
Transporte
boa quantidade de veículos e
facilidade de transporte público
Equipe de segurança local ou aparato
Segurança física
policial
Plantão socorrista
Ambulância UTI durante o evento
Gerador com capacidade e autonomia
Redundância elétrica
para garantir a realização, gravação e
transmissão do evento
Extintores de incêncio, rotas de fuga
sinalizadas, saídas de emergência,
Prevenção para emergên alvará de funcionamento, AVCB do
prédio, sensores de fumaça, brigada de
incêndio
Geral

Com boa ventilação e capacidade para
acomodar o número de inscritos (considerar que
durante a ocupação haverá sobreaquecimento
em função da quantidade de pessoas,
equipamentos eletrônicos energizados e
iluminação cênica)
Elevador PNE ou rampas de acesso e banheiros
adaptados
Comércio nas proximidades
Estacionamento nas proximidades e facilidade
de transporte público
Equipe de segurança contratada ou apoio
policial
Bombeiro civil ou socorrista local
Condição para adaptação de gerador externo no
quadro elétrico local

Extintores de incêncio, rotas de fuga sinalizadas
e alvará de funcionamento

1 - Toiletes em quantidade e condição adequada para o público;
2 - Ausência de interferências/ruídos externos durante a realização do evento.
Condições técnicas - transmissão streaming

Canal Internet
Redundância de canal
Internet
Ponto de rede com
acesso à Internet
Apoio local
Local de operação

Dedicado, 5 megas de upload ou mais

Dedicado, 2 megas de upload

Dedicado, 2 megas de upload
4 pontos de rede cabeados ou mais

2 pontos de rede cabeados

Condições técnicas - gravação/transmissão
Operador técnico do auditório e
Zelador ou eletricista local
eletricista local
Espaço idealmente no fundo do auditório com
Sala técnica ou house mix
possibilidade de bancada de 3 m, 5 cadeiras e
tomada elétrica próxima

Infraestrutura elétrica

5 tomadas elétricas distribuidas pelo
auditório (ligação das câmeras)

Projeção

Telão e datashow

3 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório
(ligação das câmeras)

Condições técnicas - Operação do evento

Ponto de participação
pública

PA (caixa de som amplificada)
Condições técnicas para instalação
compatível com as dimensões do
espaço
Mobiliário de palco
Capacidade para acomodar a quantidade de mediadores determinada pelo regimento do
evento
Banqueta alta, praticável ou condição de boa
Púlpito
visibilidade do público

CONTRATO nº 17/2017
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Anexo 11 – Atas de reuniões sobre audiências
públicas
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BNCC – Audiências Públicas do Conselho Nacional de Educação
Memória da reunião realizada em 10 de abril

Participantes:
5

Cesar Callegari (CNE), Ricardo Correa Coelho (MEC), Silvia Donnini (MEC), Luis Marcio Barbosa
(FCAV)
Duração e local:
Rua Carlos Weber 835
17h – 18h30

10

Pauta:
BNCC – Encaminhamento das audiências públicas pelo CNE
Desenvolvimento da reunião:
A reunião tem início com um comentário sobre o evento de lançamento da base e segue tendo
como pauta as diretrizes para a organização das audiências públicas.

15

A memória dos assuntos tratados está registrada no quadro a seguir.

1
V01 – 10/04/17

BNCC – Audiências Públicas do Conselho Nacional de Educação
Memória da reunião realizada em 17 de abril

Participantes:
5

Cesar Callegari (CNE), Ricardo Correa Coelho (MEC), Silvia Donnini (MEC), Luis Marcio Barbosa
(FCAV)
Duração e local:
Rua Carlos Weber 835
17h – 18h30

10

Pauta:
BNCC – Encaminhamento das audiências públicas pelo CNE
Desenvolvimento da reunião:
A reunião tem início com um comentário sobre o evento de lançamento da base e segue tendo
como pauta as diretrizes para a organização das audiências públicas.

15

A memória dos assuntos tratados está organizada por assunto no quadro a seguir.

1
V01 – 17/04/2017

BNCC – Audiências Públicas do Conselho Nacional de Educação
Memória da reunião realizada em 5 de maio de 2017

Participantes:
5

Ricardo Correa Coelho (MEC), Sergio Hora (MEC), Luis Marcio Barbosa (FCAV), Laís Schalch
(FCAV), Sabrina Araújo (FCAV)
Duração e local:
Rua Iperoig, 580
10h – 12h30

10

Pauta:
BNCC – Encaminhamento das audiências públicas pelo CNE
Desenvolvimento da reunião:
A reunião tem o objetivo de discutir os encaminhamentos que precisam ser realizados na
próxima reunião do CNE para as audiências públicas e a contratação de especialistas.

15

A memória dos assuntos tratados está organizada por assunto no quadro a seguir.

1
V01 – 5/5/2017

4
V01 – 5/5/2017
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Anexo 12 – Guia de Leitura da BNCC
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GUIA DE
LEITURA

Apresentação

Com o objetivo de facilitar a leitura da Base Nacional Comum
Curricular, este guia oferece representações esquemáticas dos
principais elementos que compõem a BNCC.
• ESTRUTURA DA BNCC (página 2): apresenta uma visão geral
da organização da BNCC e os elementos organizadores específicos para cada etapa da Educação Básica.
• COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC (página 3): apresenta dez
competências gerais comuns a todas as etapas da Educação
Básica que expressam a visão de sujeito que se quer formar e de
sociedade que se visa construir.
• EDUCAÇÃO INFANTIL: apresenta os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser assegurados às crianças
(página 4) e uma definição de cinco campos de experiências

nos quais elas podem aprender e se desenvolver (página 5), com
a indicação dos três grupos de faixas etárias nos quais estão
organizados os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
definidos para a etapa (página 6).
• ENSINO FUNDAMENTAL: apresenta as competências específicas de área – relativas a cada área do conhecimento (páginas 7
e 8) –, as competências específicas do componente – das áreas
compostas de mais de um componente curricular (páginas 9 a
11) – e as unidades temáticas em que se organizam os objetos
de conhecimento de cada componente (páginas 12 a 15), com a
indicação dos critérios de organização das habilidades definidas
para cada componente curricular (página 16).
Todos esses elementos são explicados mais detidamente no
segundo capítulo da BNCC (A estrutura da BNCC).

1
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Ofício FCAV/GTE no 0100/2017
São Paulo, 03 de julho de 2017
À Senhora Cristina Ikonomidis
Assessora – Secretaria Executiva
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Esplanada dos Ministérios Bloco L, 7o Andar
Brasília – DF
70047-900

Assunto: Entrega Nota Fiscal – Relatório 2 – Processo no 23000.050898/2016‐38 – Contrato
no 17/2017

Prezada Senhora,

Nos termos da Cláusula Sexta do contrato em epígrafe, encaminhamos a Nota
Fiscal no 00215456, no valor de R$ 1.385.074,30 (um milhão, trezentos e oitenta e
cinco mil, setenta e quatro reais e trinta centavos), referente ao Relatório 2 do
projeto gestão integrada dos processos necessários à consolidação,
disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), incluindo materiais de apoio e ações de formação para a sua
implementação, bem como os documentos de comprovação de regularidade
fiscal e tributária.

Sem mais para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Beatriz Scavazza
Gestão de Tecnologias em Educação
Fundação Carlos Alberto Vanzolini

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 2, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal (SEI nº 0738885), as informações
constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo, encaminho o Processo nº 23000.013165/201701 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00215456

Data da emissão: 03/07/2017   

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: Abril/2017   
Valor da Nota: R$ 1.385.074,30

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2017NE800324 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.8204
Brasília, 07 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Cristina Ikonomidis, Assessor(a), em 10/07/2017, às 14:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário Executivo Adjunto, em
10/07/2017, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0739175 e o
código CRC 32375B09.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0739175

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  
Assunto: Pagamento de nota fiscal.
À Coordenação-Geral de Gestão Administrativa,

1.
Para ciência e adoção das providências necessárias ao pagamento, conforme solicitação
da Secretaria Executiva no Documento de Atesto (0739175), referente ao Contrato nº 17/2017
(23000.050898/2016-38), firmado entre este Ministério e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, para prestação
de serviços especializados para a gestão integrada dos processos necessários à consolidação, disponibilização,
divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 2
(0738728).
JOSEMIR MARTINS DA SILVA
Subsecretário de Assuntos Administrativos
Documento assinado eletronicamente por Josemir Martins da Silva, Subsecretário(a), em 10/07/2017, às
15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0740324 e o
código CRC 7A4DEC9B.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0740324
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1. APRESENTAÇÃO
Este documento representa o Relatório III previsto no Contrato 17/2017, celebrado entre a
Secretaria Executiva do Ministério da Educação e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini
(FCAV).
Em sua elaboração foram considerados os seguintes documentos:
a. O Projeto Básico.
b. A Proposta Técnica.
c. O contrato mencionado acima.
d. O Plano de Trabalho (Relatório I).
e. O Relatório II.
Este relatório contempla os seguintes produtos e serviços, com entrega prevista para o
período de junho e julho de 2017:


Macroatividade 1 (Eixo 1) – Sistematização de documentos/registros de reuniões
com especialistas.



Macroatividade 2 (Eixo 1) – Disponibilização de repositório de documentos on-line.



Macroatividade 5 (Eixo 2) – Produção de materiais de apoio à disponibilização e
divulgação da 3a versão da BNCC.



Macroatividade 6 (Eixo 2) – Elaboração de briefings para ações de comunicação.



Macroatividade 7 (Eixo 2) – Gestão da realização de audiências para a
apresentação da BNCC.



Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da realização de encontros para a discussão da
BNCC.



Macroatividade 11 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC.



Macroatividade 12 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line para
compartilhamento de práticas.
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2. PANORAMA DO PERÍODO
Este relatório corresponde aos 120 dias do contrato, e, conforme consta nos cronogramas
dos Relatórios I e II, serão apresentadas aqui as Macroatividades dos Eixos 1, 2 e 3.
Neste período, além da entrega do hotsite, formulários de convidados e de público geral, e
geração de códigos para convidados para as audiências públicas, a FCAV realizou uma
visita técnica a Manaus e uma a Recife – locais das duas primeiras audiências públicas do
Conselho Nacional de Educação (CNE) Essas visitas contaram com a presença de
técnicos da FCAV que avaliaram o espaço físico a partir do check-list entregue no Relatório
II, que subsidia as ações de gestão geral recomendadas pela Fundação Vanzolini,
resultando em um relatório com o status e as recomendações para as equipes
responsáveis do MEC e dos demais fornecedores em relação à realização das audiências
públicas.
Foram realizadas reuniões com a equipe do MEC para discutir o Ensino Médio, e a
ferramenta de repositório de documentos on-line (Macroatividade 2) começou a ser
utilizada. As duas outras ferramentas on-line (Macroatividades 11 e 12) estão desenhadas.
Esses foram os principais acontecimentos relativos às macroatividades. No item seguinte
serão detalhadas as etapas de implementação.
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3. IMPLEMENTAÇÃO
Conforme

exposto

no

Plano

de

Trabalho

(Relatório

I),

a

metodologia

de

trabalho está ancorada nos mecanismos de Gerenciamento de Projetos, de acordo com
especificações e orientação do Project Management Institute (PMI), com as devidas
adequações ao cenário educacional. As dez áreas do Gerenciamento de Projetos, citadas
no Relatório I, foram acionadas no período deste relatório. O gerenciamento dessas áreas
ocorreu ao longo da fase de execução (implementação do que foi planejado e detalhado no
processo de planejamento) do projeto.
Seguem as ações e atividades realizadas visando à implementação do projeto.
Seguiremos a estrutura dos eixos e macroatividades a fim de facilitar a validação das
ações.

EIXO 1 ‒ CONSOLIDAÇÃO DO DOCUMENTO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 1 ‒ Sistematização de documentos e registros de reuniões com
especialistas
No período deste relatório foram iniciadas as reuniões com os especialistas responsáveis
pela terceira versão da BNCC do Ensino Médio. Seguindo o processo de seleção de
especialistas, o MEC, na figura do Comitê Gestor, definiu o perfil e as diretrizes; a FCAV
fez um levantamento de nomes a partir dessas orientações; e o MEC fez as indicações dos
especialistas mais adequados para incorporarem a equipe de sistematização de
documentos e registros da BNCC do Ensino Médio. A lista de especialistas envolvidos até
o momento encontra-se no Anexo 1 deste relatório. O documento de referência para a
sistematização da 3a versão da BNCC – EM encontra-se no Anexo 2.

Macroatividade 2 ‒ Disponibilização e gestão de repositório de documentos para o
registro de todo o processo de trabalho e do controle de versionamento de arquivos
Ao longo desses meses de trabalho validou-se que a ferramenta que melhor atende as
necessidades desta etapa é o Quickr. A ferramenta foi disponibilizada, e os especialistas,
em conjunto com os consultores, começaram a utilizá-la. O desenho dessa ferramenta e o
tutorial encontram-se no Anexo 3.

CONTRATO nº 17/2017

5/17

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

www.vanzolini.org.br

EIXO 2 ‒ DISSEMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS E ORGANIZAÇÃO DA DISCUSSÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 5 ‒ Produção de materiais de apoio à disponibilização e divulgação
da 3a versão da BNCC – vídeo e telas de apresentação
Produção editorial das telas de apresentação que subsidiaram o trabalho de divulgação da
3a versão da BNCC, que podem ser encontradas no Anexo 4 deste relatório. Abaixo, uma
breve descrição do material desenvolvido:


Apresentação para seminário Unibanco (13 telas).



Apresentação para a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec) –
Reunião Ampliada da Câmara de Educação Básica (20 telas).



Apresentação para audiência pública de Manaus (27 telas).



Apresentação para audiência pública de Recife (20 telas).

Macroatividade 6 ‒ Elaboração de briefings para a criação de peças e material para
as ações de comunicação previstas, garantindo a articulação e a coerência das
atividades previstas no Projeto Básico e das demais ações do MEC relacionadas à
publicidade da BNCC
Elaboração, sob orientações do MEC e CNE, do desenho do site referente às audiências
públicas, além do desenvolvimento dos conteúdos, e disponibilização da página em HTML
para o MEC (Anexo 5). A cada nova audiência a FCAV atualiza as informações de datas,
locais de inscrição e edital.
Macroatividade 7 ‒ Gestão de processos para a realização de seminários e
audiências públicas para a apresentação da BNCC, incluindo divulgação, inscrição
de participantes e gestão do provimento de infraestrutura para a realização e o
registro
Conforme apontado no Relatório II, a FCAV desenvolveu o formulário de cadastro
eletrônico de acordo com orientações do MEC. No Anexo 6 pode-se visualizar o formulário
em seu formato consolidado (tela inicial de login, página do cadastro e página para
consulta de cadastro de participantes).
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Neste período, as inscrições para Manaus e Recife foram geridas. Os relatórios das
inscrições nas audiências públicas encontram-se no Anexo 7.
Ademais, foi realizada uma visita técnica a Manaus e outra a Recife para avaliar as
condições técnicas dos locais onde as audiências aconteceriam. Essas visitas seguiram o
check list desenvolvido e apresentado no Relatório II e resultaram em um documento em
Excel com o status e recomendações para os locais dos eventos (Anexo 8).
Especialistas e técnicos apoiaram a gestão das audiências públicas em Manaus e Recife.
Por fim, deu-se sequência à organização das demais audiências, que serão descritas no
próximo relatório.
O CNE começou a receber documentos de contribuição para a 3a versão da BNCC da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O MEC solicitou o apoio da FCAV para
organizar essas contribuições. Após a leitura preliminar dos documentos encaminhados, a
FCAV elaborou uma proposta de apoio no processo de organização e classificação destes
documentos recebidos pelo CNE (Anexo 9). Ela foi apresentada e aprovada pelo CNE e
MEC.

Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da realização de encontros para a discussão da
BNCC
Conforme apontado na Macroatividade 6, a FCAV tem apoiado uma série de encontros que
debatem a BNCC tanto da Educação Infantil e Ensino Fundamental, quanto do Ensino
Médio. A ferramenta on-line para inscrição de participantes, prevista nesta Macroatividade,
está elaborada com as mesmas premissas do formulário de cadastro eletrônico das
audiências públicas (Macroatividade 7).
EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3a
VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC
Discutiu-se as funcionalidades da ferramenta a partir das seguintes premissas gerais para
seu desenho e especificação:
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Necessidade de criar entradas distintas na ferramenta para a Educação Infantil, o
Ensino Fundamental e o Ensino Médio (este ainda não deverá ser elaborado).



A categoria mais importante da BNCC é a de habilidades (a BNCC traz as
habilidades mínimas que todo currículo deve considerar).



As habilidades previstas na BNCC envolvem uma lógica de progressão em
séries/anos.



A ferramenta deve disponibilizar as unidades temáticas e os objetivos de
aprendizagem junto dos filtros executados durante a pesquisa da BNCC, permitindo
sempre uma visão conjunta.



A composição dos currículos poderá ser feita com a condensação de habilidades,
porém essa tarefa deve ser avaliada e implementada pelas redes de ensino, e não
na ferramenta.

O desenho preliminar das funcionalidades dessa ferramenta encontra-se no Anexo 10
deste relatório.
Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para compartilhamento
de práticas
No mês de julho iniciaram-se as discussões sobre as possibilidades dessa nova
ferramenta.

O Quickr, ferramenta de gestão desenvolvida para o projeto, está consolidada.
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4. PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES
Este capítulo apresenta a relação de produtos entregues vinculados às suas
macroatividades e aos seus respectivos anexos.
Macroatividade

Anexos

Produtos entregues

Macroatividade 1 (Eixo 1) –
Sistematização de documentos e
registros de reuniões com
especialistas

Lista de especialistas da
BNCC do Ensino Médio;
 Documento de referência
a
para a elaboração da 3
versão da BNCC – EM (PPT)

Macroatividade 2 (Eixo 1) –
Disponibilização de repositório de
documentos on-line

Print das telas da sala do QP:
Elaboração da BNCC – EM



Macroatividade 5 (Eixo 2) –
Produção de material de apoio à
a
disponibilização e divulgação da 3
versão da BNCC
Macroatividade 6 (Eixo 2) –
Elaboração de briefings para ações
de comunicação

Macroatividade 11 (Eixo 3) –
Disponibilização de ferramenta online da BNCC

CONTRATO nº 17/2017

Anexo 3

a

PPTs de apresentação da 3
versão da BNCC em eventos
públicos (80 telas)

Anexo 4

Print das telas do site das
audiências públicas do CNE

Anexo 5

Formulário on-line para
cadastro nas audiências
públicas (convidados e
público em geral);
Relatórios das inscrições nas
audiências públicas (Manaus
e Recife);
 Relatório de status e
recomendações do check list
para Manaus e Recife
 Proposta de apoio no
processo de organização e
classificação dos documentos
recebidos pelo CNE




Macroatividade 7 (Eixo 2) – Gestão
da realização de audiências para a
apresentação da BNCC

Anexos 1 e 2

Proposta de funcionalidades da
ferramenta on-line da BNCC

Anexos 6, 7, 8 e 9

Anexo 10

9/17

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

www.vanzolini.org.br

6. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCO
Conforme previsto no Relatório I, destacamos os riscos que podem influenciar o projeto e, também,
como evitá-los ou ao menos reduzir seus impactos negativos. Além dos riscos do perímetro do escopo
do projeto, este gerenciamento prevê riscos oriundos de terceiros, não gerenciáveis diretamente por se
relacionarem especificamente por meio da Contratante.
No período deste relatório foi instituído o Comitê Técnico Consultivo de Acompanhamento – CTCA3BNCC da execução do Contrato, através da portaria n. 1440 de 11 de julho de 2017. Haverá, dentre
outras competências deste comitê, a validação dos relatórios do projeto.
Nas próximas páginas estão dispostos os riscos levantados pelo projeto e que devem ser atentados
pelos seus gestores.
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ANEXOS
Os anexos abaixo encontram-se em mídia digital encartada na página seguinte.
Anexo 1 – Lista de especialistas da BNCC do Ensino Médio
Anexo 2 – Documento de referência para a elaboração da 3a versão da BNCC – EM
(PPT)
Anexo 3 – Tutorial da ferramenta Quickr para a área: elaboração da BNCC – EM
Anexo 4 – PPTs de apresentação da 3a versão da BNCC em eventos públicos
Anexo 5 – Print das telas do site das audiências públicas do CNE
Anexo 6 – Formulário on-line para cadastro nas audiências públicas (convidados e
público em geral)
Anexo 7 – Relatórios das inscrições nas audiências públicas (Manaus e Recife)
Anexo 8 – Relatório de status e recomendações do check list para Manaus e Recife
Anexo 9 – Proposta de apoio no processo de organização e classificação dos
documentos recebidos pelo CNE
Anexo 10 – Desenho da ferramenta on-line da BNCC
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ANEXOS – RELATÓRIO III
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Anexo 1 – Lista de Especialistas BNCC
Ensino Médio
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Lista de Especialistas BNCC Ensino Médio
Área
Coordenação
Linguagens

Matemática
Ciências da
Natureza

Ciências
Humanas

CONTRATO nº 17/2017

Especialistas
Ghisleine Trigo Silveira
Guiomar Namo de Mello
Roxane Rojo
Jacqueline Barbosa
Neide Resende
Gláucia d’Olim Marcote Ferro
Adriana Ranelli Weigel
Claudia Hilsdorf
Priscilla Vilas Boas
Simone Laiz de Morais Lima
Isabel Filgueiras
Ruy Cesar Pietropaolo
João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho
Maria Elisa Fini
Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira
Paulo Roberto da Cunha
Cristina Leite
Jorge Megid Neto
Maria Fernanda Penteado Lamas
Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto
Janice Theodoro da Silva
Sonia Castellar
José Alves
Stella Christina Schrijnemaekers
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Anexo 2 – Proposta de estrutura para BNCC
Ensino Médio
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24/07/2017

BNCC – ENSINO MÉDIO
Fundamentos e proposta de estrutura
Princípios para orientar a elaboração

Princípios para orientar a elaboração
• A Base do Ensino Médio integra a Base da
Educação Básica:
– Adota as 10 competências gerais, adequadas às
especificidades dessa etapa;
– Adota os mesmos princípios pedagógicos: foco
na aprendizagem e no desenvolvimento de
competências; educação integral.

1

24/07/2017

Princípios para orientar a elaboração
• A Base deve se pautar em uma noção ampliada
e plural de juventude (DCN):
Noção de juventudes
“... condição sócio‐histórico‐cultural de uma categoria de
sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas
dimensões, com especificidades próprias que não estão
restritas às dimensões biológica e etária, mas que se
encontram articuladas com uma multiplicidade de
atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas
culturas juvenis ou muitas juventudes.” (DCN, p. 155)

Princípios para orientar a elaboração
• A Base deve se pautar em uma noção ampliada
e plural de juventude (BNCC, Versão 2):
– Categoria social que, em diálogo com outras e
imersa nas questões de seu tempo, tem
importante função na definição dos rumos
que a sociedade pretende seguir;
– Juventudes inscritas na diversidade, em
constante transformação e participantes ativas
do processo de formação que deve levar à sua
autônoma e crítica inserção no mundo.
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Anexo 3 – Tutorial de navegação da ferramenta
online para repositório online
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Anexo 4 – PPTs de apresentação da 3ª versão da
BNCC em eventos públicos
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O Ensino Médio no Brasil – desafios da flexibilização
Lei nº 13.415/2017 – um recorte

• Base do Ensino Médio definirá direitos e objetivos de aprendizagem (competências e habilidades) nas
seguintes áreas:
I - Linguagens e suas tecnologias;
II - Matemática e suas tecnologias;
III - Ciências da natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências humanas e sociais aplicadas.
• Base do Ensino Médio obrigatoriamente incluirá:
Ensino de língua portuguesa e matemática nos três anos;
Estudos da língua inglesa;
Estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.
• Currículos do Ensino Médio (atribuição das UF) são compostos pela Base e por itinerários formativos.
Carga horária da Base corresponde a até 1.800 horas do total do Ensino Médio.

O Ensino Médio no Brasil – desafios da flexibilização
Lei nº 13.415/2017 – um recorte

• Itinerários formativos organizados em diferentes arranjos curriculares, conforme relevância para o contexto
local e as possibilidades dos sistemas de ensino, a saber:
I - Linguagens e suas tecnologias;
II - Matemática e suas tecnologias;
III - Ciências da natureza e suas tecnologias;
IV - Ciências humanas e sociais aplicadas;
V - Formação técnica e profissional  na própria instituição ou em parceria com outras instituições.
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O Ensino Médio no Brasil – desafios da flexibilização
Base do Ensino Médio – desafios do MEC para a implementação
• Pacto interfederativo
Atuação dos Conselhos Estaduais para a regulamentação da legislação do Ensino Médio
Formação continuada para a implementação
• Diretrizes para a formação inicial de professores
Cenário da docência no Ensino Médio
• Redefinição da estrutura do ENEM
• Diretrizes para a avaliação de materiais didáticos
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Sugestões Consed/Undime para
elaboração da versão final
• Ênfase nas práticas de leitura e de oralidade:
contato com a literatura infantil desde a creche,
desenvolvimento do comportamento leitor etc.
• Maior convívio com experiências matemáticas:
aproximação das crianças ao sistema de numeração
e com conceitos de classificação
(sem necessidade da formalização).
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Alterações decorrentes
• Mudança no título dos campos de experiências
Traços, sons, cores e imagens  Traços, sons, cores e
formas
Escuta, fala, pensamento e imaginação  Oralidade e
escrita
• Aumento no número de objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento: de 73 para 109 (49%)

6
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Sobre a avaliação na Educação Básica
Educação Infantil
“O acompanhamento da aprendizagem e do
desenvolvimento dá‐se pela observação da
trajetória de cada criança e de todo o grupo –
suas conquistas, avanços, possibilidades e
aprendizagens” (p. 35).
• Utilização de registros (relatórios, portfólios, fotografias,
desenhos, textos etc.) como instrumento de
acompanhamento, sem intenção de seleção, promoção
ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”.

Sobre a avaliação na Educação Básica
Ensino Fundamental
• A avaliação de aprendizagem deve tomar como
referência as competências e habilidades.
• Os currículos e propostas pedagógicas devem
“construir e aplicar procedimentos de avaliação
formativa de processo ou de resultado que
levem em conta os contextos e as condições de
aprendizagem, tomando tais registros como
referência para melhorar o desempenho da
escola, dos professores e dos alunos.” (p.12).
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POLÍTICOS (1/3)
• À apropriação de conhecimentos referentes à área
socioambiental que afetam a vida e a dignidade humanas em
âmbito local, regional e global, de modo que possam assumir
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmos, dos
outros e do planeta.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos e a consciência socioambiental em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
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ÉTICOS (2/2)
• À apropriação de conhecimentos e experiências que
possibilitem o entendimento da centralidade do trabalho, no
âmbito das relações sociais e econômicas, permitindo fazer
escolhas autônomas, alinhadas ao seu projeto de vida pessoal,
profissional e social.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e
apropriar‐se de conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho
e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal,
profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.

ESTÉTICOS (1/2)
• Ao desenvolvimento do potencial criativo para formular
perguntas, resolver problemas, partilhar ideias e sentimentos,
bem como expressar‐se em contextos diversos daqueles de sua
vivência imediata, a partir de múltiplas linguagens: científicas,
tecnológicas, corporais, verbais, gestuais, gráficas e artísticas.

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita)
e/ou verbo‐visual (como Libras), corporal, multimodal, artística,
matemática, científica, tecnológica e digital para expressar‐se e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.

7

24/07/2017

ESTÉTICOS (2/2)
• À participação em práticas e fruições de bens culturais
diversificados, valorizando‐os e reconhecendo‐se como parte da
cultura universal e local.

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir
as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da
produção artístico‐cultural.

As competências gerais da Base
• Considere‐se também que as competências gerais ampliam
o conjunto de direitos de aprendizagem e desenvolvimento
(apresentado na versão 2) em dois aspectos:
 apropriação crítica, significativa, reflexiva e ética das
tecnologias digitais de comunicação e informação;
 dimensão socioemocional na formação dos alunos.
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5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver
problemas.
8. Conhecer‐se, apreciar‐se e cuidar de sua saúde física e
emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do
grupo.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação,
tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na
escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

As competências gerais da Base
Ao definir essas dez competências, a BNCC assume que a
“educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam
para a transformação da sociedade, tornando‐a mais humana,
socialmente justa e, também, voltada para a preservação da
natureza” (BRASIL, Caderno de Educação em Direitos Humanos, 2013).
Tais competências representam um “chamamento à
responsabilidade que envolve a ciência e a ética”, devendo
constituir‐se em instrumentos para que a sociedade possa “recriar
valores perdidos ou jamais alcançados” (ibidem). Em síntese, esse
conjunto de competências explicita o compromisso da educação
brasileira com a formação humana integral e com a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
(Base, 2017, p. 19)
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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As competências gerais da Base
• As competências gerais estão ancoradas
nos princípios éticos, políticos e estéticos
que, conforme as Diretrizes Curriculares
Nacionais, devem nortear as políticas
educativas e as ações pedagógicas.

As competências gerais da Base
• As competências gerais explicitam como os
direitos de aprendizagem e
desenvolvimento (Versão 2) se expressam
nas aprendizagens essenciais que devem
ser garantidas a todos os alunos.
‒Logo, oferecem referências claras para o
fortalecimento de ações, de gestores e
educadores em geral, que assegurem
esses direitos.
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As competências gerais da Base
• Na Versão Final, as competências gerais
ampliam o conjunto de direitos de
aprendizagem e desenvolvimento
(apresentado na versão 2) em dois aspectos:
 apropriação crítica, significativa, reflexiva
e ética das tecnologias digitais de
comunicação e informação;
 dimensão socioemocional na formação
dos alunos.
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/

8

www.vanzolini.org.br

Anexo 5 –Telas do site das audiências públicas
do CNE

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555
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http://cnebncc.mec.gov.br/
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Anexo 6 – Formulário online para cadastro nas
audiências públicas (convidados e público geral)

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

Modelo de Telas Inscrição Eventos BNCC
Tela de login – Convidado

Modelo de Telas Inscrição Eventos BNCC
Tela de inscrição - Convidado

Modelo de Telas Inscrição Eventos BNCC
Tela de login – Público em geral

Modelo de Telas Inscrição Eventos BNCC
Tela de inscrição – Público em Geral

www.vanzolini.org.br

Anexo 7 – Relatórios das inscrições nas
audiências públicas (Manaus e Recife)

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555
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Manacapuru
Manaus
Maraã
São Gabriel da Cachoeira
Tonantins
Urucará
AP
Mazagão
BA
Mundo Novo
Vera Cruz
DF
Brasília
ES
Aracruz
MG
Belo Horizonte
PA
Ananindeua
Belém
Santarém
PE
Petrolina
RJ
Cabo Frio
Niterói
Rio de Janeiro
Teresópolis
RO
Cacoal
Porto Velho
RR
Boa Vista
Cantá
RS
Porto Alegre
SC
Florianópolis
Itajaí
Jaguaruna
SP
Campinas
Guarulhos
Santa Bárbara D'Oeste
São Paulo

6
162
3
2
1
1
1
1
2
1
1
12
12
1
1
1
1
8
2
4
2
1
1
5
1
1
2
1
12
1
11
15
14
1
2
2
3
1
1
1
15
2
1
1
11

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
3

6
160
3
2
1
1
1
1
2
1
1
12
12
0
0
0
0
8
2
4
2
1
1
5
1
1
2
1
11
1
10
15
14
1
2
2
3
1
1
1
11
1
1
1
8
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MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI
CONFETAM - CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL
SIRDENNYS DA SILVA SANTANA
CONSELHO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DO AMAZONAS - CEEI-AM
ALDELY ALVES PARAIZO
ANALIMAR DIAS CASTELO BRANCO
DEPARTAMENTO NACIONAL DO SENAR
MARIA CRISTINA FERREIRA
FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO NEGRO - FOIRN
AMÉRICO SALUSTIANO SOCOT
IVO FERNANDES FONTOURA
FENEP - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ESCOLAS PARTICULARES
AMABILE APARECIDA PACIOS
ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS
FÓRUM DE EDUCAÇÃO INDÍGENA DO AMAZONAS - FOREEIA
CLARICE GAMA DA SILVA ARBELLA
ROSSINI PEREIRA MADURO
FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - AMAZONAS
EDELSON PENAFORTH PINTO
FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - TOCANTINS
JOANA DOS REIS NERES GOMES
ROMEU ALOISIO FEIX
FUNDAÇÃO LEMANN
FELIPE MICHEL SANTOS ARAUJO BRAGA
FUNDAÇÃO LEMANN
INSTITUTO AYRTON SENNA
ANTONIO JOSE VIEIRA DE PAIVA NETO
MOZART NEVES RAMOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS - AMAZONAS
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS - PARÁ
LÍLIAN REGINA FURTADO BRAGA
MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM
BEATRIZ FERRAZ
PROIFES - FÓRUM DE PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
ELENIZE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
FLÁVIO CORSINI LIRIO
SBENBIO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE BIOLOGIA
IRLANE MAIA DE OLIVEIRA
SEE-AM
ANTONIO MENEZES DA COSTA
ERIBERTO BARROSO FAÇANHA FILHO
SEE-PA
IVONE ROSA CABRAL

1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
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ALINE JANELL DE ANDRADE BARROSO MORAES
ALVA ROSA LANA VIEIRA
AMANDA DA SILVA PINTO
ANA AMÉLIA LIBÓRIO DE LIMA
ANA CAMILA GAMA BENTES
ANA CÁSSIA ALVES CAVALCANTE
ANA DONISETE DE OLIVEIRA
ANA KARENINA LANDIM DÁCIO
ANA LUCIA BARROS DE ANDRADE
ANA MARIA DE LUCENA RODRIGUES
ANA MARIA PINHO CAVALCANTE
ANA PAULA DINIZ
ANSELMO LUÍS CORREA DA SILVA
ANTONIO ALBERTO SOARES JUNIOR
ANTONIO MENEZES DA COSTA
ARA MAGNA SOARES PEREIRA
AUDRES MARTA CARVALHO GOMES
BEATRIZ CALHEIRO DE ABREU
CARLOS ALBERTO FARIAS JENNINGS
CASSANDRA AUGUSTA RODRIGUES NASCIMENTO
CÉLIA CRISTINA LIMA
CILEDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CILENE DE HOLANDA PAULINO
CLARICE GAMA DA SILVA ARBELLA
CLAUDIA AMELIA MOTA MOREIRA BARROS
CLAUDIA BARROSO BELÉM
CLÁUDIA REGINA RODRIGUES NAZARÉ MAGALHÃES
CLAUDINEIA AMA BRITO
CLEBER DE OLIVEIRA FERREIRA
DANIELY PEINADO DOS SANTOS
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DEPUTADO ESTADUAL SIDNEY RICARDO DE OLIVEIRA LEITE
EDSON VIEIRA BRELAZ
EDUARDO OSSAMU NAGAO
ELAINE DE SOUZA SALDANHA
ELCICLEI FARIA DOS SANTOS
ELIANA MARIA TEIXEIRA DE ASSIS
ELIANE BATISTA DE LIMA FREITAS
ELIETE MARIA DA SILVA RABELO
ELINELSON DE SOUSA
ERIBERTO BARROSO FAÇANHA FILHO
ERIMAR CABRAL MIQUILES
EULANE DE SOUZA MOTTA
FÁBIO PINHEIRO DA SILVA
FABIOLA PEREIRA DE ARAÚJO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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FELIPE JOSE FERREIRA DA SILVA
FRANCILANE SILVA DA ROCHA
FRANCINALDO MENDES NOGUEIRA
FRANCISCO JACOB PAIVA DA SILVA
FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA
GABRIELLE LIFSITCH NOGUEIRA DA SILVA
GETÚLIO HENRIQUE ROCHA LIMA
GISELE DE LIMA VIEIRA
GUNTER SIMOES ANDRADE
HADAQUEL DA SILVA ALCANTARA
HÁVILA LUCENA DOS SANTOS
HELLEN GRACE MELO GOMES
ILAINE INÊS BOTH
IRACI CARVALHO UCHOA
IRLANE MAIA DE OLIVEIRA
ISABEL DA SILVA CARNEIRO
ISIS TAVARES NEVES
IZAURA DOS SANTOS AMORIM
JACY ALICE GRANDE
JANDERSON GUSTAVO SOARES DE ALMEIDA
JANE BETE MARTINS NUNES DA SILVA
JEYN'S MARTINS ALVES
JEZANIAS ROSA DE SOUZA
JHONES RODRIGUES PEREIRA
JOAO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR
JOÃO PAULO DE CASTRO QUEIROZ
JOAO VICTOR CACAES BARROS
JOCICLEIA SOUZA PRINTES
JONAS ARAÚJO PEREIRA JÚNIOR
JONIFERSON VIEIRA DA SILVA
JOSÉ AUGUSTO VIANA FILHO
JOSÉ RODRIGO ALVES TRAVESSA
JOSÉ SILVERIO BAIA HORTA
JUCINÔRA VENÂNCIO DE SOUZA ARAÚJO
KENNEDY OLIVEIRA COSTA
KLECIA MAIA FERREIRA
LEANDRO GOMES ALMEIDA DE CARVALHO
LENICE SALERNO GOMES DE LIMA SANTOS
LESLYE ANNE MONTEIRO MOUTINHO
LÍDIA HELENA DE OLIVEIRA MOREIRA
LUCAS PINHEIRO BASTOS
LUCÉLIA AZEVEDO GOMES
LÚCIA REGINA DOS SANTOS ANDRADE
LUCIENE MAFRA DE VASCONCELOS
LUIZ CARLOS C. DE OLIVEIRA
MARCELO BRITO DA SILVA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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MARCIA SEIXAS DE CASTRO
MARCIONILIA BESSA DA SILVA
MARCOS AFONSO DUTRA
MARCUS LIBÓRIO DE LIMA
MARIA DA CONCEIÇÃO DAS CHAGAS
MARIA DA LUZ SOARES DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS ALVES CASCAIS
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BORGES
MARIA DE NAZARÉ CORRÊA DA SILVA
MARIA DOROTEIA DE SOUZA BINDA
MARIA HELENA CARVALHO MOURÃO
MARIA QUITÉRIA AFONSO MENEZES
MARIA SOLANGE OLIVEIRA E SILVA
MARLENILZA MARINHO REIS
MATHEUS RIBEIRO CONCEIÇÃO
MAUD REJANE DE CASTRO E SOUZA
MAURICELIO JOSE CORREIA CAMPOS
MEIRE LANE DE OLIVEIRA ARAUJO
MICHELE CLEISE DOS SANTOS OEIRAS
MICHELLE RODRIGUES
MIRNA DENISE SILVA DE ABREU
NAIALEN SOARES DE OLIVEIRA
NEICE DE SENA PEREIRA
NILTON CARLOS DA SILVA TEIXEIRA
OLÍVIA PORTANTIOLO LIMA DE MEDEIROS
OLVÍDIA DIAS DE SOUZA CRUZ SOBRINHA
OSMARINA GUIMARÃES DE LIMA
PATRÍCIA RODRIGUES DA SILVA
PETERSON BRUCE PINHEIRO
RACHEL MEYRELLES GONÇALVES LIMA
RAIMUNDO TORRES DE ALBUQUERUQE
RICHARDSON DA SILVA RAMOS
RODRIGO BARBOSA FROES
ROMULO MAIA DA COSTA
RONALDO GAMA PEREIRA
ROSA MARIA BARROS VIEIRA CAMARA
ROSE MAY CARMELA DA SILVA MOTTA
ROSÉLIO SOUSA LEITE
ROSENIR DA SILVA GOMES
ROSICLEIDE ROMÃO
ROSILENE DE SOUZA NASCIMENTO
ROSSINI PEREIRA MADURO
SÂMI KÁSSIA DA SILVA AMORIM
SIDNEY ARAÚJO GLÓRIA
SILVIA CARLA FIGUEIREDO DE QUEIROZ BARROS
SÔNIA SERRÃO RODRIGUES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SORAYA DE OLIVEIRA LIMA
SUELEN COELHO LIMA
SUELY DA SILVA
SUELY NASCIMENTO
TATYANNA DE MELO AFONSO
THALITA ANTÃO GRANGES
VANESSA ANTUNES
VERA LUCIA LIMA DA SILVA
VERALUCIA GOMES SERQUEIRA
WALDILEIA DO SOCORRO CARDOSO PEREIRA
WEYDER RICARDO BINDA AFONSO
WILIANE NOGUEIRA DIAS
WILLAS DIAS DA COSTA
WISSILENE NELSON DE OLIVEIRA BRANDÃO
ZACARAIS LOPES DE LIMA JÚNIOR
Maraã
ADENILSON DOS SANTOS CAVALCANTE
JOSE DE SOUZA NUNES FILHO
ZUZA DOS SANTOS CAVALCANTE
São Gabriel da Cachoeira
AMÉRICO SALUSTIANO SOCOT
IVO FERNANDES FONTOURA
Tonantins
EDELSON PENAFORTH PINTO
Urucará
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEMEC
AP
Mazagão
JONAS LOUREIRO DIAS
BA
Mundo Novo
LARISSA GOMES CARNEIRO BORGES
Vera Cruz
VALQUIRIA PRAZERES DE SOUZA ALMEIDA
DF
Brasília
AMABILE APARECIDA PACIOS
ARICÉLIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
CAROLINA HELENA MICHELI VELHO
CLARA MACHADO DA SILVA ALARCÃO
CLÁUDIA DENIS ALVES DA PAZ
FELIPE FELISBINO
FELIPE MICHEL SANTOS ARAUJO BRAGA
LUCAS FERNANDES HOOGERBRUGGE
MARIA CRISTINA FERREIRA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SANDRA ZITA SILVA TINÉ
TELMA AMÉRICA VENTURELLI
TERESA PONTUAL
ES
Aracruz
ANTONIO EUGENIO CUNHA
MG
Belo Horizonte
DANIELA PANTELIADES PEREIRA
PA
Ananindeua
IVONE ROSA CABRAL
JOSÉ ROBERTO ALVES DA SILVA
Belém
KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
MARIA BEATRIZ MANDELERT PADOVANI
SANDRA HELENA ATAÍDE DE LIMA
VANESSA DO SOCORRO SILVA DA COSTA
Santarém
ANSELMO ALENCAR COLARES
LÍLIAN REGINA FURTADO BRAGA
PE
Petrolina
CELIA REGINA GONÇALVES DA SILVA CARVALHO
RJ
Cabo Frio
BRUNA DANIELA BRAGA KNAUFT
Niterói
ANTONIO JOSE VIEIRA DE PAIVA NETO
Rio de Janeiro
ELIZABETH GUEDES
VIRGINIA LANZARINI
Teresópolis
MÁRCIA CRISTINA DA ROCHA
RO
Cacoal
SANDRA MARIA VELOSO CARRIJO MARQUES
Porto Velho
AGENOR FERNANDES DE SOUZA
ANTÔNIO LÚCIO DOS SANTOS
AUGUSTO MEDEIROS PELLUCIO
FLORISVALDO ALVES DA SILVA
FRANCISCA BATISTA DA SILVA
FRANCISCA LUSIA SERRÃO FERREIRA
JANETTE DE FÁTIMA REIS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12
1
1
11
1
1
1
1
2
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
0
0
0
0
0
0
8
2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
11
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
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JULIENE REZENDE OLIVEIRA
MARCOS AURÉLIO MARQUES
ROSALINA TRAJANO DINIZ
RR
Boa Vista
ANA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS
CARLEIDE SCHRAMM SILVA
ELENIZE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
FLÁVIO CORSINI LIRIO
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA
ILMA DE ARAÚJO XAUD
ISABEL DA COSTA LIMA
JULES RIMET DE SOUZA CRUZ SOARES
KENNEDY LEITE DA SILVA
LEILA SOARES DE SOUSA PERUSSOLO
LUZINETH RODRIGUES MARTINS
MARCIA HELENA MAIA DE LIMA
NILDETE SILVA DE MELO
SIRDENNYS DA SILVA SANTANA
Cantá
LINDINALVA FERNANDES COELHO
RS
Porto Alegre
MARIA LUIZA RODRIGUES FLORES
SUSANA SILVA DE SOUZA
SC
Florianópolis
MATHEUS RODRIGUES MENEZES
Itajaí
ELISABETE LAURINDO DE SOUZA
Jaguaruna
SUSANA DE OLIVEIRA FELIPE
SP
Campinas
MARINA AVELAR
MIRIAM CORRÊA E CASTRO SEABRA SALLES
Guarulhos
ROGÉRIA JOAQUINA DOS SANTOS COSTA
Santa Bárbara D'Oeste
CÁSSIA BUSCH MOLON
São Paulo
ANNA HELENA DE ALMEIDA PIRES ALTENFELDER SILVA
ARTHUR SPERANDÉO DE MACEDO
BEATRIZ FERRAZ
EDILENE DE CASSIA ZAMBRANA FERREL RIBEIRO

1
1
1
15
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
15
2
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0

1
1
1
15
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
11
1
0
1
1
1
1
1
8
0
1
1
1
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Belo Jardim
Bonito
Cabo de Santo
Agostinho

Cachoeirinha
Camaragibe
Carpina
Cortes
Garanhuns
Goiana
Igarassu
Itambé
Jaboatão dos
Guararapes

Limoeiro

Moreno
Olinda

BERNADINA SANTOS ARAÚJO DE SOUZA
MARIA ELZA DA SILVA
ANA MARIA MORAIS ROSA
ELINE PATRÍCIA DA SILVA
GILDETE MARIA DOS SANTOS SILVA
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA
SAMUEL DO NASCIMENTO PEREIRA
THIAGO GONÇALVES SILVA
TELMA MARILIA DE ALMEIDA E SILVA
ALVES
PRISCILA ANTONIO DA SILVA
GERLANE MARIA DOS SANTOS SILVA
IARA DA GLORIA MARCOS
TARCIA REGINA DA SILVA
SHEYLA LILIAN DOS SANTOS BARROS
JAILSON SILVA DOS SANTOS
ADILSON MARIANO DA SILVA
JAYSE ANTONIO DA SILVA FERREIRA
ALEXANDRE LOBO ALEXANDRE
ANA COELHO VIEIRA SELVA
ARY BARBOSA FRANCISCO CORREIA
JÚNIOR
DILSON JOSÉ MARQUES GUEDES
EDILANGE BATISTA GALVÃO
EMANUELA ARAÚJO
IRANA RAMOS BRITTO DA SILVA
JANAINA GOMES DE SOUSA
MARIA DA CONCEIÇÃO LIRA DA SILVA
MARIA DA SOLIDADE DE MENEZES
CORDEIRO
REGINALDO ARAÚJO DE LIMA
ANA MARIA XAVIER DE MELO SANTOS
LUCIENE LIRA BARBOSA MOURA DE
LIMA
INGRID DA SILVA FERREIRA
ANDERSON DOUGLAS ALMEIDA
ANDREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
CARLA CONCEIÇÃO LAYME DA SILVA
CAROLINA VANDERLEI MACIEL
CÉLIA REGINA BASTOS DOS SANTOS
CLAUDENICE VIRGÍNIA DE PAIVA
CLÁUDIA GERMANA CAMELO FARIAS
CLÁUDIA REMANESCENTES LEMOS
SILVA

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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Palmares
Paulista

Petrolina

Recife

EDNO JOSÉ DAS CHAGAS
HORÁCIO FRANCISCO DOS REIS FILHO
IBERE CALDAS SOUZA
JAIRO BEZERRA DE SALES
JOSE RONALDO CANDIDO DA SILVA
LADIJANE CORREIA DA SILVA CHAGAS
MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA
MARIA RIZOCLEIDE SOARES FRUTUOSO
TASSIANA CRISTINA ARRUDA SILVA
KARLA WANESSA CARVALHO DE
ALMEIDA
ADRIANA OLIVEIRA DE TOLEDO
FLÁVIA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA
GIZELE CORDEIRO DE AVELINO E SILVA
JORGIANE ARAÚJO FERREIRA BARBOSA
MARIA DA ROSALIA DA SILVA
PATRICIA DANTAS DE MESQUITA
PAULO GOMES DE FREITAS
PEDRO BRAZ SOBRINHO

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PE
ANNA WANNESSA NUNES FERREIRA
MARIA DO SOCORRO TAVARES
CAVALCANTE VIEIRA
ADILMA PEREIRA DE MENDONÇA
ANA FLÁVIA VIEIRA ROLIM
ANDRE LUIZ DE SOUZA
ANDREA BATISTA DE SOUZA
ARTHUR RIBEIRO DE SENNA FILHO
CATARINA DE SANTANA SILVA
CLEIDIMAR BARBOSA DOS SANTOS
DANIELY GOMES VIEIRA DE SOUZA
DURVAL PAULO GOMES JÚNIOR
E DA SILVA GOMES
EDILENE NUNES DE MACEDO
EDIONE PIRES CABRAL
EDLA DE ARAÚJO LIRA SOARES
EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR
EMILIO VELUDO LOPES
FABÍOLA MÔNICA DA SILVA
GONÇALVES
FERNANDO RODRIGUES DE SANTANA
JÚNIOR
FLÁVIA LUÍZA DE LIRA
FREDERICO DA COSTA AMANCIO
HORÁCIO FRANCISCO DOS REIS FILHO

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
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IANY MICHELLE DE OLIVEIRA GAMA
JARDIM
IRAILDES ALVES DE SOUSA
ISABELA NOBREGA BARBOSA
ISABELA VASCONCELOS DE ALMEIDA
JANAINA GOMES DE SOUSA
JJOSE PINTO LAPA
JOÃO CARLOS CINTRA CHARAMBA
JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA
(BETINHO)
JOSÉ RENÉ CÂMARA JUNIOR
JOSEBIAS JOSÉ DOS SANTOS
JUCELI BENGERT LIMA
JULIANA ALVES DE ANDRADE
KARLA CABRAL BARROCA
KÁTIA DE FRANÇA MONTEIRO
VASCONCELOS
LÉCIO CORDEIRO DE SOUZA
LENIRA GUEDES DA SILVEIRA
LUCAS ESTEVAO SILVA
LUCIENE MARIA DAS NEVES MEIRELES
DE VASCONCELOS
LUCIVANIA MARIA DOS SANTOS
MARCIA REGINA SILVA
MARCOS ALEXANDRE DE MELO BARROS
MARIA ANTONIETA TORRES DA SILVA
MARIA DO CARMO TINOCO BRANDÃO
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA
BRANDÃO DE AMORIM
MARIA DO SOCORRO VALOIS ALVES
MARIA JACKELANE DARCK FINELON
BARROS
MARIA JAQUELINE PAES DE CARVALHO
MARIA KÖNNING-DE SIQUEIRA
REGUEIRA
MARIA TEIXEIRA SOBRINHA
MARINALDO ALVES DE SOUZA
NADJA REGUEIRA HARROP
NEUZA MARIA PONTES DE MENDONÇA
PAULO FERNANDO DE VASCONCELOS
DUTRA
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
FEITOSA
REGINA CÉLIA LUSTOSA RORIZ
REGINALDO SEIXAS FONTELES
ROAN SARAIVA DE LIMA FERREIRA
ROSALIA DA SILVA SANTOS

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
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Anexo 8 – Relatório de status e recomendações
do check list para Manaus e Recife

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38
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CIRCUITO AUDIÊNCIA PÚBLICA - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A AUDIÊNCIA EM MANAUS
Observações:
Visita de campo realizada nos dias 13 e 14 de Junho
Contato da Secretaria Estadual de Educação do Amazonas (SEEAM)- Mineia Urbax (responsável pelo cerimonial)
Local do evento- Auditório da Reitoria - Universidade Estadual do Amazonas

Status em 19/6/2017

REQUISITOS
ITEM

IDEAL

LEVANTAMENTO EM CAMPO E RECOMENDAÇÕES
MÍNIMA NECESSÁRIA
Condições gerais

STATUS

RECOMENDAÇÕES

Refrigerado com capacidade para 400 pessoas
Auditório

haverá sobreaquecimento em função da quantidade

Com boa ventilação e capacidade para acomodar o número de
inscritos (considerar que durante a ocupação haverá
sobreaquecimento em função da quantidade de pessoas,
de pessoas, equipamentos eletrônicos energizados e equipamentos eletrônicos energizados e iluminação cênica)
iluminação cênica)

Auditório comporta 300 pessoas e não 400 conforme orientação
do checklist. Como no edital de chamamento fala-se em 300
convidados, auditório está adequado. Possui ar condicionado, sem
espaço para cadeiras adicionais ou pessoas em pé

Acessibilidade

Elevador PNE ou rampas de acesso, banheiros
adaptados, espaço para acomodação de PNE e
cadeira de rodas no auditório

Elevador PNE ou rampas de acesso e banheiros adaptados

Existe rampa de acesso até o auditório. Auditório é largo, mas não
há sinalização para vaga de cadeirante. Banheiro não é plenamente
adaptado, mas a cadeira entra no banheiro

Comodidade

Bebedouro ou galão de água + copos

Comércio nas proximidades

Existe bebedouro de galão disponível na entrada, mas que
necessita de copos no dia do evento.

Estacionamento nas proximidades e facilidade de transporte
público

Serão liberadas 10 vagas de estacionamento. Ao lado há
SEEAM poderá ser responsável por disponibilizar
estacionamento pago para 150 carros pequenos, R$ 30,00 a diária translado para participantes. Confirmar informação.

Equipe de segurança contratada ou apoio policial
Bombeiro civil ou socorrista local

SEEAM poderá ser responsável
SEEAM poderá ser responsável

(considerar que durante a ocupação do espaço

Transporte
Segurança física
Plantão socorrista

Vagas de estaciomento liberadas para boa
quantidade de veículos e facilidade de transporte
público
Equipe de segurança local ou aparato policial
Ambulância UTI durante o evento

Redundância elétrica

Gerador com capacidade e autonomia para garantir a Condição para adaptação de gerador externo no quadro
realização, gravação e transmissão do evento
elétrico local

Existe gerador, que entra 5 segundos após queda de energia

Prevenção para emergências

Extintores de incêncio, rotas de fuga sinalizadas,
saídas de emergência, alvará de funcionamento,
AVCB do prédio, sensores de fumaça, brigada de
incêndio

Não há sensores de fumaça. Existe bombeiro civil disponível,
extintor, rota de fuga, sinalização e saída de emergência

Geral

Extintores de incêncio, rotas de fuga sinalizadas e alvará de
funcionamento

1 - Toiletes em quantidade e condição adequada para o público;
2 - Ausência de interferências/ruídos externos durante a realização do evento.

Prever quantidade de copos e galões para a
rotatividade das 300 pessoas durante as horas do
evento

É preciso levar nobreak para evitar desligamento
abrupto

Existem 4 toiletes ao lado do auditório (2 femininos e 2
masculinos). Há outros toiletes disponíveis em outros andares do
prédio

Disponibilizar sinalização dos outros toiletes
disponíveis próximo ao auditório

link compratilhado com 6 megas de upload

Providenciar um link dedicado para a transmissão,
para evitar concorrência de acessos

Não há redundância

Se outro link for providenciado (conforme orientação
do item anterior), que seja exclusivo para o evento, o
link já existente no auditório servirá como backup
(redundância)

Condições técnicas - transmissão streaming
Canal Internet

Dedicado, 5 megas de upload ou mais

Redundância de canal Internet

Dedicado, 2 megas de upload

Ponto de rede com acesso à Internet

4 pontos de rede cabeados ou mais

2 pontos de rede cabeados

Apoio local

Operador técnico do auditório e eletricista local

Zelador ou eletricista local

Local de operação

Sala técnica ou house mix

Espaço idealmente no fundo do auditório com possibilidade de
Não existe uma sala técnica
bancada de 3 m, 5 cadeiras e tomada elétrica próxima

Infraestrutura elétrica

5 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório
(ligação das câmeras)

3 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório (ligação das
câmeras)

Dedicado, 2 megas de upload

-

Só existe 1 ponto de rede no auditório, mas a Universidade
Estadual do Amazonas disponibiliza switch para distribuição de
novos pontos

Condições técnicas - gravação/transmissão
Não existe nenhum dos dois para o evento

Existem 7 tomadas na frente do palco e 4 nas laterais (2 de cada
lado) - 110 volts

Disponibilizar estes técnicos para o evento
Sugere-se uma unidade móvel com os
equipamentos, uma vez que o auditório é pequeno

Condições técnicas - Operação do evento
Projeção
Sonorização

Telão e datashow

Existe 1 tela em cada lado do auditório - estão fixas na parede

SEEAM poderá ser responsável. Confirmar
informação

Existe mas é precária para o local

Providenciar empresa de sonorização e projeção.
SEEAM poderá ser responsávelConfirmar informação

Condições técnicas para instalação

PA (caixa de som amplificada) compatível com as
dimensões do espaço

Mobiliário de palco
Capacidade para acomodar a quantidade de mediadores determinada pelo regimento do evento
Mesa com capacidade para 10 pessoas
1
SEEAM poderá ser responsável. Confirmar
Banqueta alta, praticável ou condição de boa visibilidade do
Existe - com logo da UEA
público
Recepção e orientação no dia do evento - considerando 300 pessoas

Mesa plenária e cadeiras
Toalhas para Mesa de palco

1

Ponto de participação pública

Púlpito

Lista de presença
Crachá
Etiqueta
Prancheta para recepção
Computador para não inscritos

1 dividida em 8 por ordem alfabetica
400
400
10
3

1 dividida em 8 por ordem alfabetica
300
300
6
2

Impressora para etiquetas (com programa Pimaco)

2

2

SEEAM poderá ser responsável. Confirmar

de acordo com número de participantes na mesa
300

SEEAM poderá ser responsável. Confirmar
Avaliar quem será responsável

300

Avaliar quem será responsável

Prisma para Mesa
de acordo com número de participantes na mesa
400
Pasta de apoio com identidade do CNE
Material de apoio - Caneta, bloco, informativo local e
400
caderno técnico

Avaliar quem será responsável
Avaliar quem será responsável
Avaliar quem será responsável
Avaliar quem será responsável
SEEAM poderá ser responsável. Confirmar

Placas sinalizadoras para toiletes (fora do auditório)

4

2

Avaliar quem será responsável

Balcão Recepção para inscritos
Balcão Recepção para não inscritos
Apoio local para inscrições de fala - dentro do
auditório
Mesas para coffee

7 recepcionistas
3 recepcionistas

4 recepcionistas
2 recepcionistas

Avaliar quem será responsável por estes funcionários
Avaliar quem será responsável por estes funcionários

4

2

Avaliar quem será responsável por estes funcionários

2

1

SEEAM poderá ser responsável

Comunicação Visual Banner

2 banners na lateral, 1 fundo de palco, 1 na entrada

2 banners na lateral, 1 fundo de palco, 1 na entrada

FCAV pode propor layout

Coffee Break (previsão para 350 pessoas)
Tradução em libras

Tradução em libras

2 pessoas

2 pessoas

Avaliar quem será responsável por estes funcionários

CIRCUITO AUDIÊNCIA PÚBLICA - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A AUDIÊNCIA EM RECIFE
Observações:
Visita de campo realizada no dia 18 de julho de 2017
Contato da Empetur Rodrigo
Local do evento- Teatro Beberibe - Centro de Convenções de Pernambuco/Av. Professor Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho/Olinda

Status em 19/7/2017

REQUISITOS
ITEM

IDEAL

LEVANTAMENTO EM CAMPO E RECOMENDAÇÕES
MÍNIMA NECESSÁRIA
Condições gerais

STATUS

RECOMENDAÇÕES

Refrigerado com capacidade para 400 pessoas
(considerar que durante a ocupação do espaço
Auditório

Com boa ventilação e capacidade para acomodar o número de
inscritos (considerar que durante a ocupação haverá
sobreaquecimento em função da quantidade de pessoas,
de pessoas, equipamentos eletrônicos energizados e equipamentos eletrônicos energizados e iluminação cênica)
haverá sobreaquecimento em função da quantidade

Auditório comporta 390 pessoas.No edital de chamamento fala-se
em 350 convidados, e, portanto, auditório está adequado.
Refrigeração adequada. As dimensões do auditóri são: 25x25m. Pé
direito de 8m.

iluminação cênica)
Acessibilidade

Elevador PNE ou rampas de acesso, banheiros
adaptados, espaço para acomodação de PNE e
cadeira de rodas no auditório

Elevador PNE ou rampas de acesso e banheiros adaptados

Comodidade

Bebedouro ou galão de água + copos

Comércio nas proximidades

Não há bebedouro, galão e copos de água.

Transporte

Vagas de estaciomento liberadas para boa
quantidade de veículos e facilidade de transporte
público

Estacionamento nas proximidades e facilidade de transporte
público

Há estacionamento pago para 300 carros pequenos, R$ 16,50 o
período de 12h. Serão liberadas 10 tickets junto à administração
do estacionamento.

Segurança física

Equipe de segurança local ou aparato policial

Equipe de segurança contratada ou apoio policial

Há apenas segurança patrimonial.

É preciso providenciar para o dia do evento.

Plantão socorrista

Ambulância UTI durante o evento

Bombeiro civil ou socorrista local

Não há bombeiro nem socorrista com ambulência.

É preciso providenciar para o dia do evento.

Redundância elétrica

Prevenção para emergências

Geral

Gerador com capacidade e autonomia para garantir a Condição para adaptação de gerador externo no quadro
realização, gravação e transmissão do evento
elétrico local

Elevadores, rampas, vagas para cadeirantes tanto no auditório
quanto no estacionamento.
É necessário prever para o dia do evento.

É importante contratar um gerador para dar conta de
Não há redundância para segurar o evento, apenas sinalizações de
todo o sistema elétrico do auditório em caso de falta de
emergência.
energia.

Extintores de incêncio, rotas de fuga sinalizadas,
Há 4 extintores dentro do auditório, há saídas de emergência atrás
Extintores de incêncio, rotas de fuga sinalizadas e alvará de
saídas de emergência, alvará de funcionamento,
do palco, não há sensores de fumaça. Há 1 hidrante atrás do palco,
funcionamento
AVCB do prédio, sensores de fumaça, brigada de
2 dentro do auditório, 2 fora do auditório. Não há sprinklers.
incêndio
1 - Toiletes em quantidade e condição adequada para o público;
Existe um banheiro masculino e um feminino, ambos com
2 - Ausência de interferências/ruídos externos durante a realização do evento.
múltiplas cabines.
Condições técnicas - transmissão streaming

Canal Internet

Dedicado, 5 megas de upload ou mais

Redundância de canal Internet

Dedicado, 2 megas de upload

Ponto de rede com acesso à Internet

4 pontos de rede cabeados ou mais

Há canal de internet com capacidade de 1gb. Possível dedicar link
(mínimo de 5mb de upload). Foi realizado um teste de medição de
banda na sala do administrador de rede e, ao restringir a banda a
5mb, os testes entregaram o esperado.

Dedicado, 2 megas de upload

-

2 pontos de rede cabeados

Há redundância do link, mas não dedicada. Capacidade de
redundância de 120mb.

Há apenas ponto de rede atrás do palco.

É preciso pedir para administrador da rede direcionar
pontos para dentro da sala técnica - isto incide custo
extra.

Condições técnicas - gravação/transmissão
Apoio local

Operador técnico do auditório e eletricista local

Local de operação

Sala técnica ou house mix

Infraestrutura elétrica

5 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório
(ligação das câmeras)

Projeção

Telão e datashow

Sonorização

PA (caixa de som amplificada) compatível com as
dimensões do espaço

Zelador ou eletricista local

Existe um operador de áudio, e um eletricista local

Existe uma sala técnica, 3 microfones com fio, uma mesa de som
Espaço idealmente no fundo do auditório com possibilidade de
dentro da sala técnica, caixa acústica, além de uma mesa de
bancada de 3 m, 5 cadeiras e tomada elétrica próxima
mobiliário.
3 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório (ligação das
Existem 4 tomadas atrás do palco e 4 na sala técnica - 220 volts
câmeras)
Condições técnicas - Operação do evento
Não tem projetor, mas tem tela

é preciso falar com o eletricista local para entender as
especificações para instalação de gerador
Se houver necessidade é preciso providenciar microfones
sem fio.

É preciso providenciar projetores

Condições técnicas para instalação
Sistema de som funciona plenamente.
Mobiliário de palco

Dimensões do palco

-

-

7x25m

Capacidade para acomodar a quantidade de mediadores determinada pelo regimento do evento

Mesa plenária e cadeiras

Existe mesa e cadeiras de palco, mas deve ser solicitado com
antecedência. São pranchões modulares e cabe quantas pessoas
forem necessárias.

Toalhas para Mesa de palco

1

Ponto de participação pública

Púlpito

1
Existe, mas deve ser solicitado com antecedência
Banqueta alta, praticável ou condição de boa visibilidade do
Existe mas deve ser solicitada previamente
público
Recepção e orientação no dia do evento - considerando 350 pessoas

Lista de presença
Crachá
Etiqueta
Prancheta para recepção
Computador para não inscritos
Impressora para etiquetas (com programa
Pimaco)

1 dividida em 8 por ordem alfabetica
450
450
10
3

1 dividida em 8 por ordem alfabetica
350
350
6
2

Avaliar quem será responsável
CNE fará os crachás.
FCAV imprimirá etiquetas.
Avaliar quem será responsável
Avaliar quem será responsável

2

2

Avaliar quem será responsável

Prisma para Mesa
Pasta de apoio com identidade do CNE
Material de apoio - Caneta, bloco, informativo
local e caderno técnico
Placas sinalizadoras

Número de acordo com número de participantes na
Número de acordo com número de participantes na mesa
mesa
450
350
450

350

Solicitar a mesa e cadeiras com antecedência
Solicitar toalha com antecedência
Solicitar púlpito com antecedência

Avaliar quem será responsável
Avaliar quem será responsável
Avaliar quem será responsável
Há placas sinalizadoras dentro do local

Balcão Recepção para inscritos

1 mesa

1 mesa

Existe mesa para 6 pessoas, mas é necessário solicitar previamente Solicitar mesa para recepção de inscritos previamente

Balcão Recepção para não inscritos

1 mesa

1 mesa

Existe mesa, mas é necessário solicitar previamente

Recepcionistas para Inscritos
Recepcionistas para não inscritos
Apoio local para inscrições de fala - dentro do
auditório
Mesas para coffee

7 recepcionistas
3 recepcionistas

4 recepcionistas
2 recepcionistas

Avaliar quem será responsável por estes funcionários
Avaliar quem será responsável por estes funcionários

4

2

Avaliar quem será responsável por estes funcionários

2

1

É necessário solicitar previamente

2 banners na lateral, 1 fundo de palco, 1 na entrada

Existe espaço para banner, mas depende de estrutura do
contratante

Comunicação Visual Banner

2 banners na lateral, 1 fundo de palco, 1 na entrada

Coffee Break (previsão para 400 pessoas)
Departamento comercial (Empetur) pode indicar. Caso haja staff com garçons, é cobrado uma locação extra do espaço externo. Se o serviço de coffee se restringir à mesa, não.
Tradução em libras

Tradução em libras

2 pessoas

2 pessoas

Avaliar quem será responsável por estes funcionários

Solicitar mesa para recepção de não inscritos
previamente

Solicitar mesa para coffee previamente

www.vanzolini.org.br

Anexo 9 – Proposta de apoio no processo de
organização e classificação dos documentos
recebidos pelo CNE

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145-3700 / (11) 5525-5555

24/07/2017

BNCC – Audiências
Públicas com o CNE
PROPOSTA PRELIMINAR DE APOIO NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO
E CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS. 20/07/2017.

Objetivo
Especificar processo de organização dos documentos encaminhados para o CNE de forma a:
1.

Descrever, de forma homogênea, os documentos encaminhados

2.

Propor critérios para e realizar a classificação dos assuntos abordados em cada documento

3.

Registrar de forma sintética e organizada o conteúdo dos documentos

4.

Registrar o fluxo – recebimento, classificação, análise, retorno

5.

Produzir relatórios quantitativos considerando número de documentos, origem, tópicos
abordados, assuntos.

PROPOSTA PRELIMINAR ‐ 20/07/2017

2

1

24/07/2017

Descrição dos documentos
Categorias propostas (conforme planilha CNE)
 Código de identificação
 Instituição
 Data de entrega do documento
 Autoridades /titulares
 Número de protocolo
 Origem – e‐mail, correio, SEI, audiência pública, outros
 E‐mail de contato
 Telefone de Contato
 Retorno – sim ou não

3

PROPOSTA PRELIMINAR ‐ 20/07/2017

Classificação dos assuntos
Temáticas

Referência ao documento da BNCC

Assuntos
Externo ao documento (processo de elaboração,
implementação)
Interno ao documento
Definição da Base

Introdução

Marcos Legais – pacto federativo
Fundamentos Pedagógicos

Estrutura da BNCC

Organização interna do documento

PROPOSTA PRELIMINAR ‐ 20/07/2017

4

2

24/07/2017

Classificação dos assuntos
Temáticas

Assuntos
Documento da etapa
Objetos de aprendizagem e desenvolvimento

Etapa da Educação Infantil

Campos de experiência
Documento da etapa
Documentos de área

Etapa do Ensino Fundamental

Disciplina ‐ habilidades

PROPOSTA PRELIMINAR ‐ 20/07/2017

5

Registro do conteúdo
Descrever o conteúdo a partir da chave de classificação em três níveis

1. Críticas – descrição resumida da natureza do questionamento e localização no documento
(quando possível)
2. Aspectos positivos – descrição resumida
3. Propostas – descrição resumida da sugestão e localização no documento (quando possível)

PROPOSTA PRELIMINAR ‐ 20/07/2017

6

3

www.vanzolini.org.br

Anexo 10 – Proposta de funcionalidades da
ferramenta on-line da BNCC

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452‐001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3145‐3700 / (11) 5525‐5555

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta

Macroatividade 11 – Eixo 3 – disponibilização de ferramenta on-line que permita a seleção
e organização de conteúdos da BNCC para elaboração do currículo local.
CRONOGRAMA:
Protótipo (wireframe) – julho (até 20)
Desenvolvimento – ago/set/out
Entrega – Nov/17

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Tela de Acesso

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Dados Gerais
-

Após o primeiro acesso, será apresentado um formulário de cadastro, com questões
obrigatórias ou não, a serem definidas (pessoais, profissionais etc.);
Será disponibilizado um tutorial da ferramenta para consulta.

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Tela de Home
–

Após a seleção da etapa será disponibilizada uma página correspondente para seleção
dos filtros da consulta.

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Modelo de Extração – Competências Gerais da BNCC
Consulta Base Interativa
Extraído: 24/07/2017 18:18:00

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade
(fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a
construção de uma sociedade solidária.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base
nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também
para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática,
científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles,
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano
(incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns
que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade
para lidar com elas e com a pressão do grupo.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem,
etnia, gênero, idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade
com a qual deve se comprometer.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos
conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Modelo de Extração – Competências Específicas da Área de Conhecimento
Consulta Base Interativa
Extraído

24/07/2017 18:18

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS POR ÁREA DE CONHECIMENTO
Área de Conhecimento
Linguagens
Linguagens

Linguagens

Linguagens

Linguagens
Linguagens

Linguagens

Linguagens

Competências Específicas
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica e social e
o seu caráter constitutivo de organização e significação da realidade.
2. Reconhecer as linguagens como fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão
dos sentidos, das emoções e das experiências do ser humano na vida social.
3. Desenvolver visão crítica das linguagens, tendo por base o estudo da
natureza, gênese e função delas para operar com a pluralidade das formas
de expressão.
4. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens
e suas manifestações específicas, prevendo a coerência de sua posição e a
dos outros, para partilhar interesses e divulgar ideias com objetividade
e fluência diante de outras ideias.
5. Reconhecer as linguagens como parte do patrimônio cultural material e
imaterial de uma determinada coletividade e da humanidade.
6. Respeitar e preservar as diferentes linguagens, utilizadas por diversos
grupos sociais, em suas esferas de socialização.
7. Usufruir do patrimônio linguístico, artístico e de práticas corporais nacionais
e internacionais, com suas diferentes visões de mundo, pelo acesso ao
acervo e possibilidades de construção de categorias de diferenciação,
apreciação e criação.
8. Interagir pelas linguagens, em situações subjetivas e objetivas, inclusive
aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos
e estatutos de interlocutores, como as próprias do mundo do trabalho,
colocando-se como protagonista no processo de produção/compreensão,
para compartilhar os valores fundamentais de interesse social e os direitos e
deveres dos cidadãos, com respeito ao bem comum e à ordem democrática.

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Modelo de Extração – Competências Específicas por Componente Curricular
Consulta Base Interativa
Extraído

24/07/2017 18:18

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Componente Curricular
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Língua Portuguesa

Competências Específicas
1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus usuários e da
comunidade a que pertencem
2. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
3. Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, rejeitando
preconceitos linguísticos.
4. Valorizar a escrita como bem cultural da humanidade.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequado à
situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual.
6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de
comunicação, posicionando-se criticamente em relação a conteúdos discriminatórios
que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos e
interesses pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa,
trabalho etc.).
9. Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com
compreensão, autonomia, fluência e criticidade.
10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de
compreensão do mundo e de si mesmo.

Base Interativa
Funcionalidades da Ferramenta
Modelo de Extração – Habilidades por componente curricular com unidade
temática e objetos de conhecimento.
Consulta Base Interativa
Extraído

Componente

24/07/2017 18:18

Eixo

Ano

Habilidades

Unidade Temática

Objetos de
conhecimento

LP

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes
contextos discursivos.

6º

EF06LP01 Colaborar na busca de soluções para problemas
entre os interlocutores, utilizando estratégias conversacionais
de cooperação e respeito.

Interação
discursiva/intercâmbio
oral no contexto escolar

LP

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes
contextos discursivos.

6º

EF06LP02 Responder, oralmente, a perguntas, fóruns ou
enquetes, justificando posicionamentos e adequando o
vocabulário às condições de comunicação.

Constituição da
identidade psicossocial,
em sala de aula, por meio
da oralidade

Funcionamento do
discurso oral

Regras de convivência em
sala de aula

LP

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes
contextos discursivos.

6º

EF06LP03 Interagir, oralmente, na escola e fora dela,
considerando o contexto, a função social e a finalidade da
interação.

LP

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes
contextos discursivos.

6º,7ª,8ª, 9º

LP

EIXO ORALIDADE – Práticas de compreensão e produção de textos orais em diferentes
contextos discursivos.

6º,7ª,8ª, 9º

LP

EIXO LEITURA – Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo-visuais
e multimodais. Textos da atualidade, com assunto e tema apropriados à faixa etária dos
alunos e nível de textualidade adequado: vocabulário com possibilidades de
enriquecimento do léxico do aluno e recursos expressivos denotativos e conotativos.

6º

LP

EIXO LEITURA – Práticas de compreensão e interpretação de textos verbais, verbo-visuais
e multimodais. Textos da atualidade, com assunto e tema apropriados à faixa etária dos
alunos e nível de textualidade adequado: vocabulário com possibilidades de
enriquecimento do léxico do aluno e recursos expressivos denotativos e conotativos.

6º

EF69LP01 Expor, no tempo previsto, resultados de pesquisa
ou estudo, em colaboração com o grupo, com apoio de
quadros, tabelas ou gráficos e uso de recursos de tecnologias
da informação e comunicação, adequando vocabulário,
pronúncia, entonação, gestos, pausas e ritmo.
EF69LP02 Justificar fatores determinantes de registro
linguístico (formal, informal), como: contexto, ambiente, tema,
estado emocional do falante, grau de intimidade entre os
falantes.

Elementos constitutivos
Estratégias de escuta de
da discursividade em
textos orais em situações
diferentes contextos
espec ficas de interação
comunicativos
Produção de textos orais
em situações específicas Exposição oral
de interação

Variação linguística

Seleção de informações

EF06LP07 Localizar e hierarquizar informações em textos.

Estratégias de leitura

Localização de
informações em textos

EF06LP08 Selecionar e organizar informações explícitas e
implícitas, para realizar ações e resolver problemas.

Estratégias de leitura

Seleção de informações

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

REGISTRO DE REUNIÃO
DADOS DA REUNIÃO

1.

Área Responsável pela Reunião: Comitê Técnico Consultivo de Acompanhamento - CTCA3-BNCC - Portaria/MEC nº
1440, de 11 de julho de 2017 (SEI 0743918)
Objetivo da Reunião: Analisar o Relatório III e seus anexos no âmbito do Contrato nº 17/2017, firmado entre o
Ministério da Educação, por intermédio da Subsecretária de Assuntos Administrativos, e a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV, tendo por objeto a prestação de serviços especializados para a gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular
- BNCC.
Data
28/07/2017

Horário de Início
14h00min

2.

PARTICIPANTES

2.1.

Internos:

Nome
Ednar Maria Vieira Diniz
Manoel Gomes Marciape Neto
Cesar Claudio Moreira Giraldes
Radson de Souza Santos
Maria Candida Muniz Trigo

2.2.

Horário de Término
15h00min

Unidade
Coord. Sup. CTCA3-BNCC
Membro Tit. CTCA3-BNCC - SE
Membro Sup. CTCA3-BNCC - SE
Membro Sup. CTCA3-BNCC GM
SE (secretariando)

Local
Sala de reuniões nº 01 - SE/GAB

E-mail
ednar.diniz@mec.gov.br
manoelmarciape@mec.gov.br
cesargiraldes@mec.gov.br
radsonsantos@mec.gov.br
maria.trigo@mec.gov.br

Externos (se houver): não houve

Nome
=====================================
=====================================
=====================================

Órgão/Instituição/Empresa
=================
=================
=================

Telefone
======
======
======

E-mail
================================
================================
================================

PAUTA

3.
Item
1
...

Descrição
Análise do Relatório III e seus anexos (SEI 0767555 e 0767560), recebidos em 27/07/2017 conforme Ofício FCAV/GTE nº
109/2017 (SEI 0767552) e Termo de Recebimento Provisório respectivo (SEI 0767563) no âmbito do Contrato nº 17/2017 - FCAV
=========================================================================================================

RELATO DA REUNIÃO

4.
Item

Descrição

1

Feitas as considerações iniciais relacionadas aos motivos de ausência dos demais membros do Comitê, foi
procedido o exame do Relatório III, tendo sido constatada a necessidade de solicitação à FCAV das seguintes
informações complementares:

a) com relação ao Anexo I, a indicação do início do vínculo e do currículo resumido de cada especialista; e
b) com relação aos demais anexos, a comprovação de entrega dos produtos junto aos respectivos demandantes.

5.

APROVAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

5.1.
Segue o presente Registro de Reunião assinado eletronicamente pelos membros presentes, com sugestão de
que as informações complementares sejam solicitadas à Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV.
5.2.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por Ednar Maria Vieira Diniz, Servidor(a), em 01/08/2017, às 17:12, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Manoel Gomes Marciape Neto, Servidor(a), em 01/08/2017, às 17:13,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Radson de Souza Santos, Coordenador(a), em 01/08/2017, às 17:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por César Cláudio Moreira Giraldes, Servidor(a), em 01/08/2017, às 19:15,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0767614 e o código CRC
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 3, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício nº 0119/2017FCAV/GTE (SEI nº 0781492), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00216970

Data da emissão: 08/08/2017   

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: Julho/2017   
Valor da Nota: R$ 1.924.729,00

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2017NE800324 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.8204
Brasília, 22 de setembro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Cristina Ikonomidis, Diretor de Programa, em 22/09/2017, às
15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a), Substituto(a),
em 25/09/2017, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015
do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0834586 e o
código CRC DA48855D.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0834586
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Anexo 1 – Lista atualizada de Especialistas para
BNCC Ensino Médio

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38
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Lista de Especialistas BNCC Ensino Médio
Área
Coordenadora Pedagógica
Consultora Pedagógica

Especialista Linguagens

Especialista Matemática

Especialista Ciências da Natureza

Especialista Ciências Humanas

Especialistas
Ghisleine Trigo Silveira
Guiomar Namo de Mello
Roxane Rojo
Jacqueline Barbosa
Neide Resende
Gláucia d’Olim Marote Ferro
Adriana Ranelli Weigel
Priscilla Vilas Boas
Simone Laiz de Morais Lima
Isabel Filgueiras
João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho
Maria Eliza Fini
Silvia Sentelhas
Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira
Paulo Roberto da Cunha
Cristina Leite
Ricardo R. Aguiar*
Maria Fernanda Penteado Lamas
Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto
Janice Theodoro da Silva
Sonia Castellar
José Alves
Stella Christina Schrijnemaekers

Início do
Vínculo
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
01/09/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017
10/07/2017

*Novo integrante
Nomes que se desligaram do projeto:

CONTRATO nº 17/2017

Ruy Cesar Pietropaolo
Jorge Megid Neto

PROCESSO 23000.050898/2016‐38
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Anexo 2 – Estrutura do repositório on-line (salas,
grupos, usuários e páginas das salas
desenvolvidas)

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38
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Grupos e usuários.

Coordenação
Coordenação
Coordenação
Coordenação
Área Linguagens
Área Linguagens
Área Linguagens
Área Linguagens
Área Linguagens
Área Linguagens
Área Matemática
Área Matemática
Área Matemática
Área Ciências Natureza
Área Ciências Natureza
Área Ciências Natureza
Área Ciências Natureza
Área Ciências Natureza
Área Ciências Natureza
Área Ciências Humanas
Área Ciências Humanas
Área Ciências Humanas
Área Ciências Humanas

Ghisleine Trigo
Paulo Mendes
Lais Schalch
Luis Marcio Barbosa
Roxane Rojo
Jacqueline Barbosa
Neide Resende
Priscilla Vilas Boas
Simone Laiz de Morais Lima
Isabel Filgueiras
João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho
Maria Elisa Fini
Silvia Sentelhas
Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira
Paulo Roberto da Cunha
Cristina Leite
Ricardo R. Aguiar
Maria Fernanda Penteado Lamas
Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto
Janice Theodoro da Silva
Sonia Castellar
José Alves
Stella Christina Schrijnemaekers

ghistrigo@vanzolini-ead.org.br
pmendes@vanzolini-ead.org.br
lschalch@vanzolini-ead.org.br
lbarbosa@vanzolini-ead.org.br
rrojo@mac.com
jacbarbosa@gmail.com
neirez@usp.br
privboas@uol.com.br
simonelaiz@yahoo.com.br
belfilgueiras@uol.com.br
jbpfcarvalho@gmail.com
mefini@uol.com.br
silvia.sentelhas@gmail.com
guquerubim@gmail.com
xptocunha@gmail.com
crismilk@if.usp.br
rrechi.2010@gmail.com
mariferlamas@gmail.com
ainda não temos este email
jtheodoro@plugnet.com.br
soniavanzellacastellar@gmail.com
jafneto@uol.com.br
stella2cs@gmail.com

Área Matemática – Arquivos de trabalho

Área Linguagens – Atas de reunião

Área Linguagens – Arquivos de trabalho

Área de Ciências da Natureza – Atas de reunião

Área de Ciências da Natureza – Arquivos de trabalho

Área de Ciências Humanas – Atas de reunião

Área de Ciências Humanas – Arquivos de trabalho

20/09/2017

As competências gerais da Base
• Explicitam como os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento (V2) se
expressam nas aprendizagens essenciais que
devem ser garantidas a todos
• Oferecem referências claras para o
fortalecimento de ações, de gestores e
educadores em geral, que assegurem esses
direitos

9

www.vanzolini.org.br

Anexo 4 – Relatório de atividades de
comunicação relacionadas à BNCC

CONTRATO nº 17/2017
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5 - A partir de quando ela deverá começar a valer?
A Base deverá ser implementada em até dois anos após a sua homologação pelo ministro da
Educação. É importante destacar, porém, que a Base propriamente dita é um documento
orientador da Educação Básica. Assim, chegará às salas de aulas por meio dos currículos, da
formação de professores e da elaboração de livros didáticos, entre outras formas, uma vez que
toda a Educação Básica brasileira passará a ser referenciada à Base. A partir de 2017, o MEC
iniciará um diálogo com as redes de ensino sobre as principais etapas de implementação e sobre
a preparação necessária.
Nos dois anos que antecederem a implementação em sala de aula, deverá ocorrer a adaptação
dos currículos locais, seguindo as orientações da Base (pelas diferentes redes de ensino); a
implantação de programas de formação de professores em serviço, para adoção da Base; a
adaptação do material didático e a criação de novos recursos pedagógicos alinhados à Base; a
revisão das matrizes de avaliação, entre outras etapas fundamentais para que a Base possa ser
implementada com qualidade.
6 - O que foi priorizado em sua construção e de que forma essa construção foi realizada
para obter um bom produto final?
Foram priorizados o respeito à legislação educacional vigente e a ampla participação da
sociedade e das redes de ensino. O objetivo principal de formulação da Base foi elevar a
qualidade do ensino em todo o Brasil, indicando com clareza o que se espera que os estudantes
aprendam na Educação Básica, de forma a promover a equidade nos sistemas de ensino, isto é,
assegurar o direito de aprendizagem da totalidade dos estudantes de todas as unidades da
federação, de escolas públicas e privadas, do interior e das capitais, das zonas rurais e urbanas,
das áreas nobres e das periferias das grandes cidades. Isso foi feito por meio de uma referência
comum obrigatória para todas as escolas do país, respeitando a autonomia assegurada pela
Constituição aos entes federados e às escolas. O processo − participativo e de cunho institucional
– teve início em 2015, com a instituição de uma Comissão de Especialistas que produziu a
primeira versão do documento. Esse, por sua vez, foi submetido à consulta pública de setembro
de 2015 a março de 2016, quando foram colhidas 12 milhões de contribuições. A segunda versão
do documento foi publicada em maio de 2016. De junho a agosto de 2016, foram realizados 27
seminários estaduais, onde mais de 9.000 profissionais da educação registraram suas
contribuições. A partir do relatório consolidado apresentado pelo Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) ao MEC, em agosto de 2016, e leituras críticas de especialistas nacionais e
internacionais, foi elaborada a terceira versão do documento, contendo as etapas da educação
infantil e do ensino fundamental. Esta terceira versão foi entregue ao CNE em abril de 2017.
Desde julho, o CNE está realizando audiências públicas nas cinco regiões brasileiras e colhendo
contribuições de indivíduos e instituições para elaboração da versão final a ser encaminhada para
homologação pelo ministro da Educação.
Contato com veículos de comunicação que trabalham com notícias falsas da internet (fake news)
para esclarecer boato envolvendo suposta licitação do MEC. Foi preparada resposta que foi
veiculada com destaque pelo G1:
http://especiais.g1.globo.com/e-ou-nao-e/2017/banco-de-boatos/#!/governo-vai-distribuirvibradores-de-borracha-em-escolas
Acompanhamento de entrevista, em streaming ao vivo, do diretor de Programa da Secretaria
Executiva do MEC, Ricardo Coelho (Facebook do MEC):
https://www.facebook.com/pg/ministeriodaeducacao/videos/?ref=page internal.
Acompanhamento da entrevista da secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro, à TV
MEC.
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Contato com jornalistas de TV e rádio, por telefone e e-mail, para marcar entrevistas com
participantes da audiência pública da Base em São Paulo.
Acompanhamento,via internet, da audiência pública da Base, realizada em São Paulo,
Entrevista por telefone com a professora Katia Smole, do Movimento pela Base.
•

CONTEÚDO

Redação de textos sobre a audiência pública de SC:
Nova Escola incentiva leitura da Base
Um guia para não perder a última chance de colaborar com a BNCC
"Cinco dicas para sugestões mais eficazes". Esse é o título dos panfletos distribuídos pela revista
Nova Escola na manhã desta sexta, 11, em Florianópolis (SC), durante a audiência pública que
discute a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A iniciativa surgiu para melhorar o nível de
informação das pessoas que têm participado das discussões sobre a Base, uma vez que foi
verificada a baixa leitura do documento, o que prejudica o nível das sugestões feitas. A ideia nesta
fase é que a sociedade tenha mais uma chance de debater o documento, cuja terceira versão foi
entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em abril.
"Estivemos nas duas audiências anteriores e percebemos que as pessoas não leram o
documento. Então, decidimos contribuir para que os comentários e as sugestões dos educadores
que queiram se posicionar ganhem força", explica o editor-executivo da Nova Escola, Rodrigo
Ratier, veículo especializado em educação.
A distribuição começou no evento de Florianópolis, a terceira das cinco audiências agendadas. Ao
todo, 2.500 panfletos foram confeccionados. Para Ratier, o debate deve ficar focado no conteúdo
da terceira versão da Base, a fim de que seja mais eficaz em termos de resultados e qualidade.
"Não cabe mais, nesta etapa de discussão, questionar-se se a Base é ou não pertinente", afirma.
O informativo traz cinco dicas principais: ler o documento; ser específico; planejar a fala; perguntar
quando não entender o que está escrito; e, por fim, ter em mente que a base não é currículo. Além
disso, traz o endereço eletrônico do documento entregue pelo Ministério da Educação ao
Conselho Nacional de Educação (CNE), para que o público, em geral, tenha acesso à leitura
(bit.ly/textobncc).
No total, serão cinco audiências, sendo uma em cada região do país. Até o momento foram
realizados encontros em Manaus (AM), no Norte, e em Olinda (PE), no Nordeste. Depois de
Florianópolis, será a vez de São Paulo, em 25 de agosto, e Brasília, no dia 11 de setembro. Todas
as audiências estão abertas ao público e aqueles que não puderem participar presencialmente
podem acompanhar o evento via internet nas páginas do YouTube do Canal Futura e do Ministério
da Educação.
Como órgão normativo do Sistema Nacional de Educação, ao CNE cabe apreciar a proposta da
Base elaborada pelo MEC e produzir um parecer e um projeto de resolução que, uma vez
homologados pelo ministro da Educação, vão se transformar em norma nacional. A expectativa do
Conselho é que o documento referente à educação infantil e ao ensino fundamental da Base seja
aprovado até o final deste ano. Com os encontros, o Conselho espera ouvir representantes de
todas as regiões do país, valorizando características locais, de maneira a elaborar um documento
que reflita necessidades, interesses, diversidade e pluralidade do panorama educacional
brasileiro.
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Audiência pública em SC debate tecnologia no ensino fundamental
Ocorreu hoje, em Florianópolis (SC), a terceira das cinco audiências públicas programadas para
discutir a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O principal tema, dessa vez, girou em torno
do uso de novas tecnologias no ensino, sobretudo na educação fundamental.
“Procuramos abrir espaço para o maior número possível de representantes da sociedade, de
entidades e de pessoas de maneira individual para que pudéssemos ter um debate plural, em que
se pudesse respeitar eventuais pontos divergentes e se conseguisse subsídios suficientes para se
fazer os ajustes à versão da Base que foi encaminhada pelo MEC, até o texto final a ser produzido
pelo CNE”, relata o presidente do CNE, Eduardo Deschamps, que também é secretário de
Educação de Santa Catarina.
O estado, há anos, tem se destacado como um dos principais polos tecnológicos do país,
especialmente por conta do pioneirismo de diversas empresas e pelas tecnologias desenvolvidas.
São 1,4 mil empresas e mais de 14 mil empregos diretos no setor. Atualmente são três grandes
centros: Grande Florianópolis, Blumenau e Joinville.
Segundo Deschamps, os tópicos que estão sendo discutidos são muito parecidos. “Na região
Norte, tivemos uma discussão maior entorno da educação indígena. Aqui em Santa Catarina,
apareceram mais questões no que tange à tecnologia da informação e questões de pensamento
computacional em relação à Base. Na região Nordeste, foram debatidos temas atinentes à
História e Geografia. Muitas questões estão sendo apontadas. Lógico que muitas se repetem,
como pontos sobre a educação infantil e ensino religioso, mas certamente todas elas serão
contribuições valiosas para a melhoria do texto”, diz.
Para o conselheiro do CNE Ivan Siqueira, o principal diferencial que se observa, depois de duas
audiências realizadas, é que as participações estão mais elaboradas. “Percebe-se que as pessoas
estudaram e sabem o que foi ponderado anteriormente. Então, está havendo um aprofundamento
em algumas inserções e isso é muito bom. Se vê, até mesmo, a oferta de propostas mais
específicas e concretas. Era esperado que nas primeiras audiências as pessoas tivessem
opiniões, mas o que se precisa são de proposições. Você dizer que gosta ou não gosta é um
passo importante, mas não resolve. É preciso que se proponha alguma coisa a partir do momento
que não se está de acordo. Nessa audiência se verificou que as propostas estão mais adensadas,
principalmente porque várias instituições presentes têm âmbito nacional”, constata.
O enriquecimento do debate também foi tratado pela revista Nova Escola, especializada em
educação, que distribuiu panfletos aos participantes com "Cinco dicas para sugestões mais
eficazes".
Para César Callegari, presidente da comissão do CNE encarregada de elaborar a BNCC, “a Base
não é suficiente, mas é absolutamente necessária para que possamos dar passos significativos
para a consagração do direito à educação de qualidade. Não é à toa que a lei que a estabeleceu a
trata como uma base definidora de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Direito é uma construção social e para ser direito, temos de enunciar. Por isso o direito à
educação deve ter seus princípios enunciados”.
Callegari explica que as contribuições e sugestões levantadas durante as audiências já estão
sendo analisadas pelo Conselho para elaborar um projeto de resolução, que deve ser
apresentado para homologação pelo ministro da Educação até o fim deste ano.
Promovido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em parceria com o Ministério da
Educação, o encontro reuniu sociedade civil, educadores e gestores em educação do Sul do país,
que apresentaram sugestões e propostas para auxiliar os integrantes do Conselho na elaboração
de um documento que norteie o que os alunos deverão estudar ao longo da educação básica.
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250
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De julho a setembro, o CNE tem realizado uma sequência de audiências públicas em todas as
regiões do Brasil para discutir o texto da BNCC, apresentado em abril deste ano pelo MEC em sua
terceira versão. Já foram realizados encontros em Manaus (AM), no Norte, e em Recife (PE), no
Nordeste. Depois de Florianópolis, será a vez de São Paulo, em 25 de agosto, e Brasília, no dia
11 de setembro.
Como órgão normativo do Sistema Nacional de Educação, ao CNE cabe apreciar a proposta da
BNCC elaborada pelo MEC e produzir um parecer e um projeto de resolução que, uma vez
homologados pelo ministro da Educação, vão se transformar em norma nacional. A expectativa do
CNE é que o documento referente à educação infantil e ao ensino fundamental da Base seja
aprovado até o final deste ano. Com os encontros, o Conselho espera ouvir representantes de
todas as regiões do país, valorizando características locais, de maneira a elaborar um documento
que reflita necessidades, interesses, diversidade e pluralidade do panorama educacional
brasileiro.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que determina os conhecimentos
essenciais que todos os alunos da Educação Básica devem aprender, ano a ano,
independentemente do lugar onde moram ou estudam. Todos os currículos de todas as redes
públicas e particulares do país deverão conter esses conteúdos.
Compilação de todas as notícias, fotos, áudios e vídeos para atualizar o conteúdo do site da Base
(basenacionalcomum.mec.gov.br).
Elaboração de release da realização de audiência pública da Base em São Paulo:
São Paulo realiza audiência pública para discutir Base Nacional Comum
Brasília, 24 de agosto – Amanhã (25), São Paulo realiza a quarta audiência pública que debate o
texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Promovido pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o encontro reúne a
sociedade civil, educadores e gestores em educação do Sudeste do país, e tem por objetivo
discutir propostas que auxiliem os integrantes do Conselho na elaboração de um documento que
norteie o que os alunos deverão estudar ao longo da educação básica. O evento terá início às 9h,
no Memorial da América Latina, na Barra Funda e, como nas demais audiências, estará aberto ao
público, também podendo ser acompanhado, via internet, pelas páginas do YouTube do Canal
Futura e do MEC.
Essa será a penúltima das cinco audiências previstas para acontecer em cada região do país. Até
o momento foram realizados encontros em Manaus (AM), Olinda (PE) e Florianópolis (SC). A
última audiência ocorrerá no dia 11 de setembro, em Brasília.
Para melhor entender o passo a passo da discussão da Base, o MEC criou o site
cnebncc.mec.gov.br, onde é possível entender o que são as audiências, ver o cronograma de
atividades e as regras e prazos para participação. Os interessados também podem se cadastrar
ou enviar documentos com contribuições e comentários à Base. No site estão disponíveis, ainda,
os documentos de referência da BNCC (cadernos técnicos, guia de leitura, estudo comparativo
entre a segunda versão e aquela entregue ao CNE).
A Base – A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica.
A Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino de todos o país, como também
as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino
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Fundamental e Ensino Médio. A terceira versão do documento foi entregue ao CNE em 6 de abril
deste ano e, desde então, o Conselho, órgão normativo do sistema nacional de educação, tem
apreciado a proposta da BNCC para produzir um parecer e um projeto de resolução que deverá
ser homologado pelo MEC, para se transformar, então, em norma nacional.
Embora não exista um prazo para que o CNE emita parecer sobre a BNCC, a expectativa é que
em outubro o projeto de resolução formulado pelo órgão esteja pronto, e que em novembro ele
possa ser votado pelo Conselho Pleno do CNE. Após isso, o documento será encaminhado ao
Ministério da Educação para homologação e, assim, entrar em vigor.

Serviço
Audiência Pública sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Local: Memorial da América Latina - Auditório da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda)
Horário: 9h às 17h
Transmissão ao vivo pela internet: Páginas do Youtube do Ministério da Educação e do Canal
Futura.
Elaboração do release abaixo para divulgação nos sites do MEC e da Base:
Audiência pública em SP discutiu Base Nacional Comum
Professores, gestores e profissionais de educação lotaram, nesta sexta-feira (25), o auditório do
Memorial da América Latina, em São Paulo, para discutir a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Durante seis horas, os participantes apresentaram propostas sobre os mais variados
temas, como a inclusão na Base do ensino de Educação Financeira, Tecnologia, Inovação,
Computação, hábitos de vida saudáveis, além de sugestões de mudança no conteúdo de
disciplinas como Matemática, Geografia, História e Educação Física – esta última mais centrada
na educação infantil.
Para Cesar Callegari, presidente da comissão do CNE encarregada de elaborar o projeto de
resolução da BNCC, as audiências públicas têm possibilitado reunir aspectos importantes da
educação no Brasil. “Após depurarmos o material que nos foi passado nessas audiências,
pretendemos entregar, até o final do ano, um documento referencial que ajude pra valer
professores e professoras a proporcionar educação de qualidade que todos têm direito de ter”.
Após o projeto ser votado pelo Conselho Pleno do CNE, o documento será encaminhado para
homologação pelo ministro da Educação para, somente depois, entrar em vigor com força de lei.
“A BNCC é uma base de direitos. Estamos dizendo com absoluta clareza quais os direitos que
uma criança, um jovem e até mesmo um adulto que estudam em escolas públicas e particulares,
têm de aprender, onde quer que ele esteja. Todas as crianças brasileiras têm direito de aprender
e se desenvolver. Não existem bons ventos para quem não sabe em que porto quer chegar. O
porto que queremos chegar é que todas as crianças do Brasil se desenvolvam, aprendam e
possam, a partir daí, desenvolver seus estudos e exercer a sua cidadania”, diz Callegari.
Na mesma direção segue o secretário de Educação Básica, Rossieli Soares, que vê, na formação
dos professores, a garantia de que a Base e a reforma do novo ensino médio sejam bemsucedidas. “Estamos trabalhando com o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação)
e a Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) sobre uma proposta de
formação de professores para as duas políticas. A Base é um documento nacional. O currículo é
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um documento que vai considerar a realidade local. E a política pedagógica só pode ser
construída pelo professor e pelos profissionais da educação que estão na escola”, afirma.
A atividade pedagógica também foi o foco da fala da educadora Katia Smole, do Movimento pela
Base, uma das entidades da sociedade civil presentes ao encontro. Ela apontou a necessidade de
se rever a forma do ensino da Matemática. “Há formas criativas de se ensinar a Matemática na
educação infantil e na educação básica, em geral. O aprendizado está sempre ligado à
criatividade. Claro que não dá para se controlar a aprendizagem porque ela é um processo muito
individual, mas se pode fazer um ensino criativo voltado para a aprendizagem. Hoje se pode fazer
pesquisas estatísticas, por exemplo, com dados da realidade, com aplicativos, com jogos, que
estimulem os alunos a aprender. Estamos muito centrados ainda em quadro negro e fala, e a
criança e o jovem estão pedindo outra coisa”, pontua.
Segundo Smole, “as estratégias e metodologias de ensino cabem a cada professor e não será a
Base que definirá isso, pois isso pertence à independência de cada professor”. “O Brasil é muito
rico em pesquisa de educação. Em várias áreas de conhecimento, existem muitas coisas sendo
sugeridas, como uso de aplicativos de celular e recursos tecnológicos. Ainda damos muita
importância à educação frontal, em que o professor fala e o aluno tenta absorver”, ressalva.
Essa foi a penúltima das cinco audiências previstas para acontecer em cada região do país. Até
então tinham sido realizados encontros em Manaus (AM), Olinda (PE) e Florianópolis (SC). A
última audiência ocorrerá no dia 11 de setembro, em Brasília – data que encerra o recebimento de
propostas e documentos que serão encaminhados ao CNE para avaliação.
Análise e correção do conteúdo publicado no ambiente de homologação:
http://hmg-basenacionalcomum2.mec.gov.br
Elaboração de resposta por escrito à editoria de Cotidiano da Folha de S. Paulo, com contato
telefônico com o editor do caderno para alteração do título na versão online e, contato telefônico
com o editor, para enfatizar que a proposta de alfabetização até o 3º ano é apenas um dos pontos
que deverá ser analisado dentro do Conselho Nacional de Educação (CNE), em meio às
sugestões enviadas durante as audiências públicas. O texto enviado ao jornal foi o seguinte:
“Em nenhum momento o Ministério da Educação (MEC) recuou ou desistiu de sua proposta de
antecipar a alfabetização das crianças brasileiras até o 2º ano do ensino fundamental como
menciona matéria da edição de hoje (30/08/17), do Caderno Cotidiano deste jornal. Esse sempre
foi o propósito do governo do presidente Michel Temer e assim ficou consignado no documento
entregue ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em abril deste ano, referente à Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Nossas crianças têm o direito de serem alfabetizadas até o
2º ano, como acontece nos países mais desenvolvidos e já ocorre nas escolas privadas de todo o
Brasil. A alfabetização infantil até o 2º ano é um compromisso com a qualidade do que
acreditamos ser uma educação voltada para o século XXI, em que todos têm igualdade de direito
em sua formação básica, seja na rede pública ou particular. Caberá, agora, ao CNE, diante da
proposta apresentada pelo MEC, reunir as contribuições que têm sido apresentadas nas
audiências públicas que vêm acontecendo nas cinco regiões do país, para que possa elaborar seu
parecer que será analisado e votado pelo pleno do Conselho. O que for decidido pelos
conselheiros, será submetido ao ministro da Educação para homologação. O MEC aposta no
diálogo e na busca do que é o melhor para a educação de nossas crianças, e não se esquivará do
debate, como tem feito desde maio do ano passado”.
Com a repercussão da nota à Folha, veículos como O Estado de S. Paulo, O Globo e G1
entrevistaram a secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro, sob nossa supervisão e
acompanhamento. Como resultado, foram publicadas as seguintes matérias:
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

www.vanzolini.org.br

http://g1.globo.com/educacao/noticia/base-do-ensino-fundamental-tem-impasse-entre-mec-e-cnesobre-idade-de-alfabetizacao.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/proposta-de-idade-para-alfabetizacao-criticadamas-mec-mantem-21766244
•

MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS

ANÁLISE DE CENÁRIO
No mês de agosto foram capturadas 136.422 ocorrências.
No período, predominou no cenário de temas de interesse do Ministério da Educação o ENEM,
tendo sido o assunto com o maior número de citações.
As menções relativas à Base representaram 1,11% do total de itens capturados – 1.518 itens. O
cenário relacionado à BNCC foi majoritariamente NEUTRO, com divulgações de audiências,
debates e sobre a proposta.
A hashtag #EducaçãoÉBase também foi bastante utilizada, ajudando na divulgação de conteúdo
sobre o tema, dano teor POSITIVO às publicações;
A questão da ideologia de gênero continua a aparecer.
CLIPPING
http://www.publishnews.com.br/materias/2017/08/01/saiu-finalmente-o-edital-do-pnld-2019
Saiu, finalmente, o edital do PNLD 2019
PUBLISHNEWS, LEONARDO NETO, 1º/08/2017
Mudanças e novas exigências preocuparam editores. O prazo de entrega, no entanto, foi
estendido.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação publicou, finalmente, edital que vai comprar
livros didáticos para o ano de 2019 | © Assessoria de Comunicação do FNDE.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou nessa segunda-feira (31)
o edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2019. A publicação era esperada com
grande ansiedade pelos editores que trabalham com materiais didáticos, já que a promessa era
que o edital viria recheado de novidades. E veio.
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A primeira delas é que o ciclo de compras será de quatro anos e não mais de três. Assim, em
2019, serão comprados livros para alunos do Ensino Fundamental 1; 2020, para os do
Fundamental 2; 2021, para os do Ensino Médio e, em 2022, para os de Educação Infantil, uma
novidade dentro do PNLD.
Outra novidade muito importante e que preocupa não só editores, mas também autores de livros
didáticos, é a inclusão de um material digital off-line voltado para os professores, contendo plano
de desenvolvimento bimestral ou trimestral, sequências pedagógicas, materiais digitais
audiovisuais e até sugestões de instrumentos para que o professor verifique se houve domínio
das habilidades previstas no bimestre ou trimestre, a velha e boa prova.
Esse material já era solicitado em outros anos, mas o que muda para o PNLD 2019 é que a sua
aprovação é condicionante para a aprovação do livro didático. Ou seja, se esse material off-line
não for aprovado, o livro está automaticamente desqualificado no processo de seleção. Nos anos
anteriores, o que acontecia é que a editora podia optar em oferecer esse material off-line. Se ele
fosse recusado, a editora vendia o material impresso e deixava de vender o digital. Agora não: só
se aceita o livro impresso se o material off-line também for aprovado.
Outra coisa que preocupa os produtores de livros didáticos é que esse material precisa ser
colocado à disposição em licença aberta do tipo Creative Commons. “Isso é muito preocupante
porque das duas uma: ou vai encarecer o produto, já que teremos que comprar licenças abertas,
ou vai empobrecer as publicações, já que teremos que buscar apenas conteúdos – textos ou
imagens – que estejam em domínio público”, ressaltou uma editora ouvida pelo PublishNews.
O edital prevê que os livros selecionados já estejam em consonância com a terceira versão da
Base Nacional Comum Curricular, que está em discussão no Conselho Nacional de Educação.
“Isso pode ser uma coisa complicada porque a gente ainda não sabe quais as alterações que a
BNCC poderá sofrer. Vindo grandes novidades, os autores terão que fazer alterações de última
hora nos seus livros. Isso nos preocupa muito”, comentou a editora ouvida pelo PublishNews.
O edital prevê ainda que os livros voltados para os alunos de primeiro ao quinto ano sejam
consumíveis, ou seja, não serão reaproveitados pelos alunos dos anos letivos seguintes.
Prazo
O edital sofreu atraso significativo nesse ano. Em situações normais, a publicação, que só
aconteceu agora, deveria ter sido feita em novembro passado. Diante disso, o FNDE resolveu
esticar os prazos para inscrições de obras. As editoras, que em situações normais deveriam
entregar as obras até novembro deste ano, agora terão até o dia 5 de fevereiro do ano que vem
para submeter seus livros para avaliação, sendo que as obras voltadas para o 1º, 2º e 3º anos e
as do componente curricular Educação Física (apenas livro do professor, mais uma novidade
desse edital) deverão ser entregues até dia 5 de janeiro de 2018 e os livros do 4º e 5º anos até o
dia 5 de fevereiro.
PNLD 2018
O FNDE deve publicar no Diário Oficial da União entre os dias 15 e 16 de agosto os resultados da
escolha do PNLD 2018. Ao todo, foram selecionados para o programa 94 títulos, que foram
submetidos aos professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escolas públicas de todo
o país.
A Associação Brasileira de Editores de Livros (Abrelivros), entidade que congrega as editoras que
publicam livros didáticos, deve agendar uma reunião entre essa semana e o início da próxima,
para explicar detalhadamente o edital com os seus associados.
https://novaescola.org.br/conteudo/5339/mais-de-13-mil-professores-se-inscreveram-no-processoseletivo-de-nova-escola
09 de Agosto de 2017
Mais de 13 mil professores se inscreveram no processo seletivo de NOVA ESCOLA
Os educadores selecionados produzirão planos de aula de Matemática para turmas do Ensino
Fundamental. Em 2018, serão abertas inscrições para interessados em produzir material de todas
as outras disciplinas da etapa
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Por: NOVA ESCOLA

Patrick Cassimiro
O número de inscritos no processo seletivo para a equipe que produzirá planos de aula com
NOVA ESCOLA superou expectativas. Foram apenas 30 dias de inscrições abertas, mas cerca de
13 mil professores brasileiros se interessaram em fazer parte da equipe que produzirá 1.500
planos de aula de Matemática para turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.
Entre os candidatos, serão selecionados 150 professores. O time estará formado na segunda
semana de setembro deste ano e participará de um encontro de formação presencial de três dias
em novembro antes de colocar a mão na massa. A ideia é que essa equipe elabore atividades que
incentivem os alunos a aprender enfrentando desafios matemáticos, dê orientações sobre como
gerir a sala de aula, adiante quais dificuldades podem surgir numa turma heterogêna e sugira
intervenções que façam todos os estudantes avançarem. Quando o material estiver pronto, em
março de 2018, tudo ficará disponível gratuitamente no site de NOVA ESCOLA.
Para quem perdeu o prazo de inscrição ou tem interesse em elaborar materiais de outras
disciplinas, fique de olho no início do ano que vem. No primeiro semestre, serão abertas
inscrições para as outras disciplinas obrigatórias do Ensino Fundamental previstas na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC): Língua Portuguesa, Ciências, Inglês, História, Geografia,
Arte e Educação Física (se tiver interesse, clique aqui). Até 2019, teremos 6.000 planos no ar.
O objetivo da iniciativa, liderada por NOVA ESCOLA e apoiada pela Fundação Lemann e o
Google, é valorizar o professor como quem realmente entende de sala de aula. Com o material no
ar, espera-se que boas práticas docentes sejam reconhecidas e disseminadas e que qualquer
professor do país se sinta apoiado com recursos de qualidade e adaptáveis à realidade de
qualquer escola.
http://tribunadoceara.uol.com.br/empregos/palestra/educacao-emocional-e-social-e-tema-dedebate-em-evento-de-fortaleza/
Educação emocional e social é tema de debate em evento de Fortaleza
A Educação Emocional e Social, inovação pedagógica, foi inserida na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) em três das dez diretrizes vigentes
Por Tribuna do Ceará em Palestra
10 de agosto de 2017 às 06:02
Nesta quinta-feira (10), às 14h, o orientador de conteúdos e fundador da Inteligência Relacional,
João Roberto de Araújo, participará do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de
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Educação, em Fortaleza (CE). O evento é realizado pela União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), até dia 11 de agosto.
Na ocasião, João Roberto de Araújo participará de um debate sobre o tema: A implementação da
Base Nacional Comum Curricular – o porvir. Na mesa-redonda também estarão presentes
representantes do Movimento Base Nacional Comum (MBNC), Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco no Brasil), Conselho Nacional de Educação e
Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC).
A Educação Emocional e Social, inovação pedagógica que surge da confluência de diversos
ramos do conhecimento como a pedagogia, a neurociência, a psicologia e as ciências sociais, foi
inserida na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em três das dez diretrizes vigentes. A
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, alicerces da construção de uma
Cultura de Paz e fundamentos da Educação Emocional e Social, aparecem como essenciais entre
as competências gerais da BNCC.
Evento
16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
Até doa 11 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.
Local: Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza/ CE
Realização: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
Site: http://16forum.undime.org.br/
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/08/florianopolis-recebe-audiencia-sobre-abase-nacional-comum-curricular-9867678.html
Florianópolis recebe audiência sobre a Base Nacional Comum Curricular
11/08/2017- 18h34min
- Atualizada em 14/08/2017- 13h09min
Por
SIMONE FELDMANN
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A audiência foi realizada ao longo desta sexta-feira e contou com representantes dos três
Estados da região Sul
Foto: Marco Favero / Agencia RBS
Florianópolis recebeu nesta sexta-feira, 11, a audiência pública da região Sul sobre a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento que define os direitos e objetivos de
aprendizagem da educação básica no Brasil. O evento, organizado pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE), contou com cerca de 350 pessoas de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do
Sul.
A audiência, que foi a terceira realizada no país, não tem caráter deliberativo, mas serve para que
os membros do CNE possam elaborar um documento normativo a partir da terceira versão da
BNCC, entregue pelo Ministério da Educação (MEC) em abril deste ano.
Participaram do evento entidades convidadas pelo conselho, como universidades, instituições de
pesquisa, sindicatos, associações profissionais e organizações estudantis, além de indivíduos
interessados no tema, como mães, pais e professores. Cada pessoa teve direito a três minutos de
fala, mas o CNE também recebeu documentos, com contribuições mais fundamentadas.

Cada um dos 350 inscritos teve direito a três minutos de falaFoto: Marco Favero / Agencia RBS
Ivan Cláudio Pereira Siqueira, membro da comissão do CNE encarregada de elaborar a versão
final da BNCC, explica que a principal diferença com relação as duas outras audiências,
realizadas em Manaus, no Norte, e em Recife, Nordeste, é que as falas estão mais elaboradas:
— É possível perceber que as pessoas estão mais preparadas, que elas já estudaram o que foi
dito nas audiências anteriores. Está acontecendo um aprofundamento nas inserções e isso é
muito bom. Também temos observado a recepção de pospostas mais específicas e concretas. Era
normal que nas primeiras audiências as pessoas não tivessem proposições claras sobre os
assuntos, agora elas estão mais adensadas.
Além dos cinco pontos polêmicos, que já eram esperados com base nas audiências anteriores,
como a questão da identidade de gênero – que foi assunto de diversas falas, tanto a favor quanto
contra – e os componentes curriculares específicos de cada área de conhecimento, Siqueira
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destaca uma discussão que apareceu de maneira mais consistente durante a audiência da Região
Sul:
— Houve um adensamento da questão computacional. As entidades da área destacaram que a
Base não contempla a computação na educação básica, havendo apenas uma menção sobre a
questão tecnológica, mas não há uma concepção que esclareça o que os alunos devem aprender
com relação ao pensamento computacional, resolução de problemas, linguagens digitais,
prototipagem. Na visão deles, isso não impacta somente nas ciências exatas, mas também nas
outras áreas de conhecimento.
Após a realização das últimas duas audiências, realizadas em São Paulo dia 25 de agosto e em
Brasília, dia 11 de setembro, os conselheiros devem discutir e ponderar sobre todas as sugestões
recebidas nos eventos. A expectativa é que até o fim deste ano o documento final elaborado pelo
CNE siga para a homologação do MEC.
Ensino superior também será afetado
A reitora do Instituto Federal Catarinense, Sônia Regina de Souza, relembra que além de definir
as diretrizes do ensino básico, a nova Base também vai influenciar os cursos de licenciatura
voltados para a formação de professores.
— Da maneira como está colocado na base, vamos sofrer impactos e prejuízos. Isso é um
retrocesso, no sentido em que temos uma base que tem diretrizes que orientam as avaliações e a
produção do material didático, por exemplo. Na medida em que isso volta para a sala de aula, os
professores vão ter que seguir essas normas, então o conceito de autonomia fica questionado.
Saiba Mais
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que determina os conhecimentos
essenciais que todos os alunos da Educação Básica devem aprender, ano a ano,
independentemente do lugar onde moram ou estudam. Todos os currículos de todas as redes
públicas e particulares do país deverão conter esses conteúdos. A associação sem fins lucrativos
Nova Escola elaborou um guia online que esclarece as principais dúvidas sobre a Base Nacional
Comum Curricular.
Acompanhe
O canal Futura firmou uma parceria com o MEC para transmissão das audiências públicas sobre a
Base Nacional Comum Curricular. É possível acompanhar as próximas audiências, que serão
realizadas em São Paulo e Brasília, e assistir os eventos já realizados.
Clique para acessar o site e assistir as audiências que já ocorreram:
http://www.segs.com.br/educacao/77227-audiencia-publica-sobre-a-bncc-em-florianopolis.html
Audiência pública sobre a BNCC em Florianópolis
Sexta, 11 Agosto 2017 14:54
Escrito por Ministério da Educação
Florianópolis será a terceira cidade brasileira a receber, nesta sexta-feira, 11, às 9h, na sede da
Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), a audiência pública realizada
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
As audiências são abertas ao público e são essenciais para a elaboração, pelos membros do
CNE, de documento normativo que reflita necessidades, interesses, diversidade e pluralidade do
panorama educacional brasileiro e os desafios a serem enfrentados para a construção de uma
educação de qualidade como direito de todos. A audiência será transmitida ao vivo no site do
Canal Futura e pelo perfil do Ministério da Educação (MEC) no Youtube.
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Entenda o funcionamento das audiências.
Acesse o site das audiências públicas.
Serviço:
Data: 11 de agosto de 2017
Horário: 9h
Local: Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Rodovia Admar Gonzaga,
nº 2.765
Atendimento à imprensa: (61) 2022.7540/7520/7530
Atendimento durante o evento: Emmanuel Macedo (61) 99531-6728
http://amazonasatual.com.br/ministerio-da-educacao-preve-r-49-bilhoes-para-o-ensino-medio/

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250

www.vanzolini.org.br

http://www.segs.com.br/educacao/77828-diversidade-sexual-e-de-genero-nas-escolas-e-tema-doproximo-debate-online-do-programa-escolas-transformadoras.html
Diversidade sexual e de gênero nas escolas é tema do próximo debate online do programa Escolas
Transformadoras
Quarta, 16 Agosto 2017 12:11
Escrito por Myrian Vallone
3º ‘Escolas Transformadoras Debate’ convida educadores para refletir e opinar sobre o tema dia
29 de agosto; encontro terá transmissão ao vivo pelo Facebook
Como tem sido construída a inserção da temática da diversidade sexual e de gênero nas escolas?
Em que medida os estudantes têm ensinado a escola, os professores e a comunidade a
compreender e a agir no respeito à diversidade? Para debater essas questões, o programa
Escolas Transformadoras, iniciativa da Ashoka correalizada no Brasil com o Alana, realiza, dia 29
de agosto, o 3º encontro da série ‘Escolas Transformadoras Debate’, com o tema ‘O protagonismo
dos estudantes na defesa da diversidade sexual e de gênero’. A conversa será transmitida ao
vivo, às 19h30, e os internautas poderão enviar perguntas aos convidados em tempo real.
Com o bate-papo, o programa pretende elucidar quais são as forças que atuam no sentido de
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coibir o avanço na discussão sobre diversidade nas escolas, e entender como os estudantes têm
se organizado e protagonizado as movimentações pelos direitos LGBT, seja por meio de grêmios,
debates, movimentos ou coletivos. Vale lembrar que foram feitas modificações significativas na
terceira e última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que irá
nortear as diretrizes de aprendizagem em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Com a
alteração, o Ministério da Educação removeu referências iniciais à necessidade de respeito à
‘orientação sexual’ e ‘identidade de gênero’, voltando a levantar o debate sobre a urgência de
trabalhar tais temas nas escolas.
Participam da conversa estudantes do Colégio Equipe; Lula Ramires, empreendedor social da
Ashoka, filósofo, Doutorando em Educação pela USP e coordenador do CORSA, entidade de
defesa das pessoas LGBT; Wellington Soares, Editor assistente das revistas Nova Escola e
Gestão Escolar, ganhador da menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog em 2015 pela
reportagem ‘Precisamos falar sobre Romeo’.
Lançado em setembro de 2015 no Brasil, o programa Escolas Transformadoras busca identificar
equipes de escolas que cultivam em seus alunos competências transformadoras, como a empatia,
a criatividade, o trabalho em equipe e o protagonismo. Dezoito instituições de ensino já integram o
grupo no Brasil, e a identificação das escolas continuará durante os próximos anos. A comunidade
global do Programa conta com mais de 280 escolas em 34 países de todos os continentes.
Serviço:
Escolas Transformadoras Debate
Data e horário: 29 de agosto (3ª-feira), às 19h30 (horário de Brasília)
No dia assista ao vivo em: https://www.facebook.com/escolastransformadoras
Sobre a Ashoka
A Ashoka é uma organização social global fundada em 1981 que congrega mais de três mil
empreendedores sociais em 84 países e busca colaborar na construção de um mundo em que
Todos São Transformadores (Everyone a Changemaker), no qual qualquer pessoa pode
desenvolver e aplicar as habilidades necessárias para solucionar os principais problemas sociais
que hoje enfrentamos.
Sobre o Alana
O Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em programas que
buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Criado em 1994, o Alana é
mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013. Tem como missão “honrar a
criança”.
http://midiabahia.com.br/cotidiano/2017/08/22/walter-pinheiro-critica-lei-ensino-medio-do-governofederal/
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Walter Pinheiro critica Lei Ensino Médio do Governo Federal
Por Redação Redação / 22 de agosto de 2017

A implementação da chamada Lei do Ensino Médio (Lei nº 13.415), sancionada pelo Governo
Federal, em fevereiro de 2017, marcou as discussões da reunião ordinária do Conselho Nacional
dos Secretários da Educação (Consed), nesta sexta-feira (18), em Belo Horizonte-MG. O
secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro, criticou a imposição do Governo
Federal, que sancionou a Lei antes da publicação da versão final da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). A BNCC estava sendo construída com ampla participação de diferentes atores
da sociedade e seria o eixo estruturante do novo Ensino Médio.
“Aprovar um novo Ensino Médio, via uma Medida Provisória, enquanto a sociedade ainda discutia
e apresentava as versões finais da BNCC, foi como colocar telhado sem pilar, sem base. Como
será este Ensino Médio sem as definições dos conteúdos e as habilidades presentes na BNCC?”,
pondera o secretário Walter Pinheiro.
A BNCC vem sendo construída há três anos e vai determinar os conhecimentos e habilidades
essenciais que todos os estudantes brasileiros devem aprender nas três etapas da Educação
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio). Os currículos serão definidos
considerando as especificidades de cada localidade e região do país, o que fica comprometido,
para o Ensino Médio, segundo Pinheiro, uma vez que a versão final da BNCC do Ensino Médio
ainda não foi apresentada à sociedade e a Lei já está em vigor.
“O grande desafio pautado nesse debate é o de permanentemente ir adotando conteúdos na
escola que enxerguem os aspectos da realidade, bem como as habilidades socioemocionais dos
estudantes. Além da inovação na escola, devemos adotar um currículo para o Ensino Médio que
consiga ligar o Ensino Fundamental ao Superior a partir de práticas novas, e entregar àqueles que
adentram à escola pública a condição de saírem com uma boa formação e com a vocação
encontrada. A BNCC é a essência para isso”, destaca Pinheiro.
O secretário também destacou as contribuições de toda a comunidade educacional da Bahia
(professores, estudantes, gestores e da sociedade civil organizada), para a construção da BNCC.
“Realizamos vários debates, nas mais de 1.300 escolas da rede estadual, por meio das atividades
complementares, que convergiram para um amplo seminário estadual, quando foram
apresentadas as contribuições do Estado da Bahia para este importante documento curricular
nacional”, afirmou Pinheiro, acrescentando que “açodadamente o Governo Federal atropelou a
discussão pública e impôs uma reforma através de uma MP, sem considerar todas estas
contribuições não só da Bahia, como de todo os outros Estados”.
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FERNANDA TRINDADE ALVES DA SILVA
GÉVELYN CÁSSIA ALMEIDA
KETLIN DA ROSA TALEVI DOS SANTOS
LORENA VOLTOLINI
MARILENE ROSANA SEVERINO CARDOSO
NÁDIA MARIA DA SILVA
RUDNEI JOAQUIM MARTINS
SANDRA DOS SANTOS
Balneário
Camboriú Total
Biguaiu
Biguaiu Total
Blumenau

1
1
1
1
1
1
1
1
11

JULIA MARINA MARCHI DE ALMEIDA
ANGELITA MULLER
JOSEFA SUREK DE SOUZA
SANDRO LUIZ CIFUENTES
SIMONE RISKE KOCH
SÔNIA REGINA DE SOUZA FERNANDES

Blumenau Total
Bombinhas
JANAÍNA PEREIRA
JOELMA DE FÁTIMA NASCIMENTO FERREIRA MOURA
MARIA DO ROSARIO ARCHER BORGES
Bombinhas
Total
Brusque
DARLI DE AMORIM ZUNINO
JOÃO DERLI DE SOUZA SANTOA
Brusque Total
Caiador
PAULO ROBERTO GONÇALVES
Caiador Total
Calmon
ILONE MORIGGI
Calmon Total
Chapecó
ELSIO JOSÉ CORÁ
LUCIANE MARIA CARMINATTI
RENATO ANGELINO DARUI
Chapecó Total
Concórdia
MARCELO MARTIN HEINRICHS
Concórdia Total
Criciúma
INGRID ROUSSENQ FORTUNATO MARTINS
JOSÉ CARLOS PEREIRA
JUCÉLIA VARGAS VIEIRA DE JESUS
Criciúma Total
Florianópolis
AFONSO LUIZ SILVA
ANA CLÁUDIA COLLAÇO DE MELLO
ANA LUCIA FERNANDES BARRETO MORAES
ANCELMO PEREIRA DE OLIVEIRA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS
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1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
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PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ANFOPE
BIBIANA WERLE
CARLOS EDUARDO DE SOUZA
CARMEM VERA RAMOS
CESAR CANCIAN DALLA ROSA
CLAUDETE DOMINGAS MITTMANN
CLAUDIA CRISTINA CARVALHO
CLAUDIA MAGGIONI
CLEBER DE OLIVEIRA RODRIGUES
CRISTIANE JANUARIO
CRISTINA ALMEIDA MÖLLER
DANIEL GODINHO BERGER
DANIELA FERNANDA SBRAVATI
DAVI DO ESPÍRITO SANTO
DILÉIA PEREIRA BEZ FONTANA
DIRCE GUERRES ZUCCO
EDGAR DE SOUSA REGO
EDIVANA CADONA
EDNA CORREA BATISTOTTI
EDUARDO MAKOWIECKI JÚNIOR
ELCIO CECCHETTI
ELISTON TERCI PANZENHAGEN
ELTON FRIAS ZANONI
ERICA R VIEIRA
FABIANO BRAUN DE MORAES
FÁBIO LUIZ MARIAN PEDRO
FABIOLLA FALCONI VIEIRA
FABRICIO LIMA
FERNANDA GONÇALVES
FERNANDO LEOCINO DA SILVA
GISELDA DA CRUZ
HELOISA MARQUES BAUMGRATZ
IVAN LUIZ ECCO
IZALTINO CÉSAR GAMBA
JAIRO ALBERTO MACHRY RAMBO
JENNIFER LILIAN LOPEZ TORRES
JOSALBA RAMALHO VIEIRA
JOSENI TEREZINHA FRAINER PASQUALINI
JULIA SIQUEIRA DA ROCHA
LEDA SCHEIBE
LOUISA CARLA FARINA SCHRÖTER
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA NEVES
LUIZ OTÁVIO CABRAL
MARCIA REGINA KROLL VAZQUEZ
MARCIA ZANON BENETTI
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MARCOS RODRIGUES DA SILVA
MARGARETE DA ROSA VIEIRA
MARGARETE LAZZARIS KLEIS
MARIA DAS DORES PEREIRA
MARIANA TAUBE ROMERO
MARINO TESSARI
MARLI CATARINA SCHLINDWEIN
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA
NADIR PEIXER DA SILVA
NATHALIA CRISTINA MATOS
ORLANDO ROGÉRIO CAMPANINI
OSMAR DOS SANTOS
OSVALDIR RAMOS
PAULA CABRAL
PAULO IVO IVO KOEHNTOPP
RALF ZIMMER JUNIOR
RAQUEL REGINA ZMORZENSKI VALDUGA SCHÖNINGER
RITA DE CÁSSIA PACHECO GONÇALVES
RODOLFO JOAQUIM PINTO DA LUZ
ROSÂNGELA PEDRALLI
ROSANI APARECIDA DIAS FAVRETTO
ROSIMERI JORGE DA SILVA
SALOMÃO ANTONIO RIBAS JUNIOR
SELMA DAVID LEMOS
SHEILA SABAG KOSTIN
SILVANIA DE QUEIRÓZ PFLUCK
SIMONE DOS SANTOS RIBEIRO
SONIA MARIA DIAS ROSA
SUZY DE CASTRO ALVES
TANIA CORDOVA
THALINY MORAES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
VALDEMIR KLAMT
VÂNIO CESAR SEEMANN
VERA MÁRCIA MARQUES SANTOS
Florianópolis
Total
Garopaba

Garopaba Total
Guatambú

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
84

LUCIANA DE ABREU CORRÇEA
MARILETE ÂNGELA ALBERTI DE ABREU
ROSILENE PACHECO DE LIMA
ILDA MARIA DAL PIVA DA SILVA
VIVIAN SCHWANKE DE OLIVEIRA

Guatambú Total
Ibiam
ROBSON CRISTIANO DA SILVA
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Ibiam Total
Imaruí
Imaruí Total
Itajaí

Itajaí Total
Itapema

Itapema Total
Itapoá

Itapoá Total
Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul
Total
Joinville

DEIVID MONTEIRO TORQUATO
ANDREY FELIPE CÉ SOARES
CÁSSIA FERRI
ELISABETE LAURINDO DE SOUZA
GILMARA DA SILVA
JOSE ROBERTO PROVESI
JULIANO ROBERTO FLÔR
JULIO DA SILVA
LEODI AMÁLIA BOLZAN
MARIA ROSA ROCHA DOS SANTOS SCHUTZ
NEDRIANE SCARATTI MOREIRA
PAULA DA ROCHA
YARA LÚCIA DE SOUZA PROST
ALESSANDRA SIMAS GHIOTTO
CLÁUDIA REGINA DOS ANJOS
GABRIELA DAROCI
LUIZ CARLOS VIEIRA
MILENA ROSA SENHORINHA
ROSIMERI HENSCHEL SILVA
FABIANI ROBERTA PEREIRA
LUIZA MONTALVAO DE OLIVEIRA
MICHERLI LENZI NEUBER
SANDRA DEVEGILI
VANIA CLEUSA PINTO DA SILVA
AIRTON BONET
ANDRÉIA JAQUELINE RENTA
FRANCISCO ASSIS ROCHA
JORGE LUIZ BUERGER
JOSIANE CRISTINA DE FREITAS
JULIANO CRISTOFOLINI
JUREMA MEIER DALPIAZ GRÜMM

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
7

ADELINA DALMÔNICO
BRIGIDA MARIA ERHARDT
JT,TRENTIUNI@GMAIL.COM
MARI CELMA MATOS MARTINS ALVES
MARIA GORETI GOMES
PATRICIA ESTHER FENDRICH MAGRI
SONIA REGINA PEREIRA
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SONIA REGINA VICTORINO FACHINI
VANESSA CRISTINA MELO RANDIG
VIVIANE DE CASSIA ROMÃO LUCIO DOS SANTOS
Joinville Total
Lages
Lages Total
Navegantes
Navegantes
Total
Palhoia

Palhoia Total
Penha

Penha Total
Pinhalzinho

Pinhalzinho
Total
Pomerode
Pomerode Total
Porto Belo
Porto Belo Total
Rio do Sul
Rio do Sul Total
São José

São José Total
São Miguel do
Oeste

IRINEU WOLNEY FURTADO
MIDIAN MIRCIA EMILIO SCHWEITZER

1
1
1
10
1
1
1
1

ELIZETE SOARES GERALDI
MICHEL FLOR
TAYSE DAIANE RIBEIRO
ARLETE FLORES
SUSELLI BERENISSE ANACLETO BATISTA
VALDINEIA BORTOLATO GERMANO
FABRICIO FONTANA
IRES FROZZA
KAREN CRISTINA BITTARELLO ECCO

1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3

ANDRÉ LUIZ CORRÊA DE BRITO
SILVIA RENATA MONTEIRO
MARCIA APARECIDA DALCANALE
ADECIR POZZER
CLAUDIO LANGE MOREIRA
GRAZIELA REGINA DOS SANTOS
JULIANA PAULA BURATTO DOS SANTOS PEREIRA
KARINA BERNARDES DE OLIVEIRA E SILVA
LOURIVAL JOSÉ MARTINS FILHO
MARCIO JOSÉ GIACOMOLLI
MARINEZ CHIQUETTI ZAMBON
ROSANA MARIA OSTROSKI
SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA
SIRLEY DAMIAN DE MEDEIROS
VENDELIN SANTO BORGUEZON
VIVIANESILVA DA ROSA

ALDOIR JOSÉ KRAEMER
ROSANI GLADIS LOPES DA SILVA
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Gráfico 6. Distribuição do público geral por etapa da educação que
atua
Ensino Superior e outra etapa da educação básica
Ensino Superior
Ensino Médio
Ensino Fundamental Completo
Ensino Fundamental Anos Iniciais
Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio
Ensino Fundamental Anos Finais
Educação Infantil e outra etapa da educação básica
Educação Infantil
Educação básica completa

16
18
7
5
33
11
10
28
52
14

*Número de respondentes: 194
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BEATRIZ TOMAZ RUELA
CÁSSIO RORIZ FOGARIN
CRISTINA MARIA CAMPOS
DUVAL GUIMARAES
GABRIELA CALDEIRA ARANHA
GABRIELA CHIARELI DE SOUSA
HELENA COSTA LOPES DE FREITAS
JOSEANE MARIA PARICE BUFALO
JOSIANNE FRANCIA CERASOLI
MARIA INÊS FINI
PAULO ROGÉRIO OLIVEIRA SABIONI
ROSENANDA MARTA DE OLIVEIRA
Campinas Total
Cotia
Cotia Total
Diadema

Diadema Total
Embu das Artes
Embu das Artes Total
Guarujá

Guarujá Total
Guarulhos

Guarulhos Total
Indaiatuba
Indaiatuba Total
Itanhaém

Itanhaém Total
Itapevi
Itapevi Total
Jandira

PAULA PINHO DIAS
ROBERTA MARIA DE SOUZA PIOVEZAN
EDIMICIO FLAUDISIO SILVA SILVA
ELMA DOS SANTOS
MARIA APARECIDA SANTOS SILVA
NILTON DE SOUZA BISPO
ANDREA MARIANO AIRES
ANTONIO LOURIVAL LOURENÇO
CÉLIA GONÇALVES SILVA DE SOUZA
HELOISA PRADO PINTO
JOSE MEDALHA
LÚCIA CRISTINA ÁVILA BEZERRA
SIMONE NEVES DE ARAUJO
TADEU CORRÊA
VALQUÍRIA APARECIDA DE LIMA
ZENAIDE EVANGELISTA CLEMENTE COBUCCI
HUMBERTO APARECIDO PANZETTI
ARNALDO MARQUES CARREIRA FILHO
JOSÉ BONIFÁCIO DE FREITAS NETO
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
EDSON CÉSAR STIVALLI
FÁBIA REGINA SANTANA NASCIMENTO
IARA SANTOS MAZZETO

Jandira Total
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1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
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1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
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Jundiaí
Jundiaí Total
Macedônia
Macedônia Total
Mauá
Mauá Total
Mogi das Cruzes

SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DR. FRANCISCO JOSÉ CARBONARI
VALDETE RAMOS DE OLIVEIRA MELO
ELENICE MARQUES PEREIRA
IZAURA NAOMI YOSHIOKA MARTINS
NAIR APARECIDA ROMÃO DE ARAUJO
ANDREA CRISTINA MENDES GERALDO GARCIA
ANGELO NUNES CAMARGO
CRISTINA APARECIDA ABIB
DEBORA BATISTA LARANJEIRA
EULÁLIA ANJOS SIQUEIRA
GISELE GONZAGA DE PAULA DOS SANTOS
MARIA CRISTINA MARCATTI
MITCH RODRIGO PRADO DE ALMEIDA
REGINALDO QUEIROZ
SOLANGE OLIVEIRA FERREIRA

Mogi das Cruzes Total
Nazaré Paulista
Nazaré Paulista Total
Nova Odessa
Nova Odessa Total
Olímpia

Olímpia Total
Osasco

Osasco Total
Peruíbe

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

DANIELA MATIAS ZANONI
FACULDADES NETWORK
FABIA REGONHA
FABIANA MARTINS DE ALENCAR
GISLENE CAROLINA BIGGUE FERREIRA
IRACEMA TEREZINHA DUCATTI BASSETTO
LISETTE CARDOZO DA SILVA DE OLIVEIRA
LUCIANA FERREIRA DE JULLE
LUCIANA MARIA MORALES NUNES ALVES
TEIXEIRA
LUCIANA RAPHAEL DINIZ SPAGNOL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MARISTELA APARECIDA ARAUJO BIJOTTI MENITI

1

NEUSA MARIA ZANETTI SADOCO
SILVANA ALBANO
TAÍSE RENATA DA CRUZ

1
1
1
12
1
1
1
3
1
1

ALESSANDRA APARECIDA DAIS AGUIAR
DOMINGOS ALEXANDRE CICCONE BOTTE
SUSANA DE SOUZA
ANGELA DOMINGUES DE SOUZA
KARINA ZANQUETTIN ALVARENGA
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SOLANGE APARECIDA DE SOUZA
Peruíbe Total
Piracicaba

Piracicaba Total
Planalto
Planalto Total
Poá
Poá Total
Praia Grande
Praia Grande Total
Presidente Prudente
Presidente Prudente
Total
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto Total
Rio Claro

Rio Claro Total
Salesópolis
Salesópolis Total
Santo André

Santo André Total
Santos

Santos Total
São Bernardo do
Campo

CELIA ROSSI
JOÃO FRANCISCO RODRIGUES DE GODOY
PETERSON RIGATO DA SILVA
DAUANA CRISTINA ALVES
MARGARIDA DE SOUSA BARBOSA
WALDECIR PAULA LIMA
ISMAEL FORTE FREITAS JUNIOR

1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

BRUNO ALESSANDRO ALVES GALATI
ALEXANDRA CRISTINA DELBON
ALEXANDRE JANOTTA DRIGO
JULIANA MARIA LUCCAS DUARTE EIGENHEER
KEILA SANTOS PINTO
NELSON LEME DA SILVA JUNIOR
SEBASTIÃO GOBBI
SERLY GARCIA SILVA
ALVARO VIEIRA NETO
DAYSE PEREIRA DA SILVA
ELÂINE APARECIDA HERRERA MOREIRA
RIALDO TAVARES
WALDIR ZAMPRONHA FILHO
MARCELO VASQUES CASATI
MARIA ANGÉLICA RODRIGUES DE SOUSA
MARIA TEREZA MARAVALHA BORGES SOUZA

1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3

ADRIANA PEREIRA DA SILVA

1

ANA MARIA DOS SANTOS
CRISTIANO DUTRA GONÇALVES DO
NASCIMENTO
DÉBORA MARTINS
EVERTON SANTANA DIAS
HORACIO EMÍDIO DE LUCCA JUNIOR

1
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São Bernardo do
Campo Total
São Caetano do Sul

6
JANICE PAULINO CESAR
PAULO SERGIO GARCIA
ROSEMEIRE DE OLIVEIRA
TERESA MANFREDA

São Caetano do Sul
Total
São Carlos
MEIRE MOREIRA CORDEIRO
São Carlos Total
São João da Boa Vista ELISABETH MASSUIA DA COSTA CRUZ
RENATA ALICE CALIXTO DAMASCENO BORBA
São João da Boa Vista
Total
São João de Iracema EUNICE ARRUDA ROBERTO
São João de Iracema
Total
São José do Rio Preto MARIDALVA OLIVEIRA AMORIM BERTACINI
São José do Rio Preto
Total
São José dos Campos ARIADNE CARDOSO DOS SANTOS
JOÃO OMAR GAMBINI
MARCO ANTONIO OLIVATTO
São José dos Campos
Total
São Paulo
ADRIANA BARBOSA DE JESUS
ANA PAULA BORGONOVI GUEDES
ANDREA PIMENTEL
ANDRÉIA CRISTINA BARROSO CARDOSO
ANDREIA LUNKES CONRADO
ANGELA CRISTINA DANNEMANN
ANNA CRISTINA CAMARGO MORAES
FIGUEIREDO
ANNA PENIDO
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
ASCÂNIO JOÃO SEDREZ
BANCO CENTRAL DO BRASIL
BARTIRA CRUZ LANDIM BELARMINO
BEATRIZ FERRAZ
BEATRIZ ROMA MARTHOS
BERNARDETE ANGELINA GATTI
CARLOS EDUARDO POVINHA
CÁTIA RODRIGUES
CELSO FRANCISCO DO Ó
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1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CENPEC - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO
COMUNITÁRIA
CHRISTOPHER BENEDUZZI MEDALHA
CIRCE MARIA FERNANDES BITTENCOURT
CLAUDIA MÁRCIA DE JESUS FORTE
CLEIDE MARIA AUDINO FAYAD
DANIELA ZANERATTO ROSA
DENIS FERNANDO MIZNE
DENISE CONSELHEIRO
DIANNE CRISTINE RODRIGUES DE MELO
DIMAS ALBERTO FERREIRA
EDNA RODRIGUES ARAUJO ROSSETTO
EDUARDO DONIZETI GIROTTO
EDUARDO MARINO
ELOISA BOMBONATTI
FERNANDO LUIZ CÁSSIO
FERNANDO MARTINS PEREIRA DA SILVA
FRANCISCO ANTONIO POLI
FRANCISLEY DA SILVA DIAS
GABRIELA DELLA NINA GAMBI
GEORGIA CAROLINA PIACENTINI CORREA
GERALDO DE OLIVEIRA SUZIGAN
GRAZIELLA MATARAZZO DI LICOSA
HELENA SINGER
HELOÍSA MARIA DE MORAIS GIANNICHI
HELOISA PAES DE BARROS ARRUDA
HENRIQUE SANTOS BRAGA
HERBERT GOMES DA SILVA
INSTITUTO UNIBANCO S.A.
JOSEFA ALEXANDRINA DA SILVA
JULIA CALLEGARI
JULIO CESAR AUGUSTUS DE PAULA SANTOS
KARINE BUENO
KARYNE ALENCAR CASTRO
KATIA STOCCO SMOLE
LAÍS RESTIVO SEMIS
LEANDRA MODESTA GONZALEZ BASILE DA
FONSECA
LETICIA ALBERNAZ GUIMARÃES LYLE
LETÍCIA GODINHO DA SILVA
LIA CAROLINA ORTIZ DE BARROS GLAZ
LILIANE GARCEZ
LUCI APARECIDA GUIDIO GODINHO
LUCIANO DIAS MONTEIRO
LUCILA SCHIECK VALENTE RICCI
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LUIS FELIPE SERRAO
LUIZ CARLOS DELPHINO DE AZEVEDO JUNIOR
LUIZ CONCEIÇÃO
MACIEL SILVA NASCIMENTO
MÁRCIA CORDEIRO MOREIRA
MARGARETE ARROYO
MARIA BEATRIZ SANTOS GRELLET
MARIA CECILIA GUEDES CONDEIXA
MARIA CRISTINA DE CAMPOS PIRES
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA ABDALLA
MARIA HELOISA DE OLIVEIRA MOREL
MARIA INÊS DE FATIMA ROCHA BULLO
MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA
MARIA LUCIA MORRONE
MARIA PAULA PARISI LAURIA
MARIA SILVIA SANCHEZ BORTOLOZZO
MARIA SLEMENSON
MARIO AUGUSTO CHARRO
MARIZETTE DUCA PESSOA
MEIRE SILVA DE CARVALHO
MURILO PEREIRA REGINATO
NAIME ANDREA DA SILVA
OLAVO NOGUEIRA BATISTA FILHO
PATRICIA MESQUITA BARROSO
PAULA FRANCINETE COSTA LEITE
PAULO ANTONIO GOMES CARDIM
PRISCILA CRUZ
REBECA DA SILVA GRECCO ROMANO
REBECA RAPPA SERSON
REGINA APARECIDA RESEK SANTIAGO
REGINALDO T. SOEIRO DE FARIA
RENATA CRISTINA DIAS OLIVEIRA
RITA MARIA LINO TARCIA
ROBERTO CATELLI
ROBERTO JORGE SAAD
RODRIGO ALMEIDA MORAIS
RODRIGO HÜBNER MENDES
RODRIGO NUNO PEIRÓ CORREIA
ROSANA FERNANDES LOPES
SÁLUA DOMINGOS GUIMARÃES
SANDRA CRISTINA DA SILVA REBELO
SANDRA MARIA FODRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DR.
JOSÉ RENATO NALINI
SERGIO NAPCHAN
SERGIO YAMASAKI
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SILVANA MARQUES
SILVIA PANAZZO
SILVIO RICARDO GOMES CARNEIRO
SUELI APARECIDA DE PAULA MONDINI
SYLVIE BONIFÁCIO KLEIN
TERESINHA MORAIS DA SILVA
TEREZA PEREZ
THELLMA FIGUEIREDO DE SOUZA
THIAGO TEIXEIRA SABATINE
TOMÁS REIS DA NÓBREGA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
VALERIA ARCARI MUHI
VANESSA GREGORUT
VERA TOMASULO BRUNO
VERILDA SPERIDÃO KLUTH
ZYSMAN NEIMAN
São Paulo Total
São Roque

São Roque Total
São Sebastião
São Sebastião Total
Sorocaba

Sorocaba Total
Sud Mennucci
Sud Mennucci Total
Taboão da Serra

AGNES CRUZ DE SOUZA
MARY GRACE PEREIRA ANDRIOLI
ROGERIO DE SOUZA SILVA
MARGARETH ANDERAOS
ÉRICA BEATRIZ LEMES PIMENTEL VERDERI
MARCIUS VINICIUS JULIO
MARIANA DA SILVA PEREIRA
PATRICIA JÚLIO
PEDRO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA
LUIZ MIGUEL MARTINS GARCIA
JUCIMEIRE DE SOUZA BISPO
MAIRA CLÁUDIA CONDE DE SOUZA

Taboão da Serra Total
Tarumã
ALESANDRA CRISTINA MARTINS GOUVEIA
EDILENE VIEIRA DA SILVA
EVERTON CARLOS PESTANA
FERNANDA REGINA PAITL AQUINO PEREIRA
VALÉRIA SOUZA PEREIRA SOTANA
Tarumã Total
Taubaté
LIVIA ROBERTA VELLOSO TANAKA
POLLYANA GAMA SANTOS
Taubaté Total
Vargem Grande
ALEXANDRE RODRIGUES DIAS
Paulista
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
122
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
2
1
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relação ao Ensino Fundamental temos 15 pessoas desta etapa, considerando
Ensino Fundamental Completo, Anos Iniciais ou Finais e Ensino Fundamental
junto com o Ensino Médio. a parcela menor de participantes do ensino médio
e ensino superior, mas ainda assim, expressivo. Vale ainda destacar que a
maioria dos participantes indicou atuar em mais de uma etapa da educação
(Gráfico 6).

Gráfico 6. Distribuição do público geral por etapa da educação que
atua

Ensino Superior e outra etapa da educação básica

5

Ensino Superior

11

Ensino Médio

5

Ensino Fundamental e Médio

1

Ensino Fundamental completo

1

Ensino Fundamental Anos Iniciais

5

Ensino Fundamental Anos Finais, Ensino Médio

4

Ensino Fundamental Anos Finais

4

Educação Infantil e outra etapa da educação básica

2

Educação Infantil

8
0

2

4

6

8

*Número de respondentes: 46
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Anexo 6 – Relatório de status e recomendações
para São Paulo

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

CIRCUITO AUDIÊNCIA PÚBLICA - RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A AUDIÊNCIA EM MANAUS
Observações:
Visita de campo realizada no dia 3/8/2017
Contato da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo
Local do evento- Memorial da Inclusão

Status em 3/8/2017
REQUISITOS

ITEM

IDEAL

LEVANTAMENTO EM CAMPO E RECOMENDAÇÕES
MÍNIMA NECESSÁRIA
Condições gerais

STATUS

RECOMENDAÇÕES

Refrigerado com capacidade para 400 pessoas
Com boa ventilação e capacidade para acomodar o número de
inscritos (considerar que durante a ocupação haverá
Auditório com capacidade para 500 pessoas, com ar condicionado
adequado
sobreaquecimento em função da quantidade de pessoas,
adequado.
de pessoas, equipamentos eletrônicos energizados e equipamentos eletrônicos energizados e iluminação cênica)
(considerar que durante a ocupação do espaço
Auditório

haverá sobreaquecimento em função da quantidade

Acessibilidade

Elevador PNE ou rampas de acesso, banheiros
adaptados, espaço para acomodação de PNE e
cadeira de rodas no auditório

iluminação cênica)
Elevador PNE ou rampas de acesso e banheiros adaptados

adequado

Comodidade

Bebedouro ou galão de água + copos

Comércio nas proximidades

Transporte

Vagas de estaciomento liberadas para boa
quantidade de veículos e facilidade de transporte
público

Estacionamento nas proximidades e facilidade de transporte
público

Segurança física

Equipe de segurança local ou aparato policial

Equipe de segurança contratada ou apoio policial

Plantão socorrista

Ambulância UTI durante o evento

Bombeiro civil ou socorrista local

Redundância elétrica

Gerador com capacidade e autonomia para garantir a Condição para adaptação de gerador externo no quadro
realização, gravação e transmissão do evento
elétrico local

Prevenção para emergências

Extintores de incêndio, rotas de fuga sinalizadas,
saídas de emergência, alvará de funcionamento,
AVCB do prédio, sensores de fumaça, brigada de
incêndio

Geral

Há elevador para pessoas com mobilidade comprometida.

Extintores de incêncio, rotas de fuga sinalizadas e alvará de
funcionamento

Há bebedouro, mas não disponibilizam os copos plásticos em
quantidade suficiente.
Há estacionamento pago nos portões 12, 13, 14 e 15. A
organização do espaço verificará se é possível liberar 10 vagas. O
emabarque e desembarque será liberado mediante prévia
autorização.
Há apenas segurança para todo o espaço da Secretaria de Estado
da Pessoa com Deficiência.
há bombeiro socorrista no local das 08:00 às 17:00

Há extintores de incendio, rotas de fuga,...

1 - Toiletes em quantidade e condição adequada para o público;
2 - Ausência de interferências/ruídos externos durante a realização do evento.
Condições técnicas - transmissão streaming

Canal Internet

Dedicado, 5 megas de upload ou mais

Redundância de canal Internet

Dedicado, 2 megas de upload

Ponto de rede com acesso à Internet

4 pontos de rede cabeados ou mais

2 pontos de rede cabeados
Condições técnicas - gravação/transmissão

Apoio local

Operador técnico do auditório e eletricista local

Zelador ou eletricista local

Local de operação

Sala técnica ou house mix

Espaço idealmente no fundo do auditório com possibilidade de
bancada de 3 m, 5 cadeiras e tomada elétrica próxima

Infraestrutura elétrica

5 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório
(ligação das câmeras)

3 tomadas elétricas distribuidas pelo auditório (ligação das
câmeras)

Dedicado, 2 megas de upload

não há
-

não há

providenciar copos plásticos para o dia do evento

Condições técnicas - Operação do evento
Projeção
Sonorização

Telão e datashow
PA (caixa de som amplificada) compatível com as
dimensões do espaço

Condições técnicas para instalação
Mobiliário de palco

Capacidade para acomodar a quantidade de mediadores determinada pelo regimento do evento
1
Banqueta alta, praticável ou condição de boa visibilidade do
público
Recepção e orientação no dia do evento - considerando 300 pessoas

Mesa plenária e cadeiras
Toalhas para Mesa de palco

1

Ponto de participação pública

Púlpito

Lista de presença
Crachá
Etiqueta
Prancheta para recepção
Computador para não inscritos

1 dividida em 8 por ordem alfabetica
450
450
10
3

1 dividida em 8 por ordem alfabetica
350
350
6
2

Impressora para etiquetas (com programa Pimaco)

2

2

Prisma para Mesa

de acordo com número de participantes na mesa

de acordo com número de participantes na mesa

450
Pasta de apoio com identidade do CNE
Material de apoio - Caneta, bloco, informativo local e
450
caderno técnico

350
350

Placas sinalizadoras para toiletes (fora do auditório)

4

2

Balcão Recepção para inscritos
Balcão Recepção para não inscritos
Apoio local para inscrições de fala - dentro do
auditório
Mesas para coffee

7 recepcionistas
3 recepcionistas

4 recepcionistas
2 recepcionistas

4

2

2

1

Comunicação Visual Banner

2 banners na lateral, 1 fundo de palco, 1 na entrada

2 banners na lateral, 1 fundo de palco, 1 na entrada
Coffee Break (previsão para 400 pessoas)
Tradução em libras

Tradução em libras

2 pessoas

2 pessoas
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Anexo 7 – Sistematização das contribuições para
as audiências públicas

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

20/09/2017

BNCC – Audiências
Públicas com o CNE
ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS
PELO CNE.
15 DE SETEMBRO DE 2017

Objetivos
Especificar processo de organização dos documentos encaminhados para o CNE referentes às
audiências públicas de forma a:
1.

Registrar o fluxo de recebimento

2.

Descrever, de forma homogênea, os documentos encaminhados

3.

Classificar os assuntos abordados em cada documento

4.

Produzir relatórios quantitativos e qualitativos considerando número de documentos,
origem, tópicos abordados, assuntos.

SETEMBRO 2017

2

1

Documentos categorizados e com registro de conteúdo até 13/09/2017
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos
ABRALIC - Associação Brasileira de Literatura Comparada
Ana Maria Nauiack - Professora, mestre e especialista em Matemática
ANEC - Associação Nacional de Educação Católica do Brasil / Região Sul
ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil
ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação
Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade Federal da Paraíba / UFPB
Anita Lilian Zuppo Abed - consultora da UNESCO sobre habilidades socioemocionais na
Educação e Sandra Regina Rezende Garcia - autora do livro “Mediação da Aprendizagem”,
especialista em formação de professores-mediadores
ANLGBTI - Aliança Nacional Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais
ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação
ANPTECRE - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da
Religião
ANPUH - Associação Nacional de História
ANPUH-SC - Associação Nacional de Historia
ARPA - Associação Riograndense de Professores de Alemão
ASPERSC - Associação dos Professores de Ensino Religioso do Estado de Santa Catarina
Associação Brasileira de Currículo
Associação Brasileira de de Associações de Professores de Alemão
Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação Palavra Criativa, Centro do
Professorado Paulista e Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade
(Núcleo Metropolitano São Paulo), Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar e Sindicato dos Psicólogos do
Estado de São Paulo
Câmara Municipal de João Pessoa
CEE/PE - Conselho Estadual de Educação de Pernambuco
CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul
CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa Catarina, integrantes do grupo de
trabalho organizado pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina - UNDIME/SC
CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
Centro Educacional Agostiniano
CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira
CIER - Conselho de Igrejas para Estudo e Reflexão
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNDI - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
CONFEF - Conselho Federal de Educação Física
CONFENEM - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
Conselho do Ensino Religioso do Estado do Espírito Santo
Conselho Municipal de Educação de Rio do Sul
Conselho Regional de Educação Física - Santa Catarina
Coordenação da Graduação em Ciência da Religião do Departamento de Ciência da Religião
da Universidade Federal de Juiz de Fora e Coordenação do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (PIBID), Sub-Projeto de Ciência da Religião - Ensino Religioso
Coordenação de Formação Continuada da Secretaria Municial de Educação de Vila Velha
Coordenação do Curso de Ciências da Religião e Coordenação de Área do Subprojeto do
Programa de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/Ensino Religioso/Ciências da Religião da
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
CREF/PE - Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco
Curso de Ciências da Religião do Centro Universitário Municipal de São José (USJ)
Diocese do Rio do Sul
Elaine Rizatto (sem qualificação)
Escola Beit Yaacov
Escola de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão
Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena
Escola Estadual José Ribeiro da Silva
Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho, Instituto Península, Instituto
Rodrigo Mendes e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Faculdade Unidade de Vitória
FAMEI - Fórum Amazonense de Educação Infantil
Federação Espírita do Espírito Santo
Flávia Conceição Ferreira da Silva - Professora da Universidade Federal Rural de
Pernambuco - UFRPE
FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas
Fórum Estadual de Educação Infantil de Rondônia e Católicas pelo Direito de Decidir (CDD)
Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina
Fundação Universidade Regional de Blumenau
Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação Física e Esportes da
Universidade Federal do Ceará
Grupo Educacional Bom Jesus
Inês Barbosa de Oliveira - UERJ
Iniciativa das Religiões Unidas
Instituto Alfa e Beto
Instituto Ayrton Senna
Instituto Nossa Senhora da Salette

Janeide Medrado Ferreira - Professora da Universidade do Estado da Bahia
Jonathan da Cruz Roberto - Professor de Ensino Religioso da Escola Estadual "Conselheiro
Afonso Pena"
José Loureiro Lopes - Conselheiro do CNE
Juliana Moura Fernandes (sem qualificação)
Lisandro Zambenedetti Granville - Sociedade Brasileira da Computação
Luan Ferreira
Margareth Anderaos - Psicopedagoga Clinica e Institucional – Profissional de Educacao
Física.
Marivaldo José Luis - Professor de Ensino Religioso
Matheus Oliva da Costa - Professor de Ensino Religioso
Médicos: Bianca de Freitas Monteiro Urbano, Carla Dorgam Aguilera, Carolina de Souza
Delage Faria, Claudia Moreira Paula Lima, Celso Albino Gouvea Lopes Junior, Eduardo
Nascimento Mós Neto, Gustavo Beojone Messi, Jordana de Faria Bessa, Marcos Marques,
Mirian Caramello Uliano, Raisa Virginia de Sena Souza e Thais Helena Dias Signorelli
MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil
MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil - Nordeste
Movimento pela Base
NERI - Núcleo de Estudos sobre Religiosidades e Interculturalidade
Organização Nova Consciência
Panathlon Internacional Distrito Brasil e Federação Internacional de Educação Física
Paulo César Soares - Professor Titular da Universidade Federal do Paraná
Pollyana Gama - Deputada Federal/SP
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerias
Professores da Rede Estadual de Juiz de Fora e de Montes Claros e professores da
Universidade Federal de Juiz de Fora
Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da Universidade Federal da Paraíba
Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ
e UNIRIO
Raphael Silveiras - doutorando em sociologia pela Unicamp
REJU - Rede Ecumênica da Juventude
REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de Ação Política pela
Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
Ricardo Moreira (sem qualificação)
RNPI - Rede Nacional Primeira Infância
Salesiano Dom Bosco - Salvador/BA
Secretaria Municipal de Educação de Maceió
Sergio Resende - Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Professor de Filosofia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Pinheiral
Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba
Sínodo - Vale do Itajaí

Sociedade Brasileira de Computação
Sociedade Brasileira de Matemática
Sociedade Divina Providência
Sonia Maria Dias - Professora de Ensino Religioso e Formadora de Ensino Religioso do
município de Vila Velha ES
Thais Franco (sem qualificação)
Todos pela Educação
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Humanas e da
Educação – FAED, Grupo de pesquisa Didática e Formação Docente
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação
UNIMONTES - Universidade Estadual de Montes Claros
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PROPOSTA DE SEMINÁRIOS PARA DISCUSSÃO DA BNCC DO ENSINO MÉDIO
1 Seminário centralizado com duração de 2 dias (previsão para 2ª quinzena de novembro)
Proposta de organização:
MANHÃ 1
1. Mesa: MEC (Maria Helena), Consed


Panorama do Ensino Médio – aspecto legal

2. Mesa técnica (redatores) – apresentar a elaboração da proposta (voo de pássaro)
Fala geral + por área





Aspectos gerais da elaboração e da proposta geral do documento (inclusive no que
concerne às sugestões para a organização dos itinerários) – falar também das
vantagens dessa estrutura por área (partir de um princípio que possibilite romper com
a lógica fragmentada das disciplinas)
Princípios gerais da área
Continuidade do EM em relação ao EF

TARDE 1 + MANHÃ 2
GRUPOS DE TRABALHO – inscrição prévia por área com planilha similar a dos seminários
Consed/Undime
Aspectos em análise:




Fundamentação teórica
Competências gerais e específicas de área
Competência / Habilidades

Questões orientadoras da análise:





Concorda? Discorda? Em quê (sugestão de alteração)?
As habilidades são suficientes? Se não, há o que cortar ou acrescentar?
As habilidades contemplam os saberes dos componentes da área?
Dificuldades para implementação dessa proposta. Aspectos positivos e negativos? (fazer
pré-lista e permitir incluir)

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11)3024-2250
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TARDE 2
PLENÁRIA – Apresentação de síntese das discussões dos grupos (Equipe técnica)




Aspectos positivos
Críticas e sugestões
Sugestão para encaminhamento da discussão nas UFs - dia da discussão da BNCC (com
prazo para finalização)

Grupos (participantes por UF)
LGG (2 por UF) – 54 pessoas divididas em 2 grupos
LP (1 por UF) – 27 pessoas em 1 grupo
MAT (1 por UF) – 27 pessoas em 1 grupo
CNT (2 por UF) – 54 pessoas divididas em 2 grupos
CHSA (2 por UF) – 54 pessoas divididas em 2 grupos
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Anexo 9 – Apresentação das funcionalidades e
tecnologia da ferramenta on-line da BNCC

CONTRATO nº 17/2017

PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

20/09/2017

6

20/09/2017

7

20/09/2017

8

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

REGISTRO DE REUNIÃO
DADOS DA REUNIÃO

1.

Área Responsável pela Reunião: Comitê Técnico Consultivo de Acompanhamento - CTCA3-BNCC - Portaria/MEC nº
1440, de 11 de julho de 2017 (SEI 0743918)
Objetivo da Reunião: Analisar o Relatório IV e seus anexos no âmbito do Contrato nº 17/2017, firmado entre o
Ministério da Educação, por intermédio da Subsecretária de Assuntos Administrativos, e a Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV, tendo por objeto a prestação de serviços especializados para a gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular
- BNCC.
Data
13/10/2017

Horário de Início
14h30min

2.

PARTICIPANTES

2.1.

Internos:

Nome
Ednar Maria Vieira Diniz
Manoel Gomes Marciape Neto
Cesar Claudio Moreira Giraldes
Radson de Souza Santos
Valdir Quintana Gomes Junior
Maria Candida Muniz Trigo

2.2.

Item
1
...

4.
Item

Unidade
Coord. Sup. CTCA3-BNCC
Membro Tit. CTCA3-BNCC - SE
Membro Sup. CTCA3-BNCC - SE
Membro Sup. CTCA3-BNCC GM
Membro Tit. CTCA-3BNCC INEP
SE (secretariando)

Local
Gabinete da SE/CHEFIAGAB

E-mail
ednar.diniz@mec.gov.br
manoelmarciape@mec.gov.br
cesargiraldes@mec.gov.br
radsonsantos@mec.gov.br

valdir.junior@inep.gov.br
maria.trigo@mec.gov.br

Externos (se houver): não houve

Nome
=====================================
=====================================
=====================================

3.

Horário de Término
16h00min

Órgão/Instituição/Empresa
=================
=================
=================

Telefone
======
======
======

E-mail
================================
================================
================================

PAUTA
Descrição
Análise do Relatório IV e seus anexos (SEI 0865984 e 0865987), recebidos em 22/09/2017 conforme Ofício FCAV/GTE nº
141/2017 (SEI 0865980) e Termo de Recebimento Provisório respectivo (SEI 0865998) no âmbito do Contrato nº 17/2017 - FCAV
=========================================================================================================

RELATO DA REUNIÃO
Descrição

Feitas as considerações iniciais relacionadas aos motivos de ausência dos demais membros do Comitê, foi

procedido o exame do Relatório IV.
Foram esclarecidas dúvidas acerca do mecanismo de disponibilização dos produtos, e de seu recebimento pelo
Gestor do Contrato.
1

Foram pontuados pelos membros do Comitê aspectos formais do Relatório IV, os quais, contudo, não inviabilizam
o seu prosseguimento para apreciação da Fiscal do Contrato, considerando que constam dos autos os
comprovantes do recebimento dos produtos objeto do Relatório IV.
Finalmente, houve consenso dos presentes quanto à necessidade de comunicar à FCAV dos aspectos formais
identificados, para aperfeiçoamento dos próximos relatórios, asism como da necessidade de comparecimento de
um representante da contratada, de maneira presencial ou mediante videoconferência, para prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

5.

APROVAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS

5.1.

Segue o presente Registro de Reunião assinado eletronicamente pelos membros presentes.

5.2.

À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por Manoel Gomes Marciape Neto, Assessor(a), em 19/10/2017, às 15:18,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Ednar Maria Vieira Diniz, Servidor(a), em 19/10/2017, às 15:34, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por César Cláudio Moreira Giraldes, Servidor(a), em 19/10/2017, às 15:38,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Radson de Souza Santos, Coordenador(a), em 19/10/2017, às 17:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0866007 e o código CRC
83348027.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0866007

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 4, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício nº 0157/2017FCAV/GTE (SEI nº 0871726), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00220268

Data da emissão: 20/10/2017   

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: setembro/2017   
Valor da Nota: R$ 2.532.932,00   

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2017NE800324 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.8204
Brasília, 25 de outubro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Séfora Costa Lucindo, Assessor(a), em 25/10/2017, às 18:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
25/10/2017, às 19:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0872677 e o
código CRC D2960914.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 0872677

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
13/11/17 10:10
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 09Nov17 TIPO OB: 12 M06990F3
NUMERO : 2017OB805804
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
DOCUMENTO ORIGEM : 150002/00001/2017NP002989
SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO
: 005810676-6
PROCESSO : 23000.013161/2017-15
VALOR :
2.532.932,00
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
DATA SAQUE BACEN: 10/11/17
NFS-E 220268. CONTRATO 17/2017. DISPENSA 07/2017. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECI
ALIZADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS NECESSÁRIOS À CONSOLIDAÇÃO DISP
ONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª VERSÃO DA BNCC - RELATÓRIO 4 - MACR
OATIVIDADES EIXOS 1 E 2 - PROJETO: 410207717.

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
13/11/17 10:11 M06990F4
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 09Nov17 TIPO OB: 12
NUMERO : 2017OB805804
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
VALOR :
2.532.932,00
L EVENTO
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
01 401003 2017NE800324400
33903501
2.532.932,00
02 531814 2017NE800324
213110400 33903501
2.532.932,00
03 561602 0112000000400C
2.532.932,00

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

09Nov17

16:12

__ SIAFI2017-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
13/11/17 10:11
USUARIO : JOAO
DATA EMISSAO
: 09Nov17
NUMERO : 2017OB805804
UG/GESTAO EMITENTE
: 150002 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.
BANCO/AGENCIA FAVORECIDO:
ASS. ORDENADOR DESPESA :
ASS. GESTOR FINANCEIRO :
REMESSA DAS ASSINATURAS :

001 / 7009 - BANCO DO
174.891.724-20 DATA:
455.223.161-87 DATA:
02362
DATA:

BRASIL
09Nov17
09Nov17
10Nov17

HORA: 16:30
HORA: 16:13
HORA: 08:00

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA

09Nov17

16:12
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1. APRESENTAÇÃO
Este documento representa o Relatório V previsto no Contrato 17/2017, celebrado entre
a Secretaria Executiva do Ministério da Educação e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini
(FCAV).
Em sua elaboração foram considerados os seguintes documentos:
a. O Projeto Básico;
b. A Proposta Técnica;
c. O contrato mencionado acima;
d. O Plano de Trabalho (Relatório I);
e. Os Relatórios II, III e IV.
Este relatório contempla os seguintes produtos e serviços, com entrega prevista para o
período de outubro e novembro de 2017:


Macroatividade 1 (Eixo 1) – Sistematização de documentos e registros de reuniões
com especialistas.



Macroatividade 2 (Eixo 1) – Disponibilização de repositório de documentos on-line.



Macroatividade 4 (Eixo 1) ‒ Produção editorial (edição, revisão e diagramação) dos
textos da BNCC em versões para impressão e para web.



Macroatividade 5 (Eixo 2) – Produção de material de apoio para a disponibilização
e divulgação da 3a versão da BNCC.



Macroatividade 6 (Eixo 2) – Elaboração de briefings para ações de comunicação.



Macroatividade 7 (Eixo 2) – Gestão da realização de audiências para a
apresentação da BNCC.



Macroatividade 8 (Eixo 2) – Gestão da realização de encontros para a discussão
da BNCC.



Macroatividade 11 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC.



Macroatividade 12 (Eixo 3) – Disponibilização de ferramenta on-line para
compartilhamento de práticas.



Macroatividade 13 (Eixo 3) ‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações
de aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares.



Macroatividade 14 (Eixo 4) ‒ Sistematização de projeto para as ações de formação
de educadores e gestores relacionadas à BNCC, considerando diversos meios,
inclusive EAD.



Macroatividade 15 (Eixo 4) ‒ Proposta de design instrucional e modelagem das
ações de formação.



Macroatividade 17 (Eixo 4) – Disponibilização e execução de curso para
formadores locais.
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2. PANORAMA DO PERÍODO
Este relatório apresenta o status das atividades após 240 dias de execução contrato.
Conforme consta nos cronogramas dos Relatórios I, II, III e IV serão apresentadas aqui as
Macroatividades dos Eixos 1, 2, 3 e 4.
O período correspondente a este relatório foi marcado pelo intenso trabalho de revisão da
BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental a partir da sistematização das
contribuições advindas das audiências públicas realizadas pelo CNE entre os meses de
julho e setembro de 2017. Conforme reunião realizada em 21/11/17 com os gestores do
contrato (ata disponível no Anexo 1) decidiu-se entregar o documento revisado no
próximo Relatório VI, após reunião técnica do CNE.
Além dessas atividades, a consolidação do documento da 3a versão da BNCC para o
Ensino Médio encerrou uma primeira etapa, que será procedida por uma leitura crítica de
especialistas e pela avaliação do comitê gestor da BNCC.
Foram sistematizadas as especificações da ferramenta on-line de apoio à implementação
da BNCC (Macroatividade 11) e iniciou-se o seu processo de desenvolvimento. Teve
início ainda um trabalho em parceria com outras instituições para a elaboração de
orientações detalhadas a serem disponibilizadas na ferramenta que apoiarão as redes na
apropriação e reelaboração de seus currículos a partir da BNCC.
Destaca-se ainda que uma série de ações depende diretamente da publicação do parecer
do CNE sobre a 3a versão da BNCC e da homologação do ministro para que possa ser
continuada. Essa é a situação das Macroatividades dos Eixos 3 e 4.
Esses foram os principais acontecimentos relativos às macroatividades. No item seguinte
serão detalhadas as etapas de implementação.
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3. IMPLEMENTAÇÃO
Conforme

exposto

no

Plano

de

Trabalho

(Relatório

I),

a

metodologia

de

trabalho está ancorada nos mecanismos de Gerenciamento de Projetos, de acordo com
as especificações e a orientação do Project Management Institute (PMI), com as devidas
adequações ao cenário educacional. As dez áreas do Gerenciamento de Projetos citadas
no Relatório I foram acionadas no período deste relatório. O gerenciamento dessas áreas
ocorreu ao longo da fase de execução (implementação do que foi planejado e detalhado
no processo de planejamento) do projeto.
Seguem as ações e atividades realizadas visando à implementação do projeto. Será
seguida a estrutura dos eixos e macroatividades a fim de facilitar a validação das ações.

EIXO 1 ‒ CONSOLIDAÇÃO DO DOCUMENTO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 1 ‒ Sistematização de documentos e registros de reuniões com
especialistas
Conforme já apontado no último relatório, as reuniões com os especialistas responsáveis
pela 3a versão da BNCC do Ensino Médio aconteceram ao longo dos meses de agosto e
setembro, e se estenderam para outubro. No total foram realizadas 18 reuniões
presenciais na Fundação Vanzolini, e as atas e seus respectivos materiais de apoio estão
disponíveis no Anexo 1 deste relatório (Atas de reuniões com especialistas e materiais de
apoio acerca da discussão da 3ª versão da BNCC do Ensino Médio). Neste período,
realizou-se uma reunião de gestão, cuja ata encontra-se também no Anexo 1, que definiu
que o documento com a revisão da BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental
será entregue no próximo Relatório do contrato, consolidando as alterações advindas das
audiências públicas bem como das contribuições advindas da reunião técnica do CNE
que acontecerá em dezembro.
Áreas

Reuniões

Linguagens

4 reuniões – 14/8, 28/8, 4/9 e 13/9

Ciências Humanas

6 reuniões – 15/8, 31/8, 19/9, 22/9, 27/9 e 29/9

Ciências da Natureza

3 reuniões – 18/8, 1/9 e 15/9
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Matemática

5 reuniões – 4/8, 31/8, 12/9, 2/10 e 3/10

Gestão

1 reunião – 21/11

Macroatividade 2 ‒ Disponibilização e gestão de repositório de documentos para o
registro de todo o processo de trabalho e do controle de versionamento de
arquivos
Dando prosseguimento ao trabalho, a ferramenta foi utilizada pelos especialistas e
consultores a fim de registrar o processo. O Anexo 2 apresenta as páginas dos ambientes
virtuais atualizadas.

Macroatividade 4 ‒ Produção editorial (edição, revisão e diagramação) dos textos
da BNCC em versões para impressão e para web
Gestão dos processos de produção editorial e de sistematização da revisão da 3ª versão
da BNCC a partir das contribuições advindas das audiências públicas realizadas pelo
CNE. O Anexo 3 contém a apresentação elaborada pela FCAV para apoiar o MEC no
diálogo com o CNE acerca das revisões que deverão ser realizadas na versão da BNCC a
partir das contribuições advindas das audiências públicas.

EIXO 2 ‒ DISSEMINAÇÃO DOS CONTEÚDOS E ORGANIZAÇÃO DA DISCUSSÃO DA
IMPLEMENTAÇÃO DA 3a VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 5 ‒ Produção de material de apoio para a disponibilização e
divulgação da 3a versão da BNCC – vídeo e telas de apresentação
No período do último relatório foi atingida a meta estabelecida para a produção editorial
das telas de apresentação que subsidiaram o trabalho de divulgação da 3ª versão da
BNCC. No entanto, ainda há minutagem de vídeo a ser desenvolvida.
Macroatividade 6 ‒ Elaboração de briefings para a criação de peças e material para
as ações de comunicação previstas, garantindo a articulação e a coerência das
atividades previstas no Projeto Básico e das demais ações do MEC relacionadas à
publicidade da BNCC
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O Anexo 4 apresenta os relatórios de elaboração de briefings para criação de peças e
materiais para ações de comunicação relacionadas à publicidade da BNCC de setembro e
outubro.
Macroatividade 7 ‒ Gestão de processos para a realização de seminários e
audiências públicas para a apresentação da BNCC, incluindo divulgação, inscrição
de participantes e gestão do provimento de infraestrutura para a realização e o
registro
A última audiência pública para discussão da 3ª versão da BNCC da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental aconteceu em 11 de setembro de 2017, conforme consta no
Relatório IV.
Foi essa a data-limite estabelecida pelo CNE para o recebimento de contribuições,
sugestões e críticas à BNCC. A Fundação Vanzolini apoiou o CNE e o MEC no processo
de sistematização dessas contribuições, conforme já apontado no último relatório.
O Anexo 5 apresenta um relatório consolidado das inscrições realizadas nas cinco
audiências públicas da BNCC, e o Anexo 6 apresenta os seguintes produtos relativos ao
trabalho de sistematização das contribuições das audiências públicas do CNE:


Apresentação da organização e classificação dos documentos recebidos pelo CNE
nas audiências públicas sobre a BNCC



Síntese das manifestações nas audiências públicas da BNCC



Categorização das manifestações nas audiências públicas da BNCC

Como dito anteriormente, esse material subsidiou a revisão da BNCC da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental.

Macroatividade 8 – Gestão da realização de encontros para a discussão da BNCC
Conforme apontado no Relatório IV, foi proposta uma pauta para este evento. No entanto,
devido à priorização dada à revisão da BNCC de Educação Infantil e de Ensino
Fundamental, tal atividade foi suspensa temporariamente. Apesar de impactar o
cronograma, avalia-se que é mais indicado aguardar a Resolução do CNE sobre a BNCC
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para, depois, iniciar as discussões sobre o
Ensino Médio – ponderações foram realizadas na Matriz de Avaliação de Riscos disposta
no item 6 deste Relatório.
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EIXO 3 – PRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA 3a
VERSÃO DA BNCC
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line da BNCC
O desenvolvimento da ferramenta foi iniciado. Uma série de reuniões foi realizada no
período relativo a este relatório, tanto para a definição de premissas com o MEC quanto
para a elaboração de especificações funcionais. Além disso, conforme já mencionado, o
MEC contará com os parceiros para a elaboração de orientações detalhadas sobre a
elaboração de currículos a partir da BNCC que serão disponibilizadas na ferramenta. O
Anexo 7 apresenta as funcionalidades já descritas da ferramenta, bem como as
orientações para os trabalhos dos especialistas que desenvolverão as orientações
mencionadas. Destaca-se, no entanto, que a ferramenta não será entregue no mês de
novembro, conforme o cronograma, dado que a BNCC da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental ainda não foi homologada.
Macroatividade 12 – Disponibilização de ferramenta on-line para compartilhamento
de práticas
Esta ferramenta está no road map desenhado para a Macroatividade 11, conforme
apontado no Relatório IV; no entanto, devido às atividades priorizadas no período deste
relatório, à ênfase dada ao desenvolvimento da ferramenta on-line e ainda ao fato de a
BNCC não ter sido homologada, esta atividade ficou suspensa temporariamente,
impactando o cronograma previamente estabelecido.

Macroatividade 13 ‒ Produção editorial de cadernos de práticas, situações de
aprendizagem e projetos para apoio à implementação de propostas curriculares
A justificativa apontada na Macroatividade 12 estende-se para esta, uma vez que não há
práticas a ser desenvolvidas sem a homologação da BNCC de Educação Infantil e Ensino
Fundamental.
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EIXO 4 ‒ FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES
Macroatividade 14 ‒ Sistematização de projeto para as ações de formação de
educadores e gestores relacionadas à BNCC, considerando diversos meios,
inclusive EAD
Macroatividade 15 ‒ Proposta de design instrucional e modelagem das ações de
formação
Macroatividade 17 – Disponibilização e execução de curso para formadores locais
Devido à BNCC ainda não ter sido homologada, e as atividades de revisão da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental terem sido priorizadas neste período, esta atividade foi
postergada e deverá ser iniciada nos próximos meses, dialogando com a nova Política de
Formação lançada pelo MEC. Isso impactará o cronograma estabelecido; no entanto,
entende-se que o risco é menor em postergar do que em iniciar um trabalho que ainda
poderá ser revisto à luz das alterações que acontecerão na BNCC.
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4. PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES
Este capítulo apresenta a relação de produtos entregues vinculados às suas
macroatividades e aos seus respectivos anexos.
Macroatividade
Macroatividade 1 (Eixo 1) –
Sistematização de documentos e
registros de reuniões com
especialistas
Macroatividade 2 (Eixo 1) –
Disponibilização de repositório de
documentos on-line
Macroatividade 4 (Eixo 1) ‒
Produção editorial (edição, revisão e
diagramação) dos textos da BNCC
em versões para impressão e para
web

Produtos entregues
Atas de reuniões com
especialistas e materiais
de apoio acerca da
discussão da 3ª versão
da BNCC do Ensino
Médio

Anexo 1



Repositório on-line:
páginas dos ambientes
virtuais atualizadas

Anexo 2



Apresentação do MEC ao
CNE sobre a síntese das
contribuições das
audiências públicas da
BNCC

Anexo 3




Macroatividade 6 (Eixo 2) –
Elaboração de briefings para ações
de comunicação

Macroatividade 7 (Eixo 2) – Gestão
da realização de audiências para a
apresentação da BNCC

Macroatividade 11 (Eixo 3) –
Disponibilização de ferramenta online da BNCC

Anexos





Relatórios de elaboração
de briefings para criação
de peças e materiais para
ações de comunicação
relacionadas à
publicidade da BNCC
Relatório consolidado das
inscrições realizadas nas
cinco audiências públicas
da BNCC
Sistematização das
contribuições recebidas
pelo CNE nas audiências
públicas sobre a BNCC
Especificações da
ferramenta on-line da
BNCC e orientações para
o trabalho dos
especialistas

Anexo 4

Anexos 5 e 6

Anexo 7
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6. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS
Conforme previsto desde o Relatório I, destacamos os riscos que podem influenciar o
projeto e, também, como evitá-los ou ao menos reduzir seus impactos negativos. Além dos
riscos do perímetro do escopo do projeto, este gerenciamento prevê riscos oriundos de
terceiros, não gerenciáveis diretamente por se relacionarem especificamente com a
Contratante.
No relatório anterior foi instituído o Comitê Técnico Consultivo de Acompanhamento
(CTCA3-BNCC) da execução do contrato, por meio da portaria no 1440, de 11 de julho de
2017. A validação dos relatórios do projeto é uma das competências desse comitê.
Nas próximas páginas estão dispostos os riscos levantados para o projeto e que devem ser
observados com atenção pelos seus gestores.
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ANEXOS – RELATÓRIO V
Os anexos abaixo se encontram em mídia digital encartada na página seguinte.
Anexo 1 – Atas de reuniões com especialistas e materiais de apoio acerca da discussão
da 3ª versão da BNCC do Ensino Médio
Anexo 2 – Repositório on-line: páginas dos ambientes virtuais atualizadas
Anexo 3 – Apresentação do MEC ao CNE sobre a síntese das contribuições das
audiências públicas da BNCC
Anexo 4 – Relatórios de elaboração de briefings para criação de peças e materiais para
ações de comunicação relacionadas à publicidade da BNCC
Anexo 5 – Relatório consolidado das inscrições realizadas nas cinco audiências públicas
da BNCC
Anexo 6 – Sistematização das contribuições recebidas pelo CNE nas audiências públicas
sobre a BNCC
Anexo 7 – Especificações da ferramenta on-line da BNCC e orientações para o trabalho
dos especialistas
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ANEXOS – RELATÓRIO V
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Anexo 1 – Atas de reuniões com especialistas
e materiais de apoio acerca da discussão da
3ª versão da BNCC do Ensino Médio
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Reunião BNCC – EM – Linguagens
14/08/2017
Participantes: Jacqueline Barbosa, Roxane Rojo, Simone Laiz de Morais Lima, Priscilla Vilas Boas, Neide
Resende, Isabel Filgueiras, Adriana Ranelli Weigel, Gláucia d’Olim Marote Ferro, Paulo Mendes,
Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: debater as competências de área para o Ensino Médio.
Cada componente curricular que compõe a área de Linguagens elaborou uma série de competências a
ser desenvolvidas no Ensino Médio, e a reunião dedicou-se a transformar essas competências de
componente em competências de área.
As reflexões perpassaram diversas questões: conceito de campo, ordem das competências,
multiletramento, aspectos relativos ao que se enquadra como competência ou não (respeitar estaria
mais no campo da atitude do que no campo da competência, por exemplo), juventudes, trabalho,
tecnologia, trabalho colaborativo, metalinguagem como forma de contribuir para o modo de fazer
ciência, diversidade cultural e diversidade étnico-racial.
As questões que orientarão o Ensino Médio, de acordo com as diretrizes do MEC, são trabalho e
construção da subjetividade do jovem (juventudes) – com participação e colaboração, tecnologia e
ciência.
O grupo discute conceitos para alinhar o que cada especialista compreende sobre determinados
conceitos: competência, habilidade, trabalho e cultura juvenil.
A reflexão que orientará o texto introdutório da área é: quais as possíveis contribuições da área de
Linguagens para as questões de trabalho, juventudes, ciência e tecnologia?
Ainda seguindo as orientações do MEC, o documento deverá indicar o processo de alterações da BNCC,
ou seja, o que estava proposto na segunda versão e como ficou na terceira versão.
Por fim, seguindo a legislação da Reforma do Ensino Médio, o componente de Língua Portuguesa deverá
elaborar competências específicas.
Encaminhamentos:
•

Propor ajustes nas competências gerais da área para o Ensino Médio, com base nas
competências propostas por todos os componentes e nas discussões realizadas na reunião.

•

Propor as habilidades dos componentes para detalhar cada competência.
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Reunião BNCC – EM – Linguagens
28/08/2017
Participantes: Jacqueline Barbosa, Roxane Rojo, Simone Laiz de Morais Lima, Priscilla Vilas Boas, Neide
Resende, Isabel Filgueiras, Adriana Ranelli Weigel, Gláucia d’Olim Marote Ferro, Paulo Mendes,
Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: consolidar as competências gerais da área; e avançar na definição de habilidades de área.
O grupo chegou a seis competências para a área:
1. Consolidar a autonomia em diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas),
dos diferentes campos de circulação dos discursos, valorizando-as como possibilidades de
autoria e protagonismo na vida pessoal e coletiva. (EMLI01)
2.

Refletir criticamente sobre os processos identitários, conflitos e relações de poder que
permeiam as experiências sociais com as diferentes linguagens.

3. Utilizar, de modo ético, crítico e consciente, as diversas linguagens, reconhecendo-as como
manifestações de singularidades e identidades a serem valorizadas.
4. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando possíveis articulações entre
ciência, cultura, trabalho e tecnologia.
5. Construir repertório sobre processos de conhecimento por meio das várias linguagens,
tornando-se agente de seus próprios processos e da produção de sentidos sobre si e sobre o
mundo.
6. Utilizar as diferentes linguagens no exercício da cidadania ativa.
Além disso, o grupo fez uma proposta de campos para organizar a área de Linguagens: artístico,
linguístico e da cultura corporal, sendo que a literatura entraria tanto no campo linguístico quanto no
artístico.
Seguindo orientações do MEC, não haverá habilidade específica para cada um dos componentes e
também não haverá especificações para cada uma das manifestações artísticas (música, teatro, dança e
artes plásticas) presentes no componente de Arte. Assim, as habilidades deverão ser bastante
abrangentes. Nos casos em que é necessária alguma habilidade específica, far-se-á a habilidade, sem, no
entanto, destacar o componente a que pertence.
Ainda sob a orientação do MEC, é importante destacar o processo da BNCC, apontando a trajetória das
versões anteriores até chegar à versão final.
Ao passar pelas competências, o grupo começou a discutir as habilidades que dialogam com elas.
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Encaminhamentos:
•

Finalizar as competências e habilidades de área.

•

Cada componente deverá elaborar um texto introdutório.

•

Língua Portuguesa deve repensar habilidades para literatura que dialoguem mais com as
habilidades de área.
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Reunião BNCC_EM – Linguagens
4/9/2017
Participantes: Jacqueline Barbosa, Roxane Rojo, Simone Laiz de Morais Lima, Priscilla Vilas Boas, Neide
Resende, Isabel Filgueiras, Adriana Ranelli Weigel, Gláucia d’Olim Marote Ferro, Paulo Mendes,
Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: definir o quadro de competências e habilidades de área; discutir os textos introdutórios dos
componentes; e debater os itinerários formativos.
As orientações do MEC indicam que o texto introdutório da área deverá ser único. Assim, haverá um
trecho inicial explanando o que é comum à área e como cada componente contribui em cada um dos
aspectos gerais. Não haverá capítulo para cada um dos componentes como havia na versão 2. Após o
texto introdutório, virão as competências e, por fim, as habilidades.
Inicialmente, o grupo retomou as competências de área e as habilidades. Depois, passou a discutir o
componente “Arte”, que não poderá, conforme orientações do MEC, cair em questões específicas de
uma determinada linguagem. O objetivo é que o jovem, independentemente da escolha que faça, possa
fruir arte.
Com relação aos itinerários, o MEC orienta, de acordo com a Reforma do Ensino Médio, que a BNCC
deverá contemplar 1.800 horas do currículo, e o restante (1.200 horas) será dedicado aos itinerários.
Deve-se garantir flexibilidade às redes para adotarem as diversas possibilidades de itinerários.
A reunião finalizou com a discussão sobre Língua Portuguesa, que, de acordo com a nova legislação,
deverá aparecer nos três anos do Ensino Médio.
Encaminhamentos:
•

proposta inicial de texto introdutório: os componentes devem terminar seus textos
introdutórios para subsidiar a construção do texto geral.

•

Língua Portuguesa deve desenvolver habilidades de componente.
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Reunião BNCC – EM – Linguagens
13/9/2017
Participantes: Jacqueline Barbosa, Roxane Rojo, Simone Laiz de Morais Lima, Priscilla Vilas Boas, Neide
Resende, Isabel Filgueiras, Adriana Ranelli Weigel, Gláucia d’Olim Marote Ferro, Paulo Mendes,
Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: validação do texto introdutório.
O grupo faz a leitura coletiva das competências e habilidades definidas para a área. Alguns ajustes ainda
são necessários.
Parte-se para o debate do texto introdutório. O grupo inicia o debate lendo o texto de Educação Física. A
estrutura desenhada pode ser utilizada para os demais componentes.
Língua Portuguesa apresenta a proposta de texto introdutório e faz uma proposta para a progressão de
aprendizagens no componente.

Encaminhamentos:
•

Sistematizar os ajustes nas competências e habilidades de área.

•

Reunião específica com os componentes para finalizar o texto introdutório.

•

Finalizar texto de Língua Portuguesa e habilidades desse componente.
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Reunião BNCC – EM – Ciências Humanas
15/8/2017
Participantes: Stella Schrijnemaekers, Janice Theodoro, José Alves de Freitas Neto, Sonia Castellar, Paulo
Mendes, Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: debater a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias na Base do Ensino Médio.
Os especialistas representantes de cada um dos componentes curriculares elaboraram, em conjunto, em
reunião prévia, competências gerais para a área de Ciências Humanas. A reunião focou no debate dessas
competências.
Seguindo orientações do MEC, o grupo, após consolidar as competências e habilidades da área, deverá
estabelecer critérios para definir itinerários, orientando o que deve ser privilegiado, de forma que os
sistemas de ensino tenham clareza do que precisam para organizar esses itinerários.
Em consonância com a legislação vigente sobre a reforma do Ensino Médio, a área de Ciências Humanas
contará com 400 horas das 1.800 que serão contempladas na BNCC.
Outra orientação do MEC foi a de que as habilidades que serão construídas, a partir das competências
gerais, devem dialogar com os distintos componentes da área. Quando não houver possibilidade de
fazer uma habilidade que possa ser desenvolvida em todos os componentes, pode-se desenvolver uma
habilidade mais específica. Deve-se garantir que os professores se reconheçam nos documentos.
As questões que orientarão o Ensino Médio são referentes a trabalho, culturas juvenis, tecnologia,
cooperação, cidadania, diversidade étnico-cultural, gênero etc.
O grupo passa a analisar, coletivamente, a proposta de texto introdutório da área de Ciências Humanas
elaborado pela especialista de História.
O grupo analisa certas categorias que poderiam abranger os quatro componentes da área e que seriam
o fio condutor:
•

Tempo e espaço – social e culturalmente constituídos (dialogam com a questão indígena e os
demais grupos);

•

Ser humano e meio ambiente – compreender a natureza em toda a sua complexidade;

•

Fronteira e território – demanda contemporânea, também como construção social. A fronteira é
um marco, e as Ciências Humanas contribuem para a reflexão sobre esses temas;

•

Tecnologia.

O grupo passa a debater as competências definidas.
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Encaminhamentos
•

Mapear como o estudante chega do Ensino Fundamental, de modo a justificar o enfoque que
será dado no Ensino Médio (Que jovem é esse que chega ao Ensino Médio, considerando a
diversidade e o protagonismo? Como essa área pretende contribuir com sua formação básica
nessa etapa de sua escolaridade?).

•

Revisar o texto discutido em reunião e propor ajustes nas competências da área para o Ensino
Médio, com base nas competências gerais da BNCC_EI-EF_Versão Final e nos objetivos gerais da
área da V2 da Base do Ensino Médio.

•

Propor as habilidades para detalhar cada competência, considerando tanto as habilidades
transversais aos componentes da área quanto as habilidades que se referem a conhecimentos
específicos de cada componente. Lembrar que algumas dessas habilidades, se não forem
inicialmente contempladas nas competências, podem orientar os itinerários formativos.
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Reunião BNCC – EM – Ciências Humanas
31/8/2017
Participantes: Stella Schrijnemaekers, Janice Theodoro, José Alves de Freitas Neto, Sonia Castellar, Paulo
Mendes, Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: validação das revisões realizadas no texto e início da discussão sobre as habilidades de área.
A equipe redesenhou o texto introdutório, bem como as competências, e avançou na elaboração das
habilidades. Definiu as seguintes categorias, que deverão organizar a área: tempo e espaço (História),
indivíduo e sociedade (Sociologia), território e fronteira (Geografia), política e trabalho (Sociologia,
Filosofia), e tecnologia.
Alguns apontamentos são feitos ao texto introdutório: é preciso destacar mais o protagonismo do jovem
e problematizar mais a questão da tecnologia, pois o jovem não é apenas consumidor dessa tecnologia,
mas também produtor e interage com ela de diversas formas. O grupo passa então para a leitura das
competências. Uma observação mais geral é que o sujeito que se pretende formar está um pouco
ausente nas competências, e é preciso deixa-lo mais destacado. Há uma competência destinada a
procedimentos específicos da área de Ciências Humanas, e que é bastante importante. O grupo debate
questões relativas a razão e sensibilidade que dialogam com a competência ” Desenvolver a reflexão
crítica a partir do conhecimento, da razão e da sensibilidade, com vistas à busca de respeito e
cooperação entre sujeitos e sociedades distintas”, cujo foco é a filosofia.
É possível destacar alguns exemplos de temáticas para deixar as habilidades mais claras e concretas.
O grupo ainda tem dificuldade em sintetizar as habilidades, pois querem garantir nas habilidades todos
os conhecimentos/conteúdos das áreas. Diante de tal dificuldade, definiu-se que poderão ser
desenvolvidas, no máximo, 80 habilidades para as 10 competências da área. Assim, os especialistas
saem com a tarefa de reduzir as habilidades desenvolvidas para as competências, buscando eliminar
aquelas que são repetitivas.
Encaminhamentos: reduzir as habilidades desenvolvidas para as competências.
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Reunião BNCC – EM – Ciências Humanas
19/9/2017

Participantes: Stella Schrijnemaekers, Janice Theodoro, José Alves de Freitas Neto, Sonia Castellar, Paulo
Mendes, Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: validação das habilidades desenvolvidas para cada uma das competências elaboradas.
Algumas habilidades que pouco dialogam com a competência precisam ser reescritas destacando suas
especificidades. O grupo reescreveu, coletivamente, à luz das orientações do MEC, as habilidades das
três primeiras competências. Algumas habilidades foram deslocadas de uma determinada competência
para outra e outras suprimidas.
Encaminhamento: finalizar a definição das habilidades de Ciências Humanas até o dia 22/9/2017.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

www.vanzolini.org.br

Reunião BNCC – EM – Ciências Humanas
22, 27 e 29/9/2017

Participantes: Stella Schrijnemaekers, Janice Theodoro, José Alves de Freitas Neto, Sonia Castellar, Paulo
Mendes, Laís Schalch.
Estas três reuniões focaram na finalização das habilidades para cada uma das competências, buscando
deixá-las mais claras, e, seguindo orientação do MEC, não apresentar nenhuma indicação explicita aos
componentes curriculares. O material resultante desta reunião foi publicado no dia 10/10 pela equipe
como o material preliminar para debate e encontra-se anexada a esta ata.
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Reunião BNCC – EM – Ciências da Natureza
18/8/2017

Participantes: Alex Lima Barros, Paulo Roberto Cunha, Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira,
Maria Fernanda Penteado Lamas, Cristina Leite, Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Paulo Mendes, Ghisleine
Trigo, Luis Marcio Barbosa e Laís Schalch.
Objetivo: discutir as competências da área.
O grupo apresentou uma primeira proposta para ser debatida, e o ponto positivo desse trabalho inicial
foi o diálogo estabelecido entre o Ensino Médio e o Ensino Fundamental. A equipe de especialistas tem
realizado reuniões periódicas com o objetivo de amadurecer em termos conceituais o que é o Ensino
Médio e, consequentemente, aperfeiçoar a área para além das disciplinas isoladas.
O MEC orientou que as competências e habilidades que são comuns aos diversos componentes deverão
ser escritas forma homogênea, sem ficar repetidas. Também orientou que aquilo que é específico de um
determinado componente aparecerá de forma específica, mas sem destacar o componente a que se
refere.
O MEC ainda explicita orientações acerca dos itinerários formativos, previstos na nova legislação do
Ensino Médio. O itinerário poderá indicar aprofundamentos, em ampliações, ou aquilo que não foi
contemplado na Base. O foco do trabalho é pensar o que é fundamental para ser critério no momento
da escolha do itinerário.
Após esses esclarecimentos iniciais, o grupo passa a discutir as sete competências definidas para a área,
resultado de um estudo preliminar a partir das dez competências gerais que orientam toda a Educação
Básica.
Ademais, sugeriu-se que o grupo pensasse em temas articuladores que poderiam contribuir para a
organização das competências e habilidades para a área.

Encaminhamentos: avançar na validação das competências de área.
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Reunião BNCC – EM – Ciências da Natureza
1/9/2017

Participantes: Alex Lima Barros, Paulo Roberto Cunha, Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira,
Maria Fernanda Penteado Lamas, Cristina Leite, Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Paulo Mendes, Ghisleine
Trigo e Luis Marcio Barbosa.
Objetivo: consolidar competências da área e debater habilidades.
O grupo debateu as competências já definidas na última reunião. Foram propostos alguns ajustes e
compilações. Após tal debate, a equipe discutiu as habilidades para cada uma das competências
definidas.
Houve a inserção de um novo integrante na equipe de Física.
Encaminhamentos:
•

Finalizar as competências de área.

•

Desenvolver as habilidades.

•

Iniciar o texto introdutório.
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Reunião BNCC – EM – Ciências da Natureza
15/9/2017

Participantes: Alex Lima Barros, Paulo Roberto Cunha, Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira,
Maria Fernanda Penteado Lamas, Cristina Leite, Ricardo R. Aguiar, Hebe Ribeiro da Cruz Peixoto, Paulo
Mendes, Ghisleine Trigo e Luis Marcio Barbosa.
Objetivo: análise e consolidação das habilidades relativas às competências definidas na última reunião.
O grupo elaborou, para iniciar a tarefa, o levantamento de habilidades de cada um dos componentes
relativos a cada uma das competências. Na reunião a tarefa centrou-se na identificação das habilidades
que eram comuns entre os componentes e que poderiam ser escritas de forma a contemplar todos eles.
Das competências já compiladas, foram definidas cerca de 6 a 10 habilidades para cada uma delas. As
habilidades das competências 2, 5, 6 e 7 ainda precisam ser agrupadas.
Ademais, o MEC fez apontamentos relativos a forma de elaborar as competências: deve-se atentar para
que as habilidades não sejam muito específicas, em algumas habilidades é preciso deixar mais claro a
“ação do aluno”, algumas habilidades aparecem em mais de uma competência e por fim, há algumas
habilidades redigidas em formato de atividade e precisam ser revistas.
Encaminhamentos: o grupo fará encontros extras para avançar na elaboração das habilidades até o dia
22/9/2017.
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Reunião BNCC – EM – Matemática
4/8/2017

Participantes: Silvia Sentelhas, Nilson Machado, Laís Schalch e Ghisleine Trigo.
Objetivo: discutir as competências elaboradas pelo grupo para a área de Matemática.
O grupo consolidou uma primeira proposta de competências para a área de Matemática no Ensino
Médio. A reunião foi dedicada à análise e cotejo das competências com os direitos de aprendizagem da
versão 2 da Base do Ensino Médio.
Seguindo orientações do MEC, o grupo, após consolidar as competências e habilidades da área, deverá
estabelecer critérios para definir itinerários, orientando o que deve ser privilegiado, de forma que os
sistemas de ensino tenham clareza do que precisam para organizar os itinerários.
Além disso, a área deve dialogar com os temas orientadores de todo o Ensino Médio: trabalho, culturas
juvenis, tecnologia, cooperação, cidadania, diversidade étnico-cultural, diversidade de gênero etc.
Levantou-se a possibilidade de estruturar a área por meio de ideias organizadoras.

Encaminhamento:
•

Analisar as competências a partir dos comentários da reunião.
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Reunião BNCC – EM – Matemática
31/8/2017

Participantes: Silvia Sentelhas, Ghisleine Trigo, Paulo Mendes, Laís Schalch, João Bosco Pitombeira e
Maria Eliza Fini.
Objetivo: organização do Ensino Médio e das competências gerais da área.
O grupo se dedicou à análise das leituras críticas da segunda versão da BNCC de Matemática. Um dos
apontamentos foi o pouco diálogo que o componente tem com as demais disciplinas. Outra crítica
presente foi a de que é necessário levar em consideração as leis e diretrizes para a Matemática.
Após a explanação de como as demais áreas estão trabalhando – definição de temáticas comuns e ideias
unificadoras da área –, a equipe de Matemática se comprometeu a fazer o exercício de sair dos temas
tradicionais (didático-pedagógicos) e buscar grandes ideias que seriam mais representativas de
situações às quais a Matemática está ligada, apontando inter-relações com o mundo e garantindo que o
professor se reconheça no material.
Após essas reflexões mais gerais, o documento com as competências da área de Matemática foi
colocado em discussão. Uma preocupação inicial foi refletir sobre a relação entre competências e
habilidades.
Além disso, outra tarefa importante é que se inicie a elaboração do texto introdutório explicando como
o estudante do Ensino Fundamental chegará ao Ensino Médio e quais os caminhos que o Ensino Médio
vai percorrer.

Encaminhamentos:
•

Revisar as competências de área.

•

Propostas de temáticas agregadoras que poderão organizar a área de Matemática.

•

Iniciar a elaboração do texto introdutório da área.
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Reunião BNCC – EM – Matemática
12/9/2017
Participantes: Silvia Sentelhas, Ghisleine Trigo, Lais Schalch e Nilson Machado.
Objetivo: Análise de proposta do texto introdutório; debate sobre conceitos organizadores para a área;
e debate sobre competências e habilidades.
O grupo analisou coletivamente a proposta do texto introdutório. Nele, deve ser apresentado as
aprendizagens esperadas do estudante quando chegar no Ensino Médio.
O documento tem uma boa introdução da área e demonstra como a Matemática pode dialogar com as
demais áreas. Assim, ficou claro que o fato de a Matemática ser uma área não significa que se deva
aumentar a especificidade, e sim ampliar o diálogo com as outras áreas, como por exemplo o
pensamento computacional.
O grupo então analisou as temáticas agregadoras elaboradas a partir de “ideias fundamentais” que
poderiam organizar a Base:
•

Equivalência/Ordem

•

Medida/aproximação

•

Proporcionalidade/Interdependência

•

Invariância/Variação

•

Demonstração/Aleatoriedade

•

Representação/Problematização

Seguindo a orientação do MEC, a equipe de Matemática deve associar as competências específicas da
área de Matemática às competências gerais da Educação Básica, que orientam todas as áreas.

Encaminhamento:
•

Consolidar as competências e ideias organizadoras da área.
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Reunião BNCC – EM – Matemática
2 e 3/10/2017

Participantes: Silvia Sentelhas, João Bosco Pitombeira, Laís Schalch, Ghisleine Trigo, Paulo Mendes e Luís
Marcio Barbosa.
Objetivo: consolidação das competências e habilidades da área de Matemática.
Seguindo orientação do MEC, a equipe de Matemática dedicou-se, nesses dois dias, ao trabalho de
consolidação das competências e habilidades da área, além do texto introdutório.
O grupo discutiu eixos norteadores da BNCC para o Ensino Médio. As competências já desenvolvidas
para o Ensino Médio foram analisadas e buriladas a partir da comparação com a versão 2. Além disso, as
competências foram analisadas à luz dos eixos norteadores definidos. Foi realizado um cotejo entre a
versão 2 da BNCC do Ensino Médio e as competências gerais do Ensino Fundamental (versão 3).
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Páginas das salas desenvolvidas para o Repositório on-line
A ferramenta ficou disponível para seus usuários a fim de manter o registro dos processos de trabalho.
Os ambientes virtuais respectivas publicações atualizadas deste repositório on-line encontram-se
abaixo. Conforme já disposto no Relatório IV deste contrato, a URL da ferramenta on-line é
http://qp.vanzolini-ead.org.br:8080/qpmec

Índice da sala qpmec

Pasta Orientações Gerais

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

www.vanzolini.org.br

Área Matemática – Atas de Reunião

Área Matemática – Arquivos de trabalho
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Área Linguagens – Atas de reunião

Área Linguagens – Arquivos de trabalho
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Área de Ciências da Natureza – Atas de reunião

Área de Ciências da Natureza – Arquivos de trabalho
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Área de Ciências Humanas – Atas de reunião

Área de Ciências Humanas – Arquivos de trabalho
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Anexo 3 – Revisão da BNCC a partir da análise
das contribuições encaminhadas para o CNE
Versão para impressão sistematizada em 21 de novembro de 2017

Capítulos da BNCC:
- Estrutura da BNCC, etapa da Educação Infantil e etapa do Ensino Fundamental
- Arte, Educação Física e Língua Inglesa
- Matemática, Ciências Natureza e Ciências Humanas
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Estrutura da BNCC, etapa da Educação
Infantil e etapa do Ensino Fundamental
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Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado

Data: 20/10/2017 17:15:01

Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações
com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações
com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas.
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o
desenvolvimento pleno das crianças.
Ainda, é preciso acompanhar essas práticas e acompanhar as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços,
possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias,
desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as
crianças.

As aprendizagens se tornam mais complexas à medida que a criança
cresce, requerendo a organização das experiências e vivências em
situações estruturadas de aprendizagem. Uma intenção educacio
nal preside as práticas de orientação da criança para o alimentar se,
vestir se, higienizar se, brincar, desenhar, pintar, recortar, conviver
com livros e escutar histórias, realizar experiências, resolver confli
tos e trabalhar com outros. A construção de novos conhecimentos
implica, por parte do educador, selecionar, organizar, refletir, plane
jar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações.
A intencionalidade do processo educativo pressupõe o moni
toramento das práticas pedagógicas e o acompanhamento da
aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. O monitora
mento das práticas pedagógicas fundamenta se na observação
sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de suas
ações para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças,
a fim de aperfeiçoar ou corrigir suas práticas, quando for o caso
O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento
dá se pela observação da trajetória de cada criança e de todo o
grupo suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens.
Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto
pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios,
fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão
ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção,
promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”
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corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e
se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem.
As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações,
funções corporais e, nos seus gestos e movimentos, identificam suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua
integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagó
gicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade,
e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover
oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas
pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar
um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas
com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do
espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar apoiando se em berços, mesas e cordas, saltar,
escalar, equilibrar se, correr, dar cambalhotas, alongar se etc.).

Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
as sensações e funções de seu corpo

Data: 19/10/2017 15:16:55

Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Escuta, fala, pensamento e imaginação

Data: 30/10/2017 18:24:55

Autor: reuniao

Data: 14/11/2017 10:25:12

Assunto: Texto digitado

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os
movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as
crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a
pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua
participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas
implicações com as múltiplas linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto
familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, gêneros, suportes e portadores. Na
Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil,
propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do
conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas e cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a
diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças
vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não
convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.

Traços, sons, cores e formas Conviver com diferentes manifesta
ções artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano
da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências
diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens,
como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.),
a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base
nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando
suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, ence
nações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos
materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem
para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso
estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da rea
lidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
a participação das crianças em tempos e espaços para a produção,
manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvol
vimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das
crianças, permitindo que elas se apropriem e reconfigurem, perma
nentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar
repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
Oralidade e escrita A Educação Infantil é a etapa em que as crianças
estão se apropriando da língua oral e, por meio de variadas situa
ções nas quais podem falar e ouvir, vão ampliando e enriquecendo
seus recursos de expressão e de compreensão, seu vocabulário, o que
possibilita a internalização de estruturas linguísticas mais complexas.
Ouvir a leitura de textos pelo professor é uma das possibilidades mais
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3.3.

 TRANSIÇÃO DA
A
EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas,
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes
relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a
natureza das mediações de cada etapa. Torna se necessário estabe
lecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças
quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com
base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva
de continuidade de seu percurso educativo.
Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros
registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao
longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir para
a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino
Fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os pro
fessores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental
Anos Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das
crianças nessa nova etapa da vida escolar.
Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios
da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças intro
duzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo,
de modo que a nova etapa se construa com base no que os edu
candos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e
a descontinuidade do trabalho pedagógico. Nessa direção, a BNCC
apresenta as sínteses das aprendizagens esperadas em cada campo
de experiências, para que as crianças tenham condições favoráveis
para ingressar no Ensino Fundamental. Essas sínteses devem ser com
preendidas como elementos balizadores e indicadores de objetivos
a ser explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que
serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como
condição ou pré requisito para o acesso ao Ensino Fundamental.
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dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler
e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá las, de refutá
las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de
conhecimentos.
Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças impor
tantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em
suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.
Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia
nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o
espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais
da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado
e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela;
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se
inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse
coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas
dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialida
des e pelo acolhimento e valorização das diferenças.
Ampliam se também as experiências para o desenvolvimento da ora
lidade e dos processos de percepção, compreensão e representação,
elementos importantes para o multiletramento e a apropriação do
sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação,
como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e
científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os
alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem
conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises,
argumentações e potencializando descobertas.
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cul
tural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação
com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são
fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da cons
trução e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de
avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções
culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação,
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e
com a natureza.
As características dessa faixa etária demandam um trabalho no
ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com
base nessas vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa
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compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cogniti
vas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o
mundo, expressar se sobre ele e nele atuar.
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica
deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas opor
tunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita
alfabética de modo articulado ao seu envolvimento em práticas
diversificadas de letramento. Como aponta o Parecer CNE/CEB
nº 11/201031, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...],
ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de
novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a
escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).
Ao longo do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência
estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interes
ses e expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam se
a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses
pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos,
que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza,
com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.
Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvi
mento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas
devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos
um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do
Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração
entre essas fases. Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças
pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente
da diferenciação dos componentes curriculares. Como bem destaca
o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, “os alunos, ao mudarem do profes
sor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos
diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir diante
das muitas exigências que têm de atender, feitas pelo grande número
de docentes dos anos finais” (BRASIL, 2010). Realizar as necessá
rias adaptações e articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para
apoiar os alunos nesse processo de transição, pode evitar ruptura
no processo de aprendizagem, garantindo lhes maiores condições
de sucesso.
31 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de
7 de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 28. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com docman&view=download&alias=6324
pceb011 10&category slug=agosto 2010 pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se
deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à
necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior
especialização, é importante, nos vários componentes curriculares,
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofun
damento e à ampliação de repertórios dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses
adolescentes, oferecendo lhes condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes
de informação.
Os estudantes dessa fase inserem se em uma faixa etária que cor
responde à transição entre infância e adolescência, marcada por
intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas,
psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como
bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam se os víncu
los sociais e os laços afetivos, “intensificando suas relações [dos
estudantes] com os pares de idade e as aprendizagens referentes
à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de
ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios”
(BRASIL, 2010). Ampliam se também as possibilidades intelectuais
e intensifica se a capacidade de raciocínios mais abstratos. Os estu
dantes tornam se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto
de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração, “impor
tante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais
e éticos” (BRASIL, 2010).
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e
formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e
diferentes modos de inserção social. Conforme reconhecem as DCN,
é frequente, nessa etapa,
observar forte adesão aos padrões de
comportamento dos jovens da mesma idade,
o que é evidenciado pela forma de se vestir e
também pela linguagem utilizada por eles. Isso
requer dos educadores maior disposição para
entender e dialogar com as formas próprias de
expressão das culturas juvenis, cujos traços são
mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais
densamente povoadas (BRASIL, 2010).
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Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas.
Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins,
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo se direta
mente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e
de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emo
cional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu
papel em relação à formação das novas gerações. É importante que
a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a refle
xão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento,
no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibili
dades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participa
ção mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de
comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos
de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de
significados entre professores e estudantes.
Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar
uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios
democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturali
zar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas,
incluindo a violência simbólica de grupos sociais, que impõem
normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não
estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comu
nidade e na escola.
Em todas as etapas de escolarização, mas de modo especial entre
os estudantes dessa fase do Ensino Fundamental, esses fatores fre
quentemente dificultam a convivência cotidiana e a aprendizagem,
conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à agressivi
dade e ao fracasso escolar. Atenta a culturas distintas, não uniformes
e nem contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário que a
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escola dialogue com a diversidade de formação e vivências para
enfrentar com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A
compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes
construídos nas interações com outras pessoas, tanto do entorno
social mais próximo quanto do universo da cultura midiática e digital,
fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador
para a cidadania consciente, crítica e participativa.
Nessa direção, no Ensino Fundamental Anos Finais, a escola pode
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes,
ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses
jovens em relação ao seu futuro como também com a continuidade
dos estudos, no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o
que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de
desenvolvimento pessoal e social.

58

www.vanzolini.org.br

Arte, Educação Física e Língua Inglesa

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

Esta página não contém comentários

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis
dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simul
tânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em
cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou
categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, consti
tuindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte
na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões,
tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo
pedagógico.
As dimensões são:
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•

Criação: refere se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam,
produzem e constroem. Trata se de uma atitude intencional e
investigativa que confere materialidade estética a sentimentos,
ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos
e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão
trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico,
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desa
fios, conflitos, negociações e inquietações.

•

Crítica: refere se às impressões que impulsionam os sujeitos em
direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com
base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da
pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas
e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e
pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políti
cos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

•

 stesia: refere se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao
E
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e
aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção,
intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.

•

Expressão: refere se às possibilidades de exteriorizar e manifestar
as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto
em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge
da experiência artística com os elementos constitutivos de
cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas
materialidades.
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•

 ruição: refere se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à
F
abertura para se sensibilizar durante a participação em práti
cas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade
dos sujeitos para a relação continuada com produções artís
ticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos sociais.

•

Reflexão: refere se ao processo de construir argumentos e ponde
rações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos,
artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpre
tar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja
como leitor.

A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino
e aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do compo
nente curricular. Uma vez que os conhecimentos e as experiências
artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais,
sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar
em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e cultu
rais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a
expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifesta
ções resultam de explorações plurais e transformações de materiais,
de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas cultu
ras visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e
possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites
escolares e criar novas formas de interação artística e de produção
cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sen
timento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos
e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os
processos de investigação e produção artística da dança centram
se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando
relações entre corporeidade e produção estética.
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do
movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos proble
matizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança,
por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo.
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios
(corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática),
em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.
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A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons,
que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensi
bilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de
saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de
materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes
da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita viven
ciar a música inter relacionada à diversidade e desenvolver saberes
musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e
ativa na sociedade.
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro
com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de
criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si pró
prios, por meio do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de
criação teatral passam por situações de criação coletiva e colabora
tiva, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os
alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especi
ficidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação
com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular Arte leve em conta
o diálogo entre essas linguagens, além de possibilitar o contato e
reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes cir
censes, o cinema e a performance.
Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmen
tado entre as linguagens artísticas podem construir uma rede de
interlocução, inclusive, com outros componentes curriculares. Temas,
assuntos ou habilidades afins de diferentes componentes podem
compor projetos nos quais saberes se integrem, gerando experiên
cias de aprendizagem amplas e complexas.
Em síntese, o componente Arte no Ensino Fundamental articula mani
festações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno
artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são
contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propi
cia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes
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das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos,
o que contribui para sua formação integral.
Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem expandir seu
repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio
da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísti
cos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências
de pesquisa, invenção e criação.
Para tanto, é preciso reconhecer a diversidade de saberes, expe
riências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de
experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter
social e político dessas práticas.
Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente
curricular Artes visuais, Dança, Música e Teatro constitui uma
unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades
articulados às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além
dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora as
relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práti
cas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação.
Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos (1º
ao 5º ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e
as redes de ensino, as escolas e os professores organizem seus cur
rículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos
seus contextos. A progressão das aprendizagens não está proposta
de forma linear, rígida ou cumulativa com relação a cada linguagem
ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual
cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posterio
res na aprendizagem de Arte.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as com
petências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Arte deve garantir aos
alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.
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ARTE – 1º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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ARTE – 1º AO 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contexto e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

Artes integradas

Processos de criação

Matrizes estéticas culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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4.1.2.2. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No Ensino Fundamental Anos Finais, é preciso assegurar aos alunos
a ampliação de suas interações com manifestações artísticas e cul
turais nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos.
Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços da escola,
espraiando se para o seu entorno e favorecendo as relações com a
comunidade.
Além disso, o diferencial dessa fase está na maior sistematização dos
conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas
em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis.
Desse modo, espera se que o componente Arte contribua com o
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens e no
diálogo entre elas e com as outras áreas do conhecimento , com
vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências
e vivências artísticas.

163

Esta página não contém comentários

Esta página não contém comentários

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

ARTE – 6º AO 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem
Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes integradas

Contextos e práticas

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística,
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte,
artesanato, folclore, design etc.).
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.
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Página: 23
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Data: 22/11/2017 12:01:30
. São igualmente relevantes os jogos e brincadeiras presentes na memória dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver,

oportunizando o reconhecimento de seus valores e formas de viver em diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros.
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Data: 26/10/2017 15:02:13
(note-se que as modalidades citadas na descrição das categorias servem apenas para facilitar a compreensão do que caracteriza cada uma das categorias. Portanto, não são prescrições das
modalidades a ser obrigatoriamente tematizadas na escola):

conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento, as
brincadeiras e jogos têm valor em si e precisam ser organizados
para ser estudados em aula
Por sua vez, a unidade temática Esportes reúne tanto as manifes
tações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte
como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade,
por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza se
por ser orientado pela comparação de um determinado desem
penho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações
(associações, federações e confederações esportivas), as quais
definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das
modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas
características não possuem um único sentido ou somente um sig
nificado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o
esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde.
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as
demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às
características do espaço, ao número de jogadores, ao material dis
ponível etc. Isso permite afirmar, por exemplo, que, em um jogo de
dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os participantes
estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo
de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os
critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho
motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a dis
tribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando
as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas prá
ticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes:

•

Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por com
parar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo,
ciclismo, levantamento de peso etc.).

•

Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo
específico, estático ou em movimento, comparando se o

173

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas
de organização e significados muito diferentes, o que leva à neces
sidade de explicitar a classificação adotada34: (a) ginástica geral;
(b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de cons
cientização corporal.
A ginástica geral35, também conhecida como ginástica para todos,
reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a
exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a
interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não com
petitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar
(saltos), em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira indi
vidual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas,
rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Inte
gram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo36.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exer
citação corporal orientada à melhoria do rendimento, aquisição e
manutenção da condição física individual ou modificação da compo
sição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas
de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas.
Podem ser orientadas de acordo com uma população específica,
como a ginástica para gestantes, ou atrelada a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.
As ginásticas de conscientização corporal37 reúnem práticas que
empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a
posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados
para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.
Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em
práticas corporais milenares da cultura oriental.

34 As denominadas ginásticas competitivas foram consideradas como práticas esportivas
e, por tal motivo, foram alocadas na unidade temática Esportes com outras modalidades
técnico combinatórias. Essas modalidades fazem parte de um conjunto de esportes que se
caracterizam pela comparação de desempenho centrada na dimensão estética e acrobática
do movimento, dentro de determinados padrões ou critérios técnicos. Portanto, contempla as
modalidades de ginástica acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim.
35 Essa manifestação da ginástica pode receber outras tantas denominações, como ginástica
básica, de demonstração, acrobacias, entre outras.
36 Prática corporal milenar que consiste em manipular um ou mais objetos arremessando os
ao ar de forma alternada, em um movimento contínuo, sem perder o controle ou mantendo os
em equilíbrio. Os jogos de malabar caracterizam se por sua dificuldade e beleza, desafiando
o jogador (malabarista) a aprender técnicas específicas, utilizando diversas partes do corpo,
principalmente as mãos.
37 Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: alternativas,
introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia,
a antiginástica, o Método Feldenkrais, a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros.
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Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das
práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, orga
nizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também
integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as
formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmi
co expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares,
historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos
e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.
A unidade temática Lutas38 focaliza as disputas corporais, nas
quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o opo
nente de um determinado espaço, combinando ações de ataque
e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das
lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tra
tadas lutas brasileiras (capoeira, huka huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu jí
tsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).
Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, explo
ram se expressões e formas de experimentação corporal centradas
nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibi
lidade que se apresentam quando o praticante interage com um
ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber
outras denominações, como esportes de risco, esportes alterna
tivos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o cri
tério que se utilize. Neste documento, optou se por diferenciá las
com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza se carac
terizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o
praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em
corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike,
rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas
exploram a “paisagem de cimento” para produzir essas condições
(vertigem e risco controlado) durante a prática de parkour, skate,
patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do
trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino.
Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento
devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das
38 As lutas esportivas também são tratadas na unidade temática Esporte, especificamente no
objeto de conhecimento denominado como categoria de esportes de combate.
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diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhe
cimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais,
das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos
familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a organiza
ção dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade
dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a aborda
gem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana
e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é impor
tante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do
País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no
meio líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e
seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se
vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos
competitivos), mas também à proposta de experimentar “ativida
des aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na ambientação
dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre
outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta se que as práticas corporais na escola devem ser recons
truídas com base em sua função social e suas possibilidades
materiais. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transfor
madas no interior da escola. Por exemplo, as práticas corporais de
aventura devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo
de maneira simulada, tomando se como referência o cenário de
cada contexto escolar.
É importante salientar que a organização das unidades temáticas
se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente
em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a fina
lidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar,
praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas
(regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organiza
ção, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre
si e com a sociedade as representações e os significados que lhes
são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privi
legia oito dimensões de conhecimento:
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•

Experimentação: refere se à dimensão do conhecimento que se
origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento
corporal na realização das mesmas. São conhecimentos que não
podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetivamente experimentados. Trata se de uma possibili
dade única de apreender as manifestações culturais tematizadas
pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível
acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no
momento da realização de uma determinada vivência sejam posi
tivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar
rejeição à prática em si.

•

Uso e apropriação: refere se ao conhecimento que possibilita
ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal. Trata se do mesmo tipo de conhe
cimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se
diferencia por possibilitar ao estudante a competência39 necessá
ria para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais
no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimen
tos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

•

Fruição: implica na apreciação estética das experiências sensí
veis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um
conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar
da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar
essa e outras tantas quando realizadas por outros.

•

Reflexão sobre a ação: refere se aos conhecimentos origina
dos na observação e análise das próprias vivências corporais e
daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea,
gerada em toda experiência corporal. Trata se de um ato intencio
nal, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada;
(b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos
interesses e possibilidades próprios e aos das pessoas com quem
compartilha a sua realização.

39 Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto no sentido de poder dar
conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer. Trata se de
um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe produz satisfação.
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•

Construção de valores: vincula se aos conhecimentos origi
nados em discussões e vivências no contexto da tematização
das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de
valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol
de uma sociedade democrática. A produção e partilha de ati
tudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de
aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica
orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se concentra
mais especificamente na construção de valores relativos ao res
peito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer
natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento
apenas desses valores, ou fazê lo só em determinadas etapas
do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais.

•

Análise: está associada aos conceitos necessários para enten
der as características e funcionamento das práticas corporais
(saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a clas
sificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade,
o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de
uma capacidade física, entre outros.

•

Compreensão: está também associada ao conhecimento con
ceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere se ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à
época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes pratica
dos por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.
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•

Protagonismo comunitário: refere se às atitudes/ações e conhe
cimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democra
tizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como
referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a
reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm
(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que
moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os
agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como
as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula,
orientadas a interferir no contexto em busca da materialização
dos direitos sociais vinculados a esse universo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimen
sões, tampouco uma ordem necessária para o desenvolvimento
do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes
abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevan
tes e significativas.
Considerando as características dos conhecimentos e das experiên
cias próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão
seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levan
do se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser
tratadas de forma isolada ou sobreposta.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as com
petências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Educação Física
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências
específicas.
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4.1.3.1.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais possuem modos
próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que
torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, con
sequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É
importante reconhecer, também, a necessária continuidade às expe
riências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As
crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas
a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas
várias esferas da vida social.
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a
Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume
compromisso claro com a qualificação para a leitura, produção e
vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar
com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar
oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas corporais temati
zadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho
pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de
ações uniformes.
Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currícu
los e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades
locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino Fundamental
Anos Iniciais estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (1º e 2º anos; 3º ao 5º ano) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento em cada unidade temática:
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º E 2º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
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Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto comunitário e regional
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4.1.3.2.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental Anos Finais, os estudantes se deparam com
diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a siste
mática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização
têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem aos estudantes maior apro
fundamento nos estudos das práticas corporais na escola.
Nesse contexto, e para aumentar a flexibilidade na delimitação dos
currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às
realidades locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino
Fundamental Anos Finais, assim como no Ensino Fundamental
Anos Iniciais, estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (6º e 7º anos; 8º e 9º anos) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento, em cada unidade temática:

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO
6º E 7º ANOS

8º E 9º ANOS

Brincadeiras e
jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca

Esportes de rede/parede

Esportes de precisão

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

Esportes de invasão

Esportes técnicocombinatórios

Esportes de combate

Ginástica de
condicionamento físico

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Danças de salão

Lutas

Lutas do Brasil

Lutas do mundo

Práticas corporais
de aventura

Práticas corporais de
aventura urbanas

Práticas corporais de aventura na
natureza

Ginásticas

Ginástica de conscientização corporal

Ressalte se que, a partir do 6º ano, prevê se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de algumas
das práticas corporais, como também sua realização em contextos
de lazer e saúde, dentro e fora da escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico-combinatórios
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Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Esta página não contém comentários

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura urbanas
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Esportes

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

Danças

194

Danças de salão
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do mundo

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura na natureza

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as
suas características técnico-táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.
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4.2.

 ÁREA DE
A
MATEMÁTICA

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade con
temporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenôme
nos determinísticos contagem, medição de objetos, grandezas e
das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois
também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter
aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e
inter relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas
e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico.
Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações signi
ficativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos.
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético
dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema
de axiomas e postulados, é de fundamental importância também
considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem
da Matemática.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus
diversos campos
Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade precisa garantir que os alunos relacionem observa
ções empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade mate
mática, conceitos e propriedades, fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera se que eles desenvolvam a capacidade de identificar
oportunidades de utilização da matemática para resolver proble
mas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
soluções e interpretá las segundo os contextos das situações. A
dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas,
a partir de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do
Ensino Fundamental.
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvi
mento do letramento matemático40, definido como as competências
e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de con
jecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramen
tas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura
aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fun
damentais para a compreensão e a atuação no mundo e percebe o
caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favo
rece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e pode ser prazeroso (fruição).
O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacio
nado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática,
com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do
conhecimento e da própria Matemática. Os processos matemáticos
de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de
projetos e da modelagem podem ser citados como formas privile
giadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo
tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo
o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são
potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fun
damentais para o letramento matemático: raciocínio, representação,
comunicação e argumentação.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as compe
tências gerais da BNCC, a área de Matemática e, por consequência,
o componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos o
desenvolvimento de competências específicas.

40 Segundo a Matriz do Pisa 2012, o “letramento matemático é a capacidade individual
de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso
inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a
reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões
necessárias.”.
Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/acoes internacionais/pisa/
marcos referenciais/2013/matriz avaliacao matematica.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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4.2.1.

MATEMÁTICA

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC
leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemá
tica reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. Essas ideias
fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento
matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em objetos de
conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, deve estar presente
no estudo das operações com os números naturais, da representação
fracionária dos números racionais, de áreas, de funções, probabilidade
etc. Além disso, essa noção também se evidencia em muitas ações
cotidianas e de outras áreas do conhecimento, como vendas e trocas
mercantis, balanços químicos, representações gráficas etc.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacio
nadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber
ênfase diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o
pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de
quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumen
tos baseados em quantidades. No processo da construção da noção
de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias
de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções
fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante
propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações
dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem
ser enfatizados registros, usos, significados e operações.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, a expectativa em relação a
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita,
envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos,
espera se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a
obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras.
Nessa fase espera se também o desenvolvimento de habilidades
no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números natu
rais e números racionais por meio da identificação e compreensão
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de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o
valor posicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos
aprofundem a noção de número, é importante colocá los diante de
tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números
naturais não são suficientes para resolvê las, indicando a necessi
dade dos números racionais tanto na representação decimal quanto
na fracionária.
Com referência ao Ensino Fundamental Anos Finais, a expectativa
é a de que os alunos resolvam problemas com números naturais,
inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, com
seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com
compreensão dos processos neles envolvidos. Para que aprofundem
a noção de número, é importante colocá los diante de problemas,
sobretudo os geométricos, nos quais os números racionais não são
suficientes para resolvê los, de modo que eles reconheçam a neces
sidade de outros números: os irracionais. Os alunos devem dominar
também o cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem,
juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digi
tais. No tocante a esse tema, espera se que saibam reconhecer,
comparar e ordenar números reais, com apoio da relação desses
números com pontos na reta numérica. Cabe ainda destacar que o
desenvolvimento do pensamento numérico não se completa, evi
dentemente, apenas com objetos de estudos descritos na unidade
Números. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se
discutem situações que envolvem conteúdos das demais unidades
temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabili
dade e estatística.
Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo
de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educa
ção financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos
como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade
e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática
favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões cul
turais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre
as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por
exemplo, desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo
do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro
e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em
diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de
marketing. Essas questões, além de promover o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se constituir
em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da Mate
mática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e
aprofundar esses conceitos.
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A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finali
dade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento
pensamento algébrico
que é essencial para utilizar modelos
matemáticos na compreensão, representação e análise de relações
quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas
matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse
desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem regu
laridades e padrões de sequências numéricas e não numéricas,
estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de inter
dependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como
criar, interpretar e transitar entre as diversas representações grá
ficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações
e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. As
ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em
síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento
de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise
da interdependência de grandezas e a resolução de problemas por
meio de equações ou inequações.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do tra
balho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino e
aprendizagem desde o Ensino Fundamental
Anos Iniciais, como
as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades
da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras
para expressar regularidades, por mais simples que sejam. A relação
dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no
trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de
completar uma sequência com elementos ausentes, seja na constru
ção de sequências segundo uma determinada regra de formação.
A relação de equivalência pode ter seu início com atividades
simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e
5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades como essa contribuem para
a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas a indica
ção de uma operação a ser feita. A noção intuitiva de função pode
ser explorada por meio da resolução de problemas envolvendo a
variação proporcional direta entre duas grandezas (sem utilizar a
regra de três), como: “Se com duas medidas de suco concentrado
eu obtenho três litros de refresco, quantas medidas desse suco con
centrado eu preciso para ter doze litros de refresco?”
No Ensino Fundamental
Anos Finais, os estudos de Álgebra
retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no Ensino
Fundamental
Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos devem com
preender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma
expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade,
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investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar
um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabele
cer a variação entre duas grandezas. É necessário, portanto, que
os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e entre
incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e ine
quações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas
como uma maneira de representar e resolver determinados tipos
de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra
pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento computa
cional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes
de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como trans
formar situações problema, apresentadas em língua materna, em
fórmulas, tabelas e gráficos e vice versa.
Associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a
importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser
objetos de estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é uma
sequência finita de procedimentos que permite resolver um deter
minado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um
procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando
as e ordenando as, e pode ser representado graficamente por um
fluxograma. A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a
linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável.
Outra habilidade relativa à álgebra que mantém estreita relação com
o pensamento computacional é a identificação de padrões para se
estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos
e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo
físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade
temática, o estudo da posição e deslocamentos no espaço e o
das formas e relações entre elementos de figuras planas e espa
ciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos.
Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer
conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes.
É importante, também, considerar o aspecto funcional que deve
estar presente no estudo da Geometria: as transformações geomé
tricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais
associadas a essa temática são, principalmente, construção, repre
sentação e interdependência.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, espera se que os alunos
identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localiza
ção e o deslocamento de objetos, construam representações de
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espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte,
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras
representações. Em relação às formas, espera se que os alunos
indiquem características das formas geométricas tridimensionais
e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações
e vice versa. Espera se, também, que nomeiem e comparem polí
gonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e
ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da
manipulação de representações de figuras geométricas planas em
quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares
de geometria dinâmica.
No Ensino Fundamental
Anos Finais, o ensino de Geometria
precisa ser visto como consolidação e ampliação das aprendiza
gens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também as
tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/
reduções de figuras geométricas planas, identificando seus ele
mentos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos
de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter desta
que nessa fase do Ensino Fundamental, de modo que os alunos
sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e sufi
cientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que
saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações
simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio
importante para a Matemática, o raciocínio hipotético dedutivo.
Outro ponto a ser destacado é a aproximação da Álgebra com
a Geometria, desde o início do estudo do plano cartesiano, por
meio da geometria analítica. As atividades envolvendo a ideia de
coordenadas, já iniciadas no Ensino Fundamental Anos Iniciais,
podem ser ampliadas para o contexto das representações no
plano cartesiano, como a representação de sistemas de equações
do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da
ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na
reta numérica.
Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de
fórmulas de cálculo de área e de volume e nem a aplicações numé
ricas imediatas de teoremas sobre relações de proporcionalidade
em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas
secantes ou do teorema de Pitágoras. A equivalência de áreas, por
exemplo, já praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios e
gregos antigos sem utilizar fórmulas, permite transformar qual
quer região poligonal plana em um quadrado com mesma área (é o
que os gregos chamavam “fazer a quadratura de uma figura”). Isso
permite, inclusive, resolver geometricamente problemas que podem
ser traduzidos por uma equação do 2º grau.
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A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade
temática Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de
conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações
problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim,
todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar,
organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade
de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e
tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar concei
tos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e
predizer fenômenos.
Merece destaque o uso de tecnologias
como calculadoras, para
avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam
na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência
central. A consulta a páginas de institutos de pesquisa como a do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pode oferecer
contextos potencialmente ricos não apenas para aprender concei
tos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá los com o
intuito de compreender a realidade.
No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade,
no Ensino Fundamental Anos Iniciais, é promover a compreensão
de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o
início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos
prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis eventos
que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os alunos
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu,
iniciando a construção do espaço amostral. No Ensino Fundamental
Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio de
atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simu
lações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade
teórica probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimen
tos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos pro
blemas de contagem.
Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho
com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de inte
resse dos alunos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a
compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. Assim, a
leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel
fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto
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deve sintetizar ou justificar as conclusões. No Ensino Fundamental
Anos Finais, a expectativa é que os alunos saibam planejar e construir
relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de
tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico.
Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes e da
população a ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou não
de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos
por meio de uma adequada técnica de amostragem.
Essa divisão em unidades temáticas serve tão somente para facili
tar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se
inter relacionam. Na elaboração dos currículos e das propostas peda
gógicas, devem ser enfatizadas as articulações das habilidades com
as de outras áreas do conhecimento, entre as unidades temáticas e
no interior de cada uma delas.
Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na
compreensão e utilização de novas ferramentas e também na com
plexidade das situações problema propostas, cuja resolução exige a
execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distin
tas. Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente,
estar restritos àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descri
ção de todos os casos possíveis, mediante a utilização de esquemas
ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução depende
da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo e do princípio da
casa dos pombos. Outro exemplo é o da resolução de problemas
envolvendo as operações fundamentais, utilizando ou não a lingua
gem algébrica.
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4.2.1.1.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, deve se retomar as vivências
cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as
experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sis
tematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas
que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à apren
dizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar
de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário
acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade
de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora
e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedi
mento de cálculo.
Portanto, a BNCC orienta se pelo pressuposto de que a aprendizagem
em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão,
ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem
deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resul
tam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas
matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadricu
ladas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a
compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses
materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão
e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhe
cimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são
retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No entanto, é fun
damental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita
de maneira fragmentada. A compreensão do papel que determinada
habilidade representa no conjunto das aprendizagens demanda a
compreensão de como ela se conecta com habilidades dos anos ante
riores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas,
e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade
em questão serve de base para as aprendizagens posteriores. Nesse
sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até
100, proposta no 1º ano, não deve ser interpretada como restrição a
ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Afinal, não
se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela aprendizagem, tão
comum nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimen
tos prévios dos alunos.
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Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um
contexto, abstrair e depois aplicá la em outro contexto envolve capa
cidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar
criar, enfim , e não somente a resolução de enunciados típicos
que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma
aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam
por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. Nessa enunciação
está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema,
mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se
algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende se que os alunos
também formulem problemas em outros contextos.
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MATEMÁTICA – 1º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
comparações e unidades de medida não
convencionais
Medidas de tempo: unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso do calendário

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Noção de acaso

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas
simples
Coleta e organização de informações
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas
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HABILIDADES
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos
a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia
da semana de uma data, consultando calendários.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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MATEMÁTICA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão
de características do sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero)

Composição e decomposição de números
naturais (até 1000)
Construção de fatos fundamentais da adição e
da subtração
Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)
Problemas envolvendo adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplo e terça parte
Álgebra

Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas
Identificação de regularidade de sequências
e determinação de elementos ausentes na
sequência

Geometria

Localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo pontos de referência,
e indicação de mudanças de direção e sentido
Esboço de roteiros e de plantas simples

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características
Figuras geométricas planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e
características
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MATEMÁTICA – 2º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro, centímetro
e milímetro)
Medida de capacidade e de massa: unidades de
medida não convencionais e convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama e quilograma)
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano
Coleta, classificação e representação de dados
em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas
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MATEMÁTICA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens
Composição e decomposição de números
naturais
Construção de fatos fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com
números naturais: adição e subtração
Problemas envolvendo significados da adição e
da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades
Problemas envolvendo diferentes significados
da multiplicação e da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular, repartição em
partes iguais e medida

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

Identificação e descrição de regularidades em
sequências numéricas recursivas

Relação de igualdade

Geometria

Localização e movimentação: representação de
objetos e pontos de referência

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações
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MATEMÁTICA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de
até cinco ordens
Composição e decomposição de um número
natural de até cinco ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10
Propriedades das operações para o
desenvolvimento de diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

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

Problemas de contagem

Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
Números racionais: representação decimal para
escrever valores do sistema monetário brasileiro

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos
de um número natural
Sequência numérica recursiva formada por números
que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um
mesmo número natural diferente de zero
Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão
Propriedades da igualdade
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MATEMÁTICA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Localização e movimentação: pontos de referência,
direção e sentido
Paralelismo e perpendicularismo
Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações, planificações e
características
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares
Simetria de reflexão

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização de instrumentos de medida e
de unidades de medida convencionais mais usuais
Áreas de figuras construídas em malhas
quadriculadas

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações
entre unidades de medida de tempo
Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos aleatórios

Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis
numéricas
Coleta, classificação e representação de dados de
pesquisa realizada
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MATEMÁTICA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais (de até seis
ordens)
Números racionais expressos na forma decimal e
sua representação na reta numérica

Representação fracionária dos números
racionais: reconhecimento, significados, leitura e
representação na reta numérica
Comparação e ordenação de números racionais
na representação decimal e na fracionária
utilizando a noção de equivalência
Cálculo de porcentagens e representação
fracionária

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

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

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

Grandezas diretamente proporcionais
Problemas envolvendo a partição de um todo
em duas partes proporcionais
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MATEMÁTICA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

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

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
representações, planificações e características
Figuras geométricas planas: características,
representações e ângulos
Ampliação e redução de figuras poligonais
em malhas quadriculadas: reconhecimento da
congruência dos ângulos e da proporcionalidade
dos lados correspondentes
Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade: utilização de
unidades convencionais e relações entre as
unidades de medida mais usuais
Áreas e perímetros de figuras poligonais:
algumas relações

Noção de volume

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances de eventos
aleatórios
Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis
Leitura, coleta, classificação interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas
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HABILIDADES
(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de
direção e de sentido e giros.
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios,
quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos
resultados.
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4.2.1.2.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino
Fundamental
Anos Finais, é imprescindível levar em conta as
experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos
alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sis
temáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade,
estabelecendo inter relações entre eles e desenvolvendo ideias
mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos
aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento
das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem,
proporcionalidade, variação e interdependência.
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Mate
mática no Ensino Fundamental
Anos Finais também está
intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos
objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões
que os alunos estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre
eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e
os demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser
destacada a importância da comunicação em linguagem matemá
tica com o uso da linguagem simbólica, da representação e da
argumentação.
Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas
quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica, é importante incluir a histó
ria da Matemática como recurso que pode despertar interesse
e representar um contexto significativo para aprender e ensinar
Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar
integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para
a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.
A leitura dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais
de cada ano nas cinco unidades temáticas permite uma visão das
possíveis articulações entre as habilidades indicadas para as dife
rentes temáticas. Entretanto, recomenda se que se faça também
uma leitura (vertical) de cada unidade temática, do 6º ao 9º ano,
com a finalidade de identificar como foi estabelecida a progres
são das habilidades. Essa maneira é conveniente para comparar
as habilidades de um dado tema a ser efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e
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também para reconhecer em que medida elas se articulam com as
indicadas para os anos posteriores, tendo em vista que as noções
matemáticas são retomadas ano a ano, com ampliação e aprofun
damento crescentes.
Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo con
ceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo
para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de
outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática.
No entanto, é necessário que eles desenvolvam a capacidade de abs
trair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá los
em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que
os alunos reelaborem os problemas propostos após os terem resol
vido. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução
de problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim,
pretende se que os alunos formulem novos problemas, baseando se
na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma
condição fosse modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou
retirado do problema proposto.
Além disso, nessa fase final do Ensino Fundamental, é importante
iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, análise e avalia
ção da argumentação matemática. Isso envolve a leitura de textos
matemáticos e o desenvolvimento do senso crítico em relação à
argumentação neles utilizada.
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MATEMÁTICA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Múltiplos e divisores de um número natural

Cálculo de porcentagens e de acréscimos e
decréscimos simples

Números inteiros: usos, história, ordenação,
associação com pontos da reta numérica e
operações

Fração e seus significados: como parte de
inteiros, resultado da divisão, razão e operador

Números racionais na representação fracionária
e na decimal: usos, ordenação e associação com
pontos da reta numérica e operações

Álgebra

Linguagem algébrica: variável e incógnita

Equivalência de expressões algébricas: identificação
da regularidade de uma sequência numérica
Problemas envolvendo grandezas diretamente
proporcionais e grandezas inversamente
proporcionais
Equações polinomiais do 1º grau

Geometria

Transformações geométricas de polígonos no
plano cartesiano: multiplicação das coordenadas
por um número inteiro e obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à origem
Simetrias de translação, rotação e reflexão
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MATEMÁTICA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e comprimento de sua
circunferência
Volume de cilindro reto
Medidas de capacidade

Probabilidade e estatística

Princípio multiplicativo da contagem
Soma das probabilidades de todos os elementos
de um espaço amostral
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e
seus elementos constitutivos e adequação para
determinado conjunto de dados
Organização dos dados de uma variável
contínua em classes
Medidas de tendência central e de dispersão

Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa amostral
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MATEMÁTICA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Necessidade dos números reais para medir
qualquer segmento de reta
Números irracionais: reconhecimento e
localização de alguns na reta numérica

Potências com expoentes negativos e
fracionários
Números reais: notação científica e problemas

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo
de percentuais sucessivos

Álgebra

Funções: representações numérica, algébrica e
gráfica

Razão entre grandezas de espécies diferentes

Grandezas diretamente proporcionais e
grandezas inversamente proporcionais

Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações
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e, reconhecendo a diversidade cultural,

Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente esti
mulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa
de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar atividades
seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas pré definidas,
tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização
de experimentos em laboratório.
Ao contrário, pressupõe organizar as situações de aprendizagem
partindo de questões que sejam desafiadoras estimulem o interesse
e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas,
levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e
propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como ele
mento central na formação dos estudantes, em um sentido mais
amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas
planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibili
tar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua
compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, o ensino
de Ciências deve promover situações nas quais os alunos possam:
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de

responsável

Em síntese, valorizam se, nessa fase, os elementos mais concretos e os
ambientes que o cercam (casa, escola e bairro), oferecendo aos alunos
a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno.
Por sua vez, nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o
ambiente possibilita que se estenda a exploração dos fenômenos rela
cionados aos materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo
e ao seu impacto na qualidade ambiental. Assim, o aprofundamento
da temática dessa unidade, que envolve inclusive a construção de
modelos explicativos, deve possibilitar aos estudantes fundamentar
se no conhecimento científico para, por exemplo, avaliar vantagens
e desvantagens da produção de produtos sintéticos a partir de recur
sos naturais, da produção e uso de determinados combustíveis, bem
como da produção, da transformação e da propagação de diferentes
tipos de energia e do funcionamento de artefatos e equipamentos
que possibilitam novas formas de interação com o ambiente, esti
mulando tanto a reflexão para hábitos mais sustentáveis no uso dos
recursos naturais e científico tecnológicos quanto a produção de
novas tecnologias e o desenvolvimento em ações coletivas de apro
veitamento consciente dos recursos.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões
relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas
características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e
social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão
dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida
no planeta. Estudam se características dos ecossistemas destacan
do se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os
fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e
elementos não vivos do ambiente. Aborda se, ainda, a importância da
preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais
ecossistemas brasileiros.
Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a
partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas
que os alunos trazem para a escola. Esses saberes dos alunos vão
sendo organizados a partir de observações orientadas, com ênfase
na compreensão dos seres vivos do entorno, como também dos elos
nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem
na natureza, evidencia se a participação do ser humano nas cadeias
alimentares e como elemento modificador do ambiente, seja eviden
ciando maneiras mais eficientes de usar os recursos naturais sem
desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo excessivo e
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, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas originários.

Na unidade temática Terra e Universo, busca se a compreensão de
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes
suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças
que atuam entre eles. Ampliam se experiências de observação do
céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser
humano e demais seres vivos, bem como de observação dos princi
pais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a construção
dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas
em distintas culturas ao longo da história da humanidade, explora se a
riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras
coisas, maior valorização de outras formas de conceber o mundo
Assim, ao abranger com maior detalhe características importan
tes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a
camada de ozônio, espera se que os estudantes possam compreen
der também alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e
terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de cir
culação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado
pela forma e pelos movimentos da Terra, em uma perspectiva de
maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e
do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos.
Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos
objetos celestes, muito por conta da exploração e valorização dessa
temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos ani
mados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda mais
a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvol
ver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de
observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A siste
matização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de
referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades
que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autono
mia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na
construção de calendários etc.
Nos anos finais, há uma ênfase no estudo de solo, ciclos biogeoquími
cos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre
a vida na Terra no intuito de que os estudantes possam desenvolver
uma visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sus
tentabilidade socioambiental.
Além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado por
meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de
observação vivenciadas nos anos iniciais, por um lado, e os modelos
explicativos desenvolvidos pela ciência, por outro. Dessa forma, pri
vilegia se, com base em modelos, a explicação de vários fenômenos
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envolvendo os astros Terra, Lua e Sol, de modo a fundamentar a
compreensão da controvérsia histórica entre as visões geocêntrica
e heliocêntrica.
A partir de uma compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de
sua evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas,
espera se que os alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da
espécie humana no Universo.
Essas três unidades temáticas devem ser consideradas sob a pers
pectiva da continuidade das aprendizagens e da integração com
seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Portanto, é fundamental que elas não se desenvolvam isoladamente.
Essa integração se evidencia quando temas importantes como a
sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia
são desenvolvidos nas três unidades temáticas. Por exemplo, para
que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não
relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja
estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia,
impactos ambientais, além da ideia de que medicamentos são subs
tâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo.
De forma similar, a compreensão do que seja sustentabilidade pressu
põe que os alunos, além de entenderem a importância da biodiversidade
para a manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio dinâmico socioam
biental, sejam capazes de avaliar hábitos de consumo que envolvam
recursos naturais e artificiais e identifiquem relações dos processos
atmosféricos, geológicos, celestes e sociais com as condições necessá
rias para a manutenção da vida no planeta.
Impossível pensar em uma educação científica contemporânea sem
reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento
da sociedade humana. A investigação de materiais para usos tecno
lógicos, a aplicação de instrumentos óticos na saúde e na observação
do céu, a produção de material sintético e seus usos, as aplicações
das fontes de energia e suas aplicações e, até mesmo, o uso da
radiação eletromagnética para diagnóstico e tratamento médico,
entre outras situações, são exemplos de como ciência e tecnologia,
por um lado, viabilizam a melhoria da qualidade de vida humana,
mas, por outro, ampliam as desigualdades sociais e a degradação do
ambiente. Dessa forma, é importante salientar os múltiplos papéis
desempenhados pela relação ciência tecnologia sociedade na vida
moderna e na vida do planeta Terra como elementos centrais no
posicionamento e tomada de decisões frente aos desafios éticos,
culturais, políticos e socioambientais.
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As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habi
lidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos
anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, lin
guagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos
de investigação envolvidos na dinâmica da construção de conheci
mentos na ciência.
Assim, quando é utilizado um determinado verbo em uma habilidade,
como “apresentar” ou “relatar”, estes se referem a procedimen
tos comuns da ciência, neste caso relacionado à comunicação que
envolve também outras etapas do processo investigativo. A ideia
implícita está em relatar de forma sistemática o resultado de uma
coleta de dados e/ou apresentar a organização e extrapolação de
conclusões, de tal forma a considerar os contra argumentos apresen
tados, no caso de um debate, por exemplo.
Da mesma forma, quando é utilizado o verbo “observar” tem se em
mente o aguçamento da curiosidade do aluno sobre o mundo em
busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir
explicações sobre a realidade que o cerca.
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4.3.1.1.

CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenô
menos, transformações e com aparatos tecnológicos de seu dia a
dia. Além disso, na Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas
têm a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a
relação com seu próprio corpo e bem estar, em todos os campos de
experiências.
Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, qualquer aluno possui
vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural
e tecnológico que devem ser valorizadas e mobilizadas. Esse deve
ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles construir
conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo lhes ele
mentos para que compreendam desde fenômenos de seu ambiente
imediato até temáticas mais amplas.
Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam
apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que
eles, de fato, envolvam se em processos de aprendizagem nos quais
possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem
exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas
mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o
mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e bem
estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os
procedimentos próprios das Ciências da Natureza.
É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da
escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo
de alfabetização das crianças, as habilidades de Ciências buscam
propiciar um contexto adequado para a ampliação dos contextos
de letramento.
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CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Características dos materiais

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à diversidade

Terra e Universo
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CIÊNCIAS – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades e usos dos materiais
Prevenção de acidentes domésticos

Vida e evolução

Seres vivos no ambiente
Plantas

Terra e Universo

Movimento do Sol no céu
O Sol como fonte de luz e calor
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CIÊNCIAS – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Produção de som
Efeitos da luz nos materiais
Saúde auditiva e visual

Vida e evolução

Características e desenvolvimento dos animais

Terra e Universo

Características da Terra
Observação do céu
Usos do solo
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CIÊNCIAS – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas
Transformações reversíveis e não reversíveis

Vida e evolução

Cadeias alimentares simples
Microrganismos

Terra e Universo

Pontos cardeais
Calendários, fenômenos cíclicos e cultura
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CIÊNCIAS – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

Vida e evolução

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos
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4.3.1.2.

CIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências,
saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural
e material continua sendo fundamental. Todavia, ao longo desse
percurso, percebe se uma ampliação progressiva da capacidade de
abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial
nos últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida
social e pela busca de uma identidade própria. Essas características
possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos
mais complexos das relações consigo mesmo, com os outros, com
a natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência
dos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez
mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidarie
dade, cooperação e repúdio à discriminação.
Nesse contexto, é importante motivá los com desafios cada vez mais
abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a
eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais comple
xos e contextualizados.
Além disso, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino
Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda
mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a socie
dade, o que significa lançar mão do conhecimento científico e
tecnológico para compreender os fenômenos e conhecer o mundo,
o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é fundamental
que tenha condições de ser protagonista na escolha de posiciona
mentos que representem o autocuidado com seu corpo e respeito
com o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física,
mental, sexual e reprodutiva e valorização das experiências pessoais
e coletivas.
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CIÊNCIAS – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

Vida e evolução

Célula como unidade da vida
Interação entre os sistemas locomotor e nervoso
Lentes corretivas

Terra e Universo
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CIÊNCIAS – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do calor
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra
História dos combustíveis e das máquinas
térmicas

Vida e evolução

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental
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CIÊNCIAS – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia elétrica

Vida e evolução

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
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4.4.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
HUMANAS

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvol
vam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização
marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais
da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas con
juntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais
a diversidade cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras deve
ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O
raciocínio espaço-temporal baseia se na ideia de que o ser humano
produz o espaço em que vive, apropriando se dele em determinada
circunstância histórica. A capacidade de identificação dessa circuns
tância impõe se como condição para que o ser humano compreenda,
interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou
no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido
quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais
é agente.
A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvi
mento do raciocínio espaço temporal no ensino de Ciências Humanas
devem favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e
da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das
noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes lin
guagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e
leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e
percebidos.
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos
não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção,
para possibilitar uma leitura geo histórica dos fatos e uma análise
com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas)
simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebi
dos e vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os
lugares distribuídos no território e compreender os diferentes olhares
para os arranjos desses objetos nos planos espaciais.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas
na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também
a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder
e, especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de
diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino
de Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma
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Nesse contexto, faz se necessário o desenvolvimento de habilida
des voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral,
escrita, cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna se
possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos,
condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para
um convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. O desafio é
grande, exigindo capacidade para responder de maneira crítica, pro
positiva e ética aos conflitos impostos pela história.
Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental Anos Finais,
o ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de
variáveis, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso
permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os
espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espí
rito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de
outros lugares, sociedades e temporalidades históricas. Nessa fase, as
noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são abordadas
em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a pers
pectiva dos direitos humanos.
Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do
conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as
diferentes sociedades dispõem para fazer justiça e criar um novo
campo republicano de direitos. Portanto, o desafio não está apenas
no campo da produção e reprodução de uma memória histórica, mas
nos questionamentos com vistas a uma posição ética dos indivíduos
em relação ao passado e ao presente. Vários temas decorrem dessa
reflexão, tais como a interculturalidade e a valorização das diferenças,
em meio a um intenso movimento das populações e dos direitos civis.
O Ensino Fundamental
Anos Finais tem o compromisso de dar
continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os ques
tionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os
modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder;
e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das
habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e
comparação, em contexto local ou global, é importante para a melhor
compreensão de si, do outro, da escola, da comunidade, do Estado,
do país e do mundo. Dá se, assim, um passo importante para a res
ponsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.
Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e
fenômenos sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética, res
ponsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais.
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GEOGRAFIA

Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo
em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda
as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas
diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográ
fica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso
de diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem que
ganha significado, à medida que, ao observá la, nota se a vivência
dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos;
nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade
cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos
uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.
Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendi
zagens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar
espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensa
mento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que
integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de
outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa
interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças
de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície
terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à
centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento
espacial, aplica determinados princípios (Quadro 1) para compreen
der aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição
dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento ter
ritorial, as conexões existentes entre componentes físico naturais e
as ações antrópicas.41

41 Essa concepção, que valoriza a capacidade dos jovens de pensar espacialmente por meio
do raciocínio geográfico, é compartilhada por propostas curriculares de diversos países, como
o Reino Unido, Portugal, Estados Unidos da América, Chile e Austrália.
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e combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza

Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o
pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e
análise das informações geográficas, os alunos podem reconhe
cer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população
mundial; o impacto da distribuição territorial em disputas geopolí
ticas; e a desigualdade socioeconômica da população mundial em
diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem
da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade e das dife
renças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito
à diversidade sem preconceitos étnicos, de gênero ou de qualquer
outro tipo). Ela também estimula a capacidade de empregar o
raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na
vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das
competências gerais previstas na BNCC.
Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais
conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por níveis
de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo
e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem
outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos
diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza
e paisagem.
O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos
precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim
como para a História, o tempo é para a Geografia uma constru
ção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos
sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser
ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações
naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural.
Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das socieda
des por meio da relação tempo espaço, representa um importante
e desafiador processo na aprendizagem de Geografia.
Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na
descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado
restringe se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos.
A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige
o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas
formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e
crítica, as múltiplas relações que conformam a realidade, de acordo
com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica.
Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi
dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino
Fundamental, em uma progressão das habilidades.
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os estudantes

Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam se
as noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental
Anos Iniciais, busca se ampliar as experiências com o espaço e
o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhe
cimento sobre si mesmo e de sua comunidade, valorizando se
os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera se que as
crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais identificando se com a sua comunidade e respeitando
os diferentes contextos socioculturais. Ao tratar do conceito de
espaço, estimula se o desenvolvimento das relações espaciais
topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográ
fico, importantes para o processo de alfabetização cartográfica e
a aprendizagem com as várias linguagens (formas de representa
ção e pensamento espacial).
Além disso, pretende se possibilitar que as crianças construam sua
identidade relacionando se com o outro (sentido de alteridade);
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em
diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a sua
compreensão do mundo. Em continuidade, no Ensino Fundamental
Anos Finais, procura se expandir o olhar para a relação do sujeito
com contextos mais amplos, considerando temas políticos, econô
micos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, o estudo da
Geografia constitui se em uma busca do lugar de cada indivíduo
no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo,
situando o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de
cidadão ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos
de sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas
também produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e
suas normas.
Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de dife
rentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos
compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local
e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
precisam compreender as interações multiescalares existentes
entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e
interações espaciais mais complexas. A conexão é um princípio
da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os
componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela também
analisa o que ocorre entre quaisquer elementos que constituem
um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua
totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens,
a localização e a distribuição de diferentes fenômenos e objetos
técnicos, por exemplo.
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Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental
Anos Iniciais, as
crianças compreendem e estabelecem as interações entre socie
dade e meio físico natural. No decorrer desse processo, os alunos
devem aprender a considerar as escalas de tempo e as periodiza
ções históricas, importantes para a compreensão da produção do
espaço geográfico em diferentes sociedades e épocas.
Em Mundo do trabalho, abordam se, no Ensino Fundamental Anos
Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferen
tes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São
igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e
suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os pro
cessos produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias
produtivas. No Ensino Fundamental
Anos Finais, essa unidade
temática ganha relevância: incorpora se o processo de produ
ção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e
cidade, destacando se as alterações provocadas pelas novas tec
nologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças
substanciais nas relações de trabalho na geração de emprego e
na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Indus
trial, a revolução técnico científico informacional e a urbanização
devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse
sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças
que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas
e processos históricos
Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção
do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica,
são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográ
fico. Espera se que no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, inician
do se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas,
desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras
alternativas, são frequentemente utilizados no componente cur
ricular. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens,
maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção
de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades
de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações,
conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não
como verdades, mas como possibilidades.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, os alunos começam, por
meio do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pen
samento espacial, que gradativamente passa a envolver outros
princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de
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localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia espa
cial. No Ensino Fundamental
Anos Finais, espera se que os
alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas
temáticos, assim como as mais diferentes representações utiliza
das como ferramentas da análise espacial. Essa, aliás, deve ser uma
preocupação norteadora do trabalho com mapas em Geografia.
Eles devem, sempre que possível, servir de suporte para o reper
tório que faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino do
mapa pelo mapa, como fim em si mesmo.
Na unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida,
busca se a unidade da geografia, articulando geografia física e
geografia humana, com destaque para a discussão dos processos
físico naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental Anos
Iniciais, destacam se as noções relativas à percepção do meio
físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reco
nhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a
natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao
transformá la em recursos quanto aos impactos socioambientais
delas provenientes. No Ensino Fundamental Anos Finais, essas
noções ganham dimensões conceituais mais complexas, de modo
a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, con
jugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas
escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Dessa maneira,
torna se possível a eles conhecer os fundamentos naturais do
planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas
na dinâmica físico natural, inclusive no contexto urbano e rural.
Em todas essas unidades, destacam se aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geogra
fia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como:
estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; dis
cutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações
de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletivi
dade e do bem comum.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, as crianças devem ser desa
fiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de
vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais,
e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e
serviços básicos essenciais (como transporte, segurança, saúde e
educação). No Ensino Fundamental Anos Finais, espera se que os
alunos compreendam os processos que resultaram na desigualdade
social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual
realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos,
solidários e de justiça. Dessa maneira, possibilita se o entendimento
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GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental Anos Ini
ciais, será necessário considerar o que as crianças aprenderam na
Educação Infantil.
Em seu cotidiano, por exemplo, elas desenham familiares, enumeram
relações de parentesco, reconhecem se em fotos (classificando as
como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de
dormir, de ir para escola, negociam horários, fazem relatos orais, revi
sitam o passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas
pelos mais velhos, posicionam se criticamente sobre determinadas
situações, e tantos outros.
Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças,
o estudo da Geografia no Ensino Fundamental Anos Iniciais, em
articulação com os saberes de outros componentes curriculares e
áreas de conhecimento, concorre para o processo de alfabetização
e letramento e para o desenvolvimento de diferentes raciocínios.
O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das
relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza,
nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária
associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento
da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas,
maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos
desenvolvem a percepção e o domínio do espaço.
Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e respon
der algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos:
Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as
características socioespaciais? Essas perguntas mobilizam as crian
ças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no mundo,
permitindo que compreendam seu lugar no mundo.
“Onde se localiza?” é uma indagação que as leva a mobilizar o pen
samento espacial e as informações geográficas para interpretar as
paisagens e compreender os fenômenos socioespaciais, tendo na
alfabetização cartográfica um importante encaminhamento.
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“Por que se localiza?” permite a orientação e a aplicação do pensa
mento espacial em diferentes lugares e escalas de análise.
“Como se distribui?” é uma pergunta que remete ao princípio geo
gráfico de diferenciação espacial, que estimula os alunos a entender
o ordenamento territorial e a paisagem, estabelecendo relações entre
os conceitos principais da Geografia.
“Quais são as características socioespaciais?”permite que reconhe
çam a dinâmica da natureza e a interferência humana na superfície
terrestre, conhecendo os lugares e estabelecendo conexões entre
eles, sejam locais, regionais ou mundiais, além de contribuir para a
percepção das temáticas ambientais.
A ênfase nos lugares de vivência, dada no Ensino Fundamental Anos
Iniciais, oportuniza o desenvolvimento de noções de pertencimento,
localização, orientação e organização das experiências e vivências
em diferentes locais.
Essas noções são fundamentais para o trato com os conhecimen
tos geográficos. Mas o aprendizado não deve ficar restrito apenas
aos lugares de vivência. Outros conceitos articuladores, como pai
sagem, região e território, vão se integrando e ampliando as escalas
de análise.
De maneira geral, na abordagem dos objetos de conhecimento é
necessário garantir o estabelecimento de relações entre concei
tos e fatos que possibilitem o conhecimento da dinâmica do meio
físico, social, econômico e político. Dessa forma, deve se garantir
aos alunos a compreensão das características naturais e culturais
nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a
noção espaço tempo.
Assim, é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a
sociodiversidade de culturas indígenas, afrodescendentes povos e
comunidades tradicionais para compreender suas características
socioculturais e suas territorialidades. Do mesmo modo, é neces
sário que eles diferenciem os lugares de vivência e compreendam
a produção das paisagens e a inter relação entre elas, como o
campo/cidade e o urbano/rural, no que tange aos aspectos políti
cos, sociais, culturais e econômicos.
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GEOGRAFIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

O modo de vida das crianças em diferentes
lugares

Situações de convívio em diferentes lugares
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Conexões e escalas

Ciclos naturais e a vida cotidiana

Mundo do trabalho

Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia
a dia

Formas de representação e pensamento
espacial

Pontos de referência

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Condições de vida nos lugares de vivência

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
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HABILIDADES
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares.
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças,
parques) para o lazer e diferentes manifestações.
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sala
de aula, escola etc.).
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com
outras.
(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários,
histórias inventadas e brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo
do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
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GEOGRAFIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Convivência e interações entre pessoas na
comunidade

Riscos e cuidados nos meios de transporte e de
comunicação

Conexões e escalas

Experiências da comunidade no tempo e no
espaço
Mudanças e permanências
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Mundo do trabalho

Tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes

Formas de representação e pensamento
espacial

Localização, orientação e representação espacial

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Os usos dos recursos naturais: solo e água no
campo e na cidade
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GEOGRAFIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A cidade e o campo: aproximações e diferenças

Conexões e escalas

Paisagens naturais e antrópicas em
transformação

Mundo do trabalho

Matéria-prima e indústria

Formas de representação e pensamento
espacial

Representações cartográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Produção, circulação e consumo

Impactos das atividades humanas
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4.4.1.2.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende se garantir a con
tinuidade e a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental
Anos Iniciais, em níveis crescentes de complexidade da compreen
são conceitual a respeito da produção do espaço. Para tanto, é preciso
que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço
em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis histori
camente instituídas, compreendendo a transformação do espaço em
território usado espaço da ação concreta e das relações desiguais
de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado
pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. Desenvol
vendo a análise em diferentes escalas, espera se que os estudantes
demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que rela
cionem e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos
técnicos e o ordenamento do território usado.
Para tanto, no 6º ano, propõe se a retomada da identidade sociocul
tural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade
do estudo sobre os diferentes e desiguais usos do espaço, para uma
tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no
planeta. Aborda se também o desenvolvimento de conceitos estru
turantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre
os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e as profundas
alterações ocorridas no tempo social. Ambas são responsáveis pelas
significativas transformações do meio e pela produção do espaço
geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus ele
mentos reguladores.
Trata se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as dispu
tas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos
de vida das sociedades originárias e/ou tradicionais; e o avanço do
capital, todos retratados na paisagem local e representados em dife
rentes linguagens, entre elas o mapa temático. O entendimento dos
conceitos de paisagem e transformação é necessário para que os
alunos compreendam o processo de evolução dos seres humanos
e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas.
Nesse sentido, espera se que eles compreendam o papel de diferen
tes povos e civilizações na produção do espaço e na transformação
da interação sociedade/natureza.
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No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da for
mação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica
e política. Objetiva se o aprofundamento e a compreensão dos
conceitos de Estado nação e formação territorial, e também dos
que envolvem a dinâmica físico natural, sempre articulados às
ações humanas no uso do território. Espera se que os alunos com
preendam e relacionem as possíveis conexões existentes entre os
componentes físico naturais e as múltiplas escalas de análise, como
também entendam o processo socioespacial da formação territorial
do Brasil e analisem as transformações no federalismo brasileiro e
os usos desiguais do território.
Nesse contexto, as discussões relativas à formação territorial con
tribuem para a aprendizagem a respeito da formação da América
Latina, em especial da América portuguesa, que são apresenta
das no contexto do estudo da geografia brasileira. Ressalta se
que o conceito de região faz parte das situações geográficas que
necessitam ser desenvolvidas para o entendimento da formação
territorial brasileira.
Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental
Anos Finais, o
estudo da Geografia se concentra no espaço mundial Para isso,
parte da compreensão de que, na realidade atual, a divisão inter
nacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram se muito
mais fluídas e complexas do ponto de vista das interações espaciais
e das redes de interdependência em diferentes escalas. Por esse
motivo, no estudo dos países de diferentes continentes (América,
Europa, Ásia, África e Oceania), são tematizadas as dimensões da
política, da cultura e da economia.
Nessa direção, explora se, no 8º ano, a constituição da visão de mundo
do ponto de vista do Ocidente, especialmente dos países europeus,
desde a expansão marítima e comercial, consolidando o Sistema
Colonial em diferentes regiões do mundo. Além disso, abordam se
os países asiáticos na sua relação com o Ocidente, com destaque
para o papel econômico e cultural da China, do Japão, da Índia e do
Oriente Médio. Entender a dimensão sociocultural e geopolítica da
Eurásia na formação e constituição do Estado Moderno e das dispu
tas territoriais possibilita uma aprendizagem com ênfase no processo
geo histórico, por meio das situações geográficas que contextuali
zam os temas da geografia regional.
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Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos conceitos de território e região, por meio dos estudos da América e da África. Pretende-se, com as possíveis análises,
que os estudantes possam compreender a formação dos Estados Nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do território americano e africano. As relações entre como ocorreram as
ocupações e as formações territoriais dos países podem ser analisadas por meio de comparações, por exemplo, de países africanos com países latino-americanos, inserindo, nesse contexto,
o processo socioeconômico brasileiro. Destaca-se também a relevância do estudo da América do Norte, com ênfase no papel dos Estados Unidos da América na economia do pós-guerra e
em sua participação na geopolítica mundial na contemporaneidade. Nos estudos regionais, sejam da América, sejam da África, as informações geográficas são fundamentais para analisar
geoespacialmente os dados econômicos, culturais e socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento básico, moradia, entre outros –, comparando-os com eventos de pequenas e
grandes magnitudes, como terremotos, tsunamis e desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da cobertura vegetal. Considera-se que os estudantes precisam conhecer as
diferentes concepções dos usos dos territórios, tendo como referência diferentes contextos sociais, geopolíticos e ambientais, por meio de conceitos como classe social, modo de vida,
paisagem e elementos físicos naturais, que contribuem para uma aprendizagem mais significativa, estimulando o entendimento das abordagens complexas da realidade, incluindo a leitura
de representações cartográficas e a elaboração de mapas e croquis.
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GEOGRAFIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Identidade sociocultural

Conexões e escalas

Relações entre os componentes físico-naturais

Mundo do trabalho

Transformação das paisagens naturais e
antrópicas

Formas de representação e pensamento
espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico

Atividades humanas e dinâmica climática
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HABILIDADES
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses
lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários.
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a
partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento
das cidades.
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento,
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de
distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade
local e do mundo.
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na
dinâmica climática (ilha de calor etc.).
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GEOGRAFIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Ideias e concepções sobre a formação territorial
do Brasil

Conexões e escalas

Formação territorial do Brasil

Características da população brasileira

Mundo do trabalho

Produção, circulação e consumo de mercadorias

Desigualdade social e o trabalho
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Formas de representação e pensamento
espacial

Mapas temáticos do Brasil

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade brasileira
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HABILIDADES
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em
que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema
Colonial implantado pelas potências europeias.
(EF08GE05) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes
histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.
(EF08GE06) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras,
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE07) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.
(EF08GE08) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais.
(EF08GE09) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às
diferenças.
(EF08GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de
povos, produtos e culturas.
(EF08GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo.
(EF08GE12) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial frente
ao problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e de matéria-prima.
(EF08GE13) Analisar os impactos socioeconômicos da adoção de elementos como a hora
fracionada, o horário de verão e a linha internacional de mudança de data, considerando
informações do sistema internacional de fusos horários.
(EF08GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, além de mapas esquemáticos
(croquis) e anamorfoses geográficas, para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações
sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas mundiais.
(EF08GE15) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE16) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra em
diferentes regiões da Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE17) Identificar e analisar as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes
fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétricas e nucleares, em diferentes países.
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HABILIDADES
(EF09GE01) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09GE02) Analisar de que forma a hegemonia estadunidense é exercida em diferentes
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência
cultural na América Latina e África.
(EF09GE03) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país, para o
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações
geopolíticas na América, África e Oriente Médio e suas múltiplas regionalizações a partir do
pós-guerra.
(EF09GE04) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas
mundiais no processo de globalização/mundialização.
(EF09GE05) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração
cultural e econômica, nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de
vivência, marcas desses processos.
(EF09GE06) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão
da China no cenário internacional sobre a posição de liderança global exercida pelos Estados
Unidos da América.
(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África,
assim como das potências estadunidense, russa e chinesa na ordem mundial do pós-guerra.
(EF09GE08) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e
intercâmbios dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados
Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul).
(EF09GE09) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no
campo e na cidade, considerando o impacto da globalização/mundialização.
(EF09GE10) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização
econômica do espaço mundial.
(EF09GE11) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
em diferentes países.
(EF09GE12) Explicar o processo de formação dos recursos minerais e a consequência de sua
utilização na indústria, bem como as condições de trabalho na América e África, comparando a
situação do Brasil com a de outros países dos dois continentes.
(EF09GE13) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no
mundo, com destaque para o Brasil.
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GEOGRAFIA – 9º ANO (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Formas de representação e pensamento
espacial

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas
temáticos da América e África

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Impacto ambiental nos Estados Unidos da
América, Brasil, África e América espanhola
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HABILIDADES
(EF09GE14) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas
com informações geográficas acerca da África e América.
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações
populacionais e socioambientais representadas em mapas temáticos em diferentes projeções
cartográficas.
(EF09GE16) Analisar características de países e grupos de países da América e África no que se
refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades
sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e
valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.
(EF09GE17) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua
relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambiente global.
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e o utiliza?

da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os pro
blemas e propor soluções com vistas à superação das contradições
políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos.
Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a
utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos, ico
nográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão
da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram.
Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário,
instrumentos de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos
carregam em si mesmos a experiência humana, as formas especí
ficas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto
de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma se em
exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de
um saber próprio da história.
A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos
a colocar em questão o significado das coisas do mundo estimu
lando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Por
meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o
papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo,
ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos,
no âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental.
Os processos de identificação, comparação, contextualização, inter
pretação e análise de um objeto estimulam o pensamento.
De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido?
Para que serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no
tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo
objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre seme
lhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação de
uma questão ou objeto a ser estudado.
Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto
podem favorecer uma melhor comp eensão da história, das mudan
ças ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações
sociais. O pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida e, poste
riormente, transformou se em objeto de decoração. Que significados
o pilão carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava? Qual
era a sua utilidade na cozinha? E na sala, o pilão tornou se objeto de
uso ou de desfrute estético? Por quê?
A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for,
por exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas de
populações indígenas e de populações urbanas pode ser bastante
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Para os

4.4.2.1.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
A BNCC de História no Ensino Fundamental
Anos Iniciais con
templa, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo
tem início quando a criança toma consciência da existência de um
“Eu” e de um “Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é um
método de conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma
consciência de si, desenvolvendo a capacidade de administrar a sua
vontade de maneira autônoma, como parte de uma família, uma
comunidade e um corpo social.
Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os
indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a
vivências cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e
no espaço em que vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino Fun
damental Anos Iniciais, torna se mais complexo à medida que o
sujeito reconhece que existe um “Outro” e que cada um apreende o
mundo de forma particular. A percepção da distância entre objeto
e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito,
tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda
a relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História
depende das linguagens com as quais os seres humanos se comuni
cam, entram em conflito e negociam.
A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela
análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas
culturas. Compreender a enorme variedade de sistemas (com base
um, com base dois, com base dez etc.) é um bom exercício, assim
como refletir sobre as ideias de adição, subtração, multiplicação e
divisão, evitando um olhar universalizante para os números.
Em determinadas culturas, o número usado para contar seres
humanos pode ser diferente do número que se usa para contar
mandiocas, como acontece com os membros da etnia Palikur. O que
isso significa? Se na tradição de matriz grega, a unidade é o um (1),
para muitos grupos indígenas, a unidade é o dois (2). Nessas comu
nidades indígenas (os Xavante, por exemplo) a ideia de paridade é
um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de
modelagem do mundo. Identificar essas diferenças significa tomar
consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade.
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Não são apenas os sistemas numéricos que explicam variações de
linguagem. Existem inúmeras maneiras de se comunicar por meio de
expressões corporais, sonoras ou gustativas como o que se come
ou não se come. No Brasil, por exemplo, não se comem cachorros;
prefere se carne de vaca ou uma dieta à base de vegetais. Por quê?
E a cobra, é uma boa opção para quem? Essas descobertas simples
resultam em um aprimoramento dos mecanismos de comunicação
e se constituem, posteriormente, no substrato para a elaboração do
diálogo e da resolução de conflitos.
Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o
desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, compe
tências essenciais para o viver em sociedade.
Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental Anos
Iniciais, pode se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilidades trabalham
com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é
o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Há uma amplia
ção de escala e de percepção, mas o que se busca, de início, é o
conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal,
da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por
meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível
separar o “Eu” do “Outro”. Esse é o ponto de partida.
No 3º e no 4º ano contemplam se a noção de lugar em que se vive
e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferencia
ções entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse
momento, também são analisados processos mais longínquos na
escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos.
Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a diver
sidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção
de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diver
sidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o
convívio e o respeito entre os povos.
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Para evitar uma visão homogênea, busca se observar que, no inte
rior de uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada
grupo produz suas memórias como elemento que impulsiona o esta
belecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento
a um grupo social determinado. As memórias podem ser individuais
ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo se em
uma lógica de produção de patrimônios (materiais ou imateriais)
que dizem respeito a grupos ou povos específicos.
Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento,
no Ensino Fundamental Anos Iniciais, analisar como o sujeito se
aprimorou na pólis, tanto do ponto de vista político quanto ético.
Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados
por grandes movimentos populacionais e pela globalização, consi
derou se uma nova dimensão para o projeto pedagógico.
Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenrai
zado, seja por contingências históricas (migrações), seja, ainda, em
razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos refe
renciais identitários que questionam as antigas construções do
ideário do Estado nação. Seja como for, em ambos os casos, os
indivíduos devem se preparar para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo.

355

Esta página não contém comentários

CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA
ENSINO FUNDAMENTAL

Página: 145
Autor: reuniao
Assunto: Texto digitado
registro de memória,
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Data: 13/11/2017 09:19:48
contemporânea. A cronologia deve ser pensada como um instrumento compartilhado por professores de História com vistas à problematização da proposta, justificação do sentido (contido no
sequenciamento) e discussão dos significados dos eventos selecionados por diferentes culturas e sociedades. O ensino de História se justifica na relação do presente com o passado, valorizando o
tempo vivido pelo estudante e seu protagonismo, para que ele possa participar ativamente da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
[quebrar parágrafo]

4.4.2.2.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Funda
mental Anos Finais está pautado por três procedimentos básicos:
1.

Data: 25/10/2017 15:21:03

Pela identificação dos eventos considerados importantes na histó
ria do Ocidente (África, Europa e América, especialmente o Brasil),
ordenando os de forma cronológica e localizando os no espaço
geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os
alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados
da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou
imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de
registro e de memória, por meio de uma ou várias linguagens.
3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de
um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os
argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habi
lidades necessárias para elaboração de proposições próprias.
O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de represen
tação, a cronológica, constituída por meio de uma seleção de eventos
históricos consolidados na cultura historiográfica. A sistematização dos
eventos é consoante com as noções de tempo (medida e datação) e
de espaço (concebido como lugar produzido pelo ser humano em sua
relação com a natureza). Os eventos selecionados permitem a constitui
ção de uma visão global da história, palco das relações entre o Brasil, a
Europa, o restante da América, a África e a Ásia ao longo dos séculos. A
valorização da história da África e das culturas afro brasileira e indígena
(Lei nº 10.639/200344 e Lei nº 11.645/200845) ganha realce não apenas
em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em
conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo

44 BRAS L. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera 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. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003, Seção 1, p. 1. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
45 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 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 Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de
março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007
2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo contemporâneo: o Antigo
Regime em crise

A questão do iluminismo e da ilustração

As revoluções inglesas e os princípios do
liberalismo
Revolução Industrial e seus impactos na
produção e circulação de povos, produtos e
culturas
Revolução Francesa e seus desdobramentos

Rebeliões na América portuguesa: as conjurações
mineira e baiana
Os processos de independência nas
Américas

Independência dos Estados Unidos da América
Independências na América espanhola
• A revolução dos escravizados em São
Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
Os caminhos até a independência do Brasil

A tutela da população indígena, a escravidão dos
negros e a tutela dos egressos da escravidão
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O nascimento da República no Brasil e
os processos históricos até a metade do
século XX

Experiências republicanas e práticas autoritárias:
as tensões e disputas do mundo contemporâneo
A proclamação da República e seus primeiros
desdobramentos
A questão da inserção dos negros no período
republicano do pós-abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra;
a cultura afro-brasileira como elemento de
resistência e superação das discriminações
Primeira República e suas características
Contestações e dinâmicas da vida cultural no
Brasil entre 1900 e 1930
O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político
A questão indígena durante a República (até
1964)
Questões de gênero, o anarquismo e
protagonismos femininos

Totalitarismos e conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial
A questão da Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de 1929

A emergência do fascismo e do nazismo
A Segunda Guerra Mundial
O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o
advento dos nacionalismos africanos e asiáticos
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
questão dos Direitos Humanos
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Anexo 4 – Relatórios de elaboração de briefings
para criação de peças e materiais para ações de
comunicação relacionadas à publicidade da
BNCC
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Relatório de elaboração de briefings para criação de peças e
materiais para ações de comunicação relacionadas
à publicidade da BNCC
Setembro de 2017
Este relatório corresponde às atividades do mês de setembro relativas a briefing para
produção

de

conteúdo

qualificado

para

ações

de

comunicação

do

MEC

especificamente relacionadas à publicidade da BNCC.
1. Excertos de material publicado (imprensa e outras mídias) para subsidiar
os briefings e ações de comunicação sobre a BNCC

1.1.

Material do Painel Fórum Estadão

“AS PRINCIPAIS MUDANÇAS ESTABELECIDAS PELA REFORMA DO ENSINO MÉDIO”
EM 5 DE SETEMBRO DE 2017
O Ensino Médio depende da Base.
O jovem quer mudanças no Ensino Médio. Mas essas mudanças devem ser feitas em aspectos
básicos da educação e, para isso acontecer, precisamos ter uma Base Nacional Comum
Curricular que dialogue com os anseios da juventude, que passam não somente por alterações
nos conteúdos ensinados e currículos aplicados, mas pela formação e atuação docente, pela
expansão e adaptação da infraestrutura das escolas e por mais segurança.
O Ensino Médio é um desafio para os gestores públicos e o modelo tem, ao longo dos
anos, dado sinais de esgotamento e incompatibilidade com o que os jovens estudantes
querem ou esperam. Prova disso são as baixas taxas de conclusão e aprendizagem.
As mudanças que propomos na arquitetura do sistema atual de Ensino Médio permitirão a
organização de um currículo mais flexível e conectado com as aspirações dos jovens do
nosso século e com a prática educacional de outros países que, geralmente, costumam
adotar um primeiro ano igual para todo mundo, e o segundo e terceiro anos mais flexíveis, com
os alunos podendo escolher as disciplinas que querem fazer de acordo com seus interesses e
aptidões ou com a carreira que ele quer seguir depois.
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As medidas abrem a possibilidade de escolha de itinerários formativos diversificados do
ponto de vista acadêmico ou profissionalizante, com o objetivo de tornar a escola de
Ensino Médio mais atraente e articulada ao mundo em que vivemos.
A Base para o Ensino Médio estabelecerá as competências, os objetivos de aprendizagem e os
conhecimentos necessários para a formação geral do aluno. O que a reforma traz de inovação
é que o cumprimento dessa parte comum não poderá exceder metade do total da carga horária
do Ensino Médio, e o restante do tempo será composto por diferentes ênfases nas áreas de
conhecimento ou de atuação profissional: linguagens, matemática, ciências da natureza,
ciências humanas, formação técnica e profissional. Cada rede de ensino organizará o seu
currículo considerando a Base e as demandas dos jovens, que terão maiores chances de fazer
suas escolhas e construir seu projeto de vida.
As pessoas têm confundido e têm dito que existem cinco itinerários formativos porque a lei do
novo Ensino Médio traz cinco incisos relacionando quatro áreas de conhecimento e a formação
técnico-profissional, que nunca esteve dentro da carga horária do Ensino Médio regular. Essa
é a maior inovação que a lei traz, que é colocar a formação técnico-profissional na
dentro do Ensino Médio regular.
Antes podia-se fazer concomitante no contra turno ou subsequente, ou seja, depois que você
faz o Ensino Médio regular, você faz o técnico. Também tinha a possibilidade do integrado,
mas acaba tendo de ser em tempo integral.
Agora temos o Ensino Médio na carga regular (com quatro horas) que, com a lei, vai
passar para cinco horas em cinco anos pra todo mundo, com a implantação gradativa do
tempo integral de sete horas também prevista na lei. Então, essa carga de quatro, cinco
horas em cinco anos já vai trazer dentro dela o ensino técnico-profissional. Essa é uma
inovação porque o aluno poderá trabalhar em uma empresa e fazer o Ensino Médio,
compatibilizando isso com um estágio ou com atividade de menor aprendiz, por exemplo.
Os itinerários, é bom explicar, não são apenas cinco, ou seja, as quatro horas de formação e
mais a formação técnica-profissional. Agora se terá o itinerário integrado, que é a combinação
de várias áreas de conhecimento para um itinerário que tenha muito mais relação com o
mundo, porque as profissões não são apenas de uma área de conhecimento. Muitas vezes
elas trazem essa intersecção de várias que são multidisciplinares ou interdisciplinares. Por isso
acreditamos que o itinerário integrado é o que será mais comum, pois tem mais a ver com as
profissões e carreiras e com o interesse do jovem.

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

www.vanzolini.org.br

Não podemos comprometer o futuro dos nossos jovens. Em um mundo tecnológico e
globalizado, a fronteira do conhecimento está avançando em uma velocidade alta, por isso
precisamos introduzir nossa juventude verdadeiramente no século XXI, e a reforma do Ensino
Médio vem pra isso. Queremos que o Ensino Médio se transforme em espaço de
aprendizagem que estimule a curiosidade do jovem e favoreça seu desenvolvimento pessoal.
Dentro dessa perspectiva, a reforma do Ensino Médio garante um modelo mais flexível e
que permite um protagonismo efetivo por parte do jovem, ao oferecer a eles itinerários
formativos com viés mais acadêmico, direcionado ao acesso à educação superior ou
mais técnico. Nesse novo modelo se leva em consideração as aptidões, vocações e
características de cada jovem, que podem ser melhor exploradas dentro da sua formação, e
não em um formato que existe hoje, no qual se obriga todos a aprenderem 13 disciplinas com a
mesma intensidade e profundidade.
Com os itinerários formativos, os estudantes poderão escolher uma área de aprofundamento
de estudos de seu interesse e as escolas poderão oferecer itinerários diversificados nas
diferentes áreas, de acordo com seu projeto pedagógico, garantindo o cumprimento obrigatório
da Base Nacional Comum Curricular, que abrange desde a educação infantil até o Ensino
Médio.
O MEC se propõe a auxiliar as escolas na implementação da Base, em parceria com o
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o Conselho Nacional de
Educação (CNE), com sugestões para a organização dos itinerários formativos.
Hoje vemos que nossos jovens estão desestimulados a continuar os estudos, muito
provavelmente, por causa da formação de baixa qualidade que se iniciou na alfabetização e
perdurou no ensino fundamental. Por isso a necessidade de uma base de qualidade para que
preparemos nossos jovens para encararem, em boas condições, as oportunidades que existem
tanto na educação de nível técnico-profissional quanto no ensino superior. Entre 2010 e maio
de 2016, o orçamento investido em educação superior triplicou em relação à educação básica
essa não pode ser a lógica.
A adoção de educação em tempo integral que propomos vai ao encontro dessa
necessidade de melhorar a qualidade do Ensino Médio e, somada aos itinerários
formativos, são nossa aposta para que a juventude brasileira possa se dedicar à uma
formação técnico-profissional que ainda é incipiente no Brasil. Dados internacionais
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apontam que nosso país possui uma baixíssima quantidade de matrículas de jovens em cursos
profissionalizantes.
Apenas 8% dos jovens que estão no Ensino Médio cursam, ao mesmo tempo, a
educação técnica profissionalizante. Diferentemente da média europeia, que supera 40%,
e que, em países como Portugal, Itália e Alemanha, aproxima-se dos 45%. No Brasil,
temos de estimular ainda mais a oferta de cursos técnicos profissionalizantes, pois é um
caminho importante para os jovens que querem iniciar sua vida laboral mais cedo. Mesmo
aqueles que buscam o ensino superior em um segundo momento indicam que a formação de
nível médio com cursos vocacionais e profissionalizantes agrega. No MEC, pretendemos
incrementar a formação profissionalizante usando as redes de educação técnica federais,
como os Cursos de Formação Inicial (Fics), e as redes estaduais, complementando com
parcerias para a realização de cursos de curta duração junto ao mercado privado, financiados
com o Pronatec, e que utilizem a rede do Sistema de Educação a Distância (EAD) e o Sistema
“S” de aprendizagem.
Hoje, temos aproximadamente dois milhões de jovens em idade de cursar o Ensino
Médio que não trabalham, nem estudam. Temos cerca de um milhão de pessoas na faixa
etária de 17 anos que deveriam estar concluindo o Ensino Médio, mas estão fora dele.
Sem falar do desempenho em Português e Matemática, que é pior do que há 20 anos. É
um quadro trágico.
Facultar ao jovem uma oferta mínima do que deve aprender, tendo a Base Nacional Comum
Curricular

como

alicerce

e,

ao

mesmo

tempo,

possibilitar

itinerários

formativos

complementares, seguindo as ofertas das escolas e das redes estaduais de educação,
possibilitará que o Brasil se aproxime da vanguarda da educação no mundo.
Estamos construindo o futuro da educação brasileira. E a reforma do Ensino Médio é
somente o começo de uma grande mudança.

1.2.

Levantamento de informações sobre o Fórum XP do Setor de Educação
para preparação de briefing

A XP Investimentos tem mais de 15 anos de mercado, R$ 90 bilhões sob custódia e
450 mil clientes ativos, com atuação no Brasil, EUA e Europa.
O Grupo XP é formado pela XP Institucional, XP Gestão, XP Securities, XP Advisory,
XP Educação e Expansão e valoriza a inovação, a independência e a educação.
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Desde 2002 no mercado, a XP Educação, maior instituição de educação financeira
do Brasil, oferece cursos online para quem está começando a atuar na área de investimentos,
cursos estratégicos para quem já investe, cursos avançados para traders e também cursos
preparatórios para certificações (Mundo Trader, Finanças Pessoais e Investimentos, Bolsa de
Valores, Análise de Empresas, Mercado Futuro, etc.). Até hoje, já passaram pela XP
Educação, mais de 500 mil estudantes.
No final do ano passado, pesquisa realizada pela XP Connection para o site
InfoMoney mostrou que a educação era o terceiro setor com viés negativo de
investimentos, com 33% (abaixo do setor de consumo, com 46%, e mineração, com
38%). De acordo com analistas da XP, a negatividade se deve à redução do número de
bolsas do FIES e existência de inadimplência.
Segundo a pesquisa, o resultado reflete a primeira leva de usuários do FIES,
criado em 2011, e que estão encerrando seu ciclo agora. Para os analistas, somente no
final de 2017 se saberá o impacto do FIES no setor de educação e quanto isso atingirá os
investidores (instituições financeiras que participam do financiamento).
Informações sobre o evento:
•

Perfil dos participantes:
Mais de 100 pessoas confirmaram presença dentre representantes de fundos de
investimentos, Assets (empresas e bancos que gerenciam recursos de terceiros),
Family Offices (empresas e bancos que cuidam de investimentos de famílias ricas), e
empresários do setor de educação

•

Tempo de apresentação: 30min

•

O Ministro falará em um púlpito enquanto os demais palestrantes ficarão em poltronas.
Não há formato pré-definido de apresentação, podendo ser usado PowerPoint, por
exemplo.

•

Programação:
9h00 – Welcome Coffee
9h30 – Abertura: Mendonça Filho – Ministro da Educação
10h00 – Painel Setor Privado


Rodrigo Galindo – CEO da Kroton Educacional



Carlos Eduardo Martins – Membro do Conselho da Uniasselvi



Carlos Monteiro – Sócio Fundador da CM Consultoria

11h15 – Coffee Break
11h30 – Painel Políticas Públicas


Felipe Sartori Sigollo – Secretário Executivo Adjunto do MEC



Alexandre

Manoel

Angelo

da

Silva

–

Subsecretário

Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda
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Arnaldo Lima – Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos

13h00 – Encerramento

2. Textos com conteúdos para briefings de ação de comunicação, produção e
revisão

2.1.

Texto em resposta a questionamentos sobre a Base Nacional Comum
Curricular

“A Base tem por objetivo descentralizar as ações educacionais, promovendo a integração dos
diversos entes federativos. Base não é currículo. Caberá às redes de ensino públicas e
privadas de todo o país, após a homologação da Base Nacional Comum, elaborar currículos
próprios que se adequem à realidade dos alunos em suas respectivas comunidades,
respeitando-se a pluralidade, diversidade e os aspectos sócio, econômico e culturais de cada
região e dos estudantes.
Além disso, a Constituição Federal já orienta para a definição de uma Base Nacional Comum
Curricular ao estabelecer, em seu artigo 210, que “serão fixados conteúdos mínimos para o
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais”.
Com base nesses marcos constitucionais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), no Inciso IV de seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. As competências e diretrizes são
comuns, os currículos são diversos.
A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada no artigo 26 da LDB, que
determina que os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.
Em 2014, a Lei nº 13.005/2014, que promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), reforçou
a necessidade de estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa [União, Estados,
Distrito Federal e Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos (as) alunos (as) para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as
diversidades regional, estadual e local.
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Assim sendo, vê-se que a Base vem para efetivar o que a Constituição, a LDB e o PNE
estabeleceram para a educação básica brasileira, com vistas a garantir a formação humana
integral e viabilizar a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”.

2.2.

Texto sobre audiência pública da Base que foi realizada em Brasília

Brasília realiza audiência pública para discutir Base Nacional Comum
Brasília, 08 de setembro – Brasília encerrará, nesta segunda-feira (11), a rodada de cinco
audiências públicas destinadas à discussão do texto da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Promovido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em parceria com o Ministério
da Educação (MEC), o encontro reunirá representantes da sociedade civil, educadores e
gestores em educação do Centro-Oeste do país, e tem por objetivo discutir propostas que
auxiliem os integrantes do Conselho na elaboração de um documento que norteie o que os
alunos deverão estudar ao longo da educação básica. O evento terá início às 9h, no edifíciosede do CNE e, como nas demais audiências, poderá ser acompanhado, via internet, pela
página do MEC, no YouTube, e pelo site do Canal Futura.
Desde 7 de julho, a Base vem sendo debatida em cada região do país. Até o momento foram
realizados encontros em Manaus (AM), Olinda (PE), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).
Para seguir o passo a passo da discussão da Base, foi criado o site cnebncc.mec.gov.br, onde
é possível entender o que são as audiências, ver o cronograma de atividades e as regras e
prazos para participação. Os interessados também podem se cadastrar ou enviar documentos
com contribuições e comentários à Base. No site estão disponíveis, ainda, os documentos de
referência da BNCC (cadernos técnicos, guia de leitura, estudo comparativo entre a segunda
versão e aquela entregue ao CNE).
Serviço
Audiência Pública sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Local: Auditório Anísio Teixeira do Conselho Nacional de Educação (CNE), na L2 Sul, SGAS
Quadra 607, Lote 50, Brasília/DF
Horário: 9h às 17h
Transmissão ao vivo pela internet: Página do MEC no YouTube, site do Canal Futura ou no
endereço eletrônico cnebncc.mec.gov.br.

2.3.

Texto sobre a audiência pública – completo

O Conselho Nacional de Educação (CNE) concluiu hoje (11), em Brasília, a série de
cinco audiências públicas dirigidas à discussão da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Diante de um auditório lotado de professores, estudantes, gestores e
profissionais de educação, participantes se revezaram ao microfone para apresentar
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suas propostas. Até a manhã desta segunda-feira, quase duas mil contribuições
escritas foram enviadas ao CNE. O prazo de envio de propostas se encerra às 23h59
de hoje. Ao todo, 1.950 pessoas se inscreveram para participar dos encontros, sendo
que dessas, 1.769 estiveram presentes e 274 se manifestaram oralmente.
Ao final do encontro, um dos relatores do parecer a ser votado e encaminhado pelo
CNE ao Ministério da Educação (MEC), conselheiro Joaquim Soares Neto, fez um
balanço das propostas apresentadas: em Manaus (AM), foram 240 inscritos e 38
contribuições orais; em Olinda (PE), 430 participantes e 34 exposições; em
Florianópolis (SC), 320 se inscreveram e 65 falaram; em São Paulo (SP), 510
registrados e 65 oradores; e, em Brasília (DF), 260 inscritos e 72 expositores. Segundo
Neto, o Conselho irá sistematizar e categorizar os documentos para que o Pleno possa
se pronunciar sobre eles.
O presidente da Comissão Bicameral do CNE que analisa a Base, conselheiro Cesar
Callegari, encerrou os trabalhos lembrando o sucesso das audiências nas cinco regiões
do país, com participação expressiva de vários setores, o que demonstra a riqueza e a
diversidade em termos de propostas de educação. “Caberá ao Conselho sistematizar
as várias questões educacionais discutidas e, junto com as próprias diretrizes do CNE,
elaborar a Base Nacional Comum, que será um elemento a iluminar um processo que
não termina aqui. Seguirá em constante transformação. Não podemos ficar paralisados
em um processo porque ele apresenta desafios devido à diversidade de
posicionamentos”, disse.
Embora não exista um prazo para que o CNE emita parecer sobre a BNCC, a
expectativa é que em novembro o projeto de resolução formulado pelo órgão esteja
pronto, e que em dezembro ele possa ser votado pelo Conselho Pleno do CNE. Após
isso, o documento será encaminhado ao Ministério da Educação para homologação e,
assim, entrar em vigor.
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2.4.

Apuração de informações e elaboração de texto sobre o número de
contribuições enviadas ao CNE

CNE RECEBE QUASE 2 MIL CONTRIBUIÇÕES AO TEXTO DA BASE
Após dois meses de debates, o Conselho Nacional de Educação (CNE) concluiu ontem (11) a
série de cinco audiências públicas dirigidas à discussão da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Também foi encerrado o prazo para recebimento de propostas à terceira versão da
Base apresentada em abril deste ano pelo Ministério da Educação ao CNE. Quase duas mil
proposições foram enviadas para aperfeiçoar o documento, que define os direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento para todos os alunos da educação básica do país.
Ao todo, 1.950 pessoas se inscreveram para participar das audiências públicas realizadas nas
cinco regiões do país, sendo que dessas, 1.769 estiveram presentes e 274 se manifestaram
oralmente.
Em Manaus (AM), houve 240 inscritos e 38 contribuições orais; em Olinda (PE), 430
participantes e 34 exposições; em Florianópolis (SC), 320 se inscreveram e 65 falaram; em
São Paulo (SP), 510 registrados e 65 oradores; e, em Brasília (DF), 260 inscritos e 72
expositores.
Todo o material apresentado e enviado ao CNE será sistematizado e categorizado para que os
conselheiros possam se pronunciar sobre eles.
Como órgão normativo do Sistema Nacional de Educação, ao CNE cabe apreciar a proposta
da BNCC elaborada pelo MEC e produzir um parecer e um projeto de resolução. Embora não
exista um prazo para que o Conselho emita o parecer, a expectativa é que em novembro o
projeto de resolução formulado pelo órgão esteja pronto e que, em dezembro, ele possa ser
votado pelo Conselho Pleno do CNE. Após isso, o documento será encaminhado para
homologação pelo ministro da Educação, quando se tornará norma nacional.
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Relatório de elaboração de briefings para criação de peças e
materiais para ações de comunicação relacionadas
à publicidade da BNCC
Outubro de 2017
Este relatório corresponde às atividades do mês de outubro relativas a briefing para
produção de conteúdo qualificado para ações de comunicação do MEC
especificamente relacionadas à publicidade da BNCC.
1.

Textos com conteúdos para briefings de ação de comunicação,

produção e revisão

1.1.

Texto sobre o tema gênero na Base para subsidiar briefings do

Ministério da Educação sobre o tema
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um compromisso do Estado A Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) é um compromisso do Estado brasileiro com o conjunto da
sociedade e com as crianças e jovens em particular, cujo objetivo é elevar a qualidade do
ensino por meio de uma formação humana integral, voltada à construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.
Para alcançar esse objetivo, é fundamental que a escola esteja aberta à pluralidade e à
diversidade que caracterizam nossa sociedade, e que a experiência escolar seja acessível,
eficaz e agradável para todos, sem exceção, independentemente de aparência, etnia,
religião, sexo ou quaisquer outros atributos, garantindo que todos possam aprender e,
assim, alcançar sua cidadania plena.
A construção da Base, encaminhada pelo Ministério da Educação, no dia 6 de abril deste
ano, para apreciação do Conselho Nacional de Educação (CNE), pautou-se estritamente
pelos princípios estabelecidos pela Constituição Federal e pelas leis e normas que regem a
educação brasileira. No entanto, alguns setores têm dirigido críticas ao texto da Base
afirmando que “governos têm tentado impor, nos últimos anos, a chamada ‘ideologia de
gênero’ nas escolas por meio de seus currículos, a fim de se disseminar conceitos com o
objetivo de atacar a instituição ‘família’”.
Essa interpretação revela-se indevida quando se analisa criteriosamente o contexto e
acepção com que a palavra “gênero” foi empregada nas 396 páginas que compõem a
Base, como será demonstrado a seguir.
Gênero nas Artes
Na BNCC, são abordadas as quatro linguagens da Arte: Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro.
A dança na vida dos homens primitivos tinha uma diversidade de significados: dançava-se
para imitar o ritmo da natureza, dançava-se para comemorar a colheita, em saudação aos
deuses, comemorações de casamentos, etc. Na atualidade, a sociedade tem na dança uma
opção de lazer e, ainda, de ocupação profissional.
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Sob o ponto de vista pedagógico, são reconhecidas as contribuições da dança para a
socialização do indivíduo, para levar as crianças e jovens a compreender suas capacidades
de movimento, passando assim a entender melhor como funciona o seu próprio corpo. A
dança é hoje considerada um conteúdo indispensável na escola, pois, além de contribuir
para o desenvolvimento da criatividade dos alunos e das alunas, favorecem a formação da
cidadania e possibilita que as pessoas conheçam e aprendam costumes e culturas
diferentes.
As duas habilidades destacadas no texto da Base, na página 159 – uma para os anos
iniciais do Ensino Fundamental e outra, para os anos finais – propõem que os alunos
reflitam sobre suas experiências corporais e pessoais e as do grupo, quando criam e
improvisam movimentos dançados, de modo individual ou coletivo (colaborativo). E, nesse
ponto, sugerem que os alunos de anos iniciais problematizem “questões de gênero e corpo”
e que os de anos finais, discutam “questões de gênero, corpo e sexualidade”.
A dança muitas das vezes é tida como movimento corporal que deve ser exercido somente
por meninas, embora seja considerada uma possibilidade de expressão devido aos seus
métodos criativos e expressivos. Pretende-se que os participantes – meninos e meninas –
discutam como se sentiram durante a atividade de dança, mas, também, se os meninos
também podem dançar, e se a dança afeta a sua masculinidade. A intenção é explorar a
percepção dos alunos para os movimentos que executam e quanto cada um deles mexe
com a estrutura muscular e física.
Também se espera que os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental possam discutir a
sexualidade sob o ponto de vista das práticas corporais, entre elas a dança, em alguns
contextos em que a dança pode implicar uma exposição precoce do corpo, por exemplo.
Gênero na Educação Física
Na competência específica de Educação Física para o Ensino Fundamental, o texto da Base
traz como objetivo, na página 181, que os alunos possam “reconhecer as práticas corporais
como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos, com base na
análise dos marcadores sociais de gênero, geração, padrões corporais, etnia, religião”.
Já na página 193, na unidade temática “Lutas”, cujo objeto de conhecimento é “Lutas no
Brasil”, a ideia é fazer com que os estudantes do 6º e 7º anos problematizem “preconceitos
e estereótipos de gênero, sociais e étnico-raciais relacionados ao universo das lutas e
demais práticas corporais e estabelecer acordo objetivando a construção de interações
referenciadas na solidariedade, na justiça, na equidade e no respeito”.
É corriqueiro ver que certos estereótipos são criados quando o histórico de prática de um
determinado esporte foi, por anos, dominado por um gênero, como é com as lutas. O gênero
masculino, por questões culturais relacionadas à força e ao destemor, está mais relacionado
à prática de lutas que o feminino, mas isso não significa que o esporte não possa ser
praticado por mulheres. Que digam nossas atletas olímpicas do judô, luta greco-romana e
tae-kwon-do. O mesmo acontece com o futebol, o nado sincronizado, o halterofilismo e
outras práticas desportivas que já possuem competições olímpicas tanto para homens
quanto para mulheres.
Gênero das Ciências da Natureza
Na proposta de Base, em sua página 301, prevê-se que os alunos do 8º ano – jovens de
12/13 anos que começam a entrar na puberdade e, desta maneira, a se depararem com as
mudanças corporais comuns à idade – tenham aulas da unidade temática “Vida e Evolução”
que possui, como objeto de conhecimento “Mecanismos reprodutivos, sexualidade”. Nesse
ponto, o objetivo é possibilitar que os jovens consigam “selecionar argumentos que
evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva
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e ética) e a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem
preconceitos baseados nas diferenças de gênero”.
Gênero nas Ciências Humanas
Na página 305, a BNCC trata do termo “gênero” na disciplina de História, trazendo que
“Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas conjuntamente, em meio a
circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade – cultural, étnica, de gênero,
entre tantas outras – deve ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da
diferença”.
Na página 351, a abordagem sugerida é de que “ao promover a diversidade de análises e
proposições, espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de forma
fundamentada e rigorosa”. Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade
cultural, as questões de gênero e as abordagens relacionadas à história dos povos
indígenas e africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade brasileira, a
presença de diferentes povos e culturas, suas contradições sociais e culturais e suas
articulações com outros povos e sociedade.
Nesses dois aspectos abordados, que acabam sendo complementares, o que se quer, como
fica bem claro na unidade temática “O nascimento da República no Brasil e os processos
históricos até a metade do século XX”, citada às páginas 378 e 379, que o aluno identifique
“as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o
século XX e compreenda o significado das mudanças de abordagem em relação ao tema”,
no tocante ao papel da mulher nas conquistas de direitos políticos, sociais e civis, na
atuação em sindicatos, no movimento anárquico e na formação de grupos de mulheres.
Os exemplos apresentados, como se vê, são representativos das acepções com que o
termo “gênero” foi empregado em 335 ocasiões nas diversas partes do texto da Base,
apontando sempre para o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à
formação de indivíduos capazes de se inserirem, de forma autônoma e consciente, numa
sociedade pluralista, com respeito à diversidade que caracteriza as sociedades
contemporâneas, sem doutrinação, proselitismo ou ideologia de qualquer espécie, seja ela
religiosa, política ou de gênero.
Em um Estado democrático de Direito como o brasileiro, uma Base Nacional Comum para
os currículos das escolas de Educação Básica não poderia contradizer os fundamentos da
nossa República. Dessa forma, fica evidenciado que o Ministério da Educação não faltou
com a sua responsabilidade de zelar pela estrita observação dos valores e preceitos
constitucionais e legais na Base, que se encontra em fase de apreciação pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE).
Esse é um compromisso do MEC com a educação brasileira e para com todos que buscam
construir uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, que respeite os direitos
fundamentais da pessoa humana e contribua para a convivência harmônica, solidária e
fraterna.

1.2.

Produção de texto sobre a audiência pública

O Conselho Nacional de Educação (CNE) concluiu hoje (11), em Brasília, a série de cinco
audiências públicas dirigidas à discussão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Diante de um auditório lotado de professores, estudantes, gestores e profissionais de
educação, participantes se revezaram ao microfone para apresentar suas propostas. Até a
manhã desta segunda-feira, quase duas mil contribuições escritas foram enviadas ao CNE.
O prazo de envio de propostas se encerra às 23h59 de hoje. Ao todo, 1.950 pessoas se
inscreveram para participar dos encontros, sendo que dessas, 1.769 estiveram presentes e
274 se manifestaram oralmente.
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Ao final do encontro, um dos relatores do parecer a ser votado e encaminhado pelo CNE ao
Ministério da Educação (MEC), conselheiro Joaquim Soares Neto, fez um balanço das
propostas apresentadas: em Manaus (AM), foram 240 inscritos e 38 contribuições orais; em
Olinda (PE), 430 participantes e 34 exposições; em Florianópolis (SC), 320 se inscreveram e
65 falaram; em São Paulo (SP), 510 registrados e 65 oradores; e, em Brasília (DF), 260
inscritos e 72 expositores. Segundo Neto, o Conselho irá sistematizar e categorizar os
documentos para que o Pleno possa se pronunciar sobre eles.
O presidente da Comissão Bicameral do CNE que analisa a Base, conselheiro Cesar
Callegari, encerrou os trabalhos lembrando o sucesso das audiências nas cinco regiões do
país, com participação expressiva de vários setores, o que demonstra a riqueza e a
diversidade em termos de propostas de educação. “Caberá ao Conselho sistematizar as
várias questões educacionais discutidas e, junto com as próprias diretrizes do CNE, elaborar
a Base Nacional Comum, que será um elemento a iluminar um processo que não termina
aqui. Seguirá em constante transformação. Não podemos ficar paralisados em um processo
porque ele apresenta desafios devido à diversidade de posicionamentos”, disse.
Embora não exista um prazo para que o CNE emita parecer sobre a BNCC, a expectativa é
que em novembro o projeto de resolução formulado pelo órgão esteja pronto, e que em
dezembro ele possa ser votado pelo Conselho Pleno do CNE. Após isso, o documento será
encaminhado ao Ministério da Educação para homologação e, assim, entrar em vigor.

1.3.

Revisão de textos jornalísticos

Texto 1 – Jornal O Dia
Num período de dez anos — de 2005 a 2015 — o Brasil pouco avançou no Ideb
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) relativo ao Ensino Médio. Em escala de 0
a 10, o país passou de pífios 3,4 para 3,7, tendo permanecido neste patamar nos últimos
seis anos. Dados como esse motivaram o governo federal a acelerar o processo de reforma
do Ensino Médio, sancionada em fevereiro e esmiuçada por esta série de matérias do DIA.
Criado em 2007, o Ideb é o principal indicador da educação brasileira. Considera, ao
mesmo tempo, dois quesitos: o fluxo do aluno — ou seja, sua taxa de aprovação — e o
aprendizado, que corresponde ao desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de
Avaliação da Educação Básica).
Paralelamente ao Ideb, outros dados reafirmam a situação precária da educação
nacional. O MEC estima que cerca de 1,7 milhão de jovens entre 15 e 24 anos não
trabalham nem estudam. É a chamada “geração nem-nem”. O ócio impulsiona as
estatísticas de vulnerabilidade social e violência. Além disso, apenas 18% dos jovens de 18
a 24 anos cursam Ensino Superior — o que reforça a importância de se valorizar o ensino
técnico profissionalizante no Ensino Médio, dando aos interessados a oportunidade de
ingressar no mercado de trabalho depois de concluir a escola.
“Há uma série de dados que mostram altos índices de evasão escolar. Muitos jovens
nem chegam ao Ensino Médio. Dos que chegam, muitos desistem. E dos que continuam,
muitos não aprendem e não usam o aprendizado para a vida”, aponta o presidente do
Conselho Nacional de Educação (CNE), Eduardo Deschamps.
Segundo o MEC, a taxa bruta de matrícula — razão entre o número total de
matrículas, independentemente da idade, e a população correspondente na faixa etária de
15 a 17 anos — está estagnada em 82%. Enquanto isso, a taxa líquida, que representa a
razão entre o número de matrículas de pessoas entre 15 e 17 anos e a população total na
mesma faixa etária, não chega a 60%.
As mudanças previstas na Lei da reforma do Ensino Médio pretendem enfrentar essa
realidade na medida em que vão possibilitar ao jovem escolher a área em que têm maior
interesse para aprofundar seus estudos, tornando a escola mais atrativa. Com um currículo
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flexível, a escola passará a oferecer uma parte do Ensino Médio com itinerários formativos
nas áreas de conhecimento ou formação técnica profissional e, outra parte, comum e
obrigatória para todos os alunos, com as competências e os conhecimentos definidos pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Para o professor Antonio Freitas, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da
FGV, é obrigação e dever do cidadão compartilhar as informações sobre a Reforma do
Ensino Médio, “para que possamos pressionar as autoridades educacionais de todos os
municípios, estados e governo federal em benefício do aprendizado de todos, obedecendo
às diretrizes emanadas da Constituição Brasileira”. A educação é direito constitucional
inalienável, estabelecido em 1988.
É curioso observar como, apesar de alto investimento, os índices educacionais
pouco avançaram nos últimos anos. De 2013 para 2016, as verbas federais para a
Educação tiveram aumento de 42%: passaram de R$ 74,5 bilhões para R$ 106 bilhões,
segundo o Portal da Transparência dos Recursos Federais. Na próxima matéria da série
sobre a reforma, o DIA aborda a possibilidade de profissionais com notório saber
trabalharem como professor no Ensino Médio Técnico.
Texto 2 – Jornal O Dia
A Reforma do Ensino Médio permite que os sistemas de ensino autorizem
profissionais com notório saber a darem aula exclusivamente em disciplinas dos cursos
técnicos e profissionalizantes. Isso significa que, mesmo se o profissional não tiver formação
para ser professor, ele estará apto a ministrar disciplinas que coincidam com um amplo
conhecimento — comprovado — adquirido ao longo de sua carreira. É uma forma de passar
a experiência do mercado de trabalho por meio de quem mais entende dele. Essa medida
se faz necessária, pois a formação técnica profissional é uma das cinco áreas disponíveis
na parte flexível do currículo do Novo Ensino Médio que o aluno poderá escolher para sua
formação.
Esses profissionais, no entanto, não poderão ministrar disciplinas nas outras áreas
do conhecimento do novo modelo — Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza e
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Serão inseridos apenas no Ensino Técnico
profissionalizante, seguindo-se o modelo que já funciona no chamado “Sistema S”, do qual
fazem parte SENAI, SESI, SENAC, SESC, Sebrae, etc.
A formação de professores se dará, por sua vez, da mesma forma que a prevista
hoje na legislação, sendo que o professor com licenciatura poderá fazer complementação
pedagógica para dar aula de outra disciplina dentro da sua área de conhecimento.
Para se ter uma ideia da sobrecarga dos professores, a média de turmas por
docente no estado do Rio de Janeiro, em 2016, foi de 7,9, considerando apenas o Ensino
Médio, segundo a plataforma de dados CultivEduca. Em âmbito nacional, mais ainda: 8,4
turmas por professor.
Em termos de horas/aula, quando a reforma — que vem sendo esmiuçada por esta
série de matérias do DIA - passar a valer, a partir de 2019, o estudante poderá cursar uma
formação técnica profissional dentro da carga horária do Ensino Médio regular, desde que
ele continue cursando Português e Matemática até o final. E, ao término dos três anos, ele
terá um diploma do Ensino Médio e um certificado do Ensino Técnico. Atualmente, ele
precisa cumprir 2,4 mil horas do Ensino Médio regular e mais 1,2 mil horas do Técnico.
Na lei que instituiu o Novo Ensino Médio, sancionada em fevereiro pelo governo
federal, estão incluídas orientações como vivências práticas de trabalho no setor produtivo e
a possibilidade de conceder certificados de qualificação para os estudantes. “Vale lembrar
que a maioria dos indivíduos investirá, durante toda a vida profissional, em atividades não
acadêmicas”, destaca o professor Antonio Freitas, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pósgraduação da FGV.
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O currículo será organizado pelos estados — e aguarda ainda a definição da Base
Nacional Curricular Comum (BNCC), que, no momento, está sob análise do Conselho
Nacional de Educação (CNE), responsável por elaborar projeto de resolução a ser aprovado
pelo Pleno do CNE e encaminhado para homologação do ministro da Educação. Uma vez
reconhecida oficialmente pelo governo, a BNCC torna-se o alicerce para que os estados e
as escolas públicas e privadas montem seus currículos de acordo com as diretrizes ali
expostas, sem deixar de lado sua autonomia.
Na próxima, e última, matéria da série, o DIA recordará todas as mudanças
abordadas até aqui nas sete reportagens já publicadas.
Texto 3 - Jornal Meia Hora (RJ)
O ensino em tempo integral ocupa o debate público no Rio de Janeiro desde a
década de 1980. Terra dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), implantados
no governo de Leonel Brizola, o estado presenciou a construção de mais de 500 ‘escolões’.
Hoje em dia, porém, a importância do tema é consensual também em âmbito nacional. A Lei
13.415/2017, sancionada pelo governo federal em fevereiro deste ano, estabelece uma
política de fomento a esse tipo de modelo educacional, com investimento de R$ 1,5 bilhão
até 2019. Trata-se de um aspecto importantíssimo da Reforma do Ensino Médio.
A ideia é atender à meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE), lançado em 2014.
Segundo suas diretrizes, 50% das escolas e 25% das matrículas no país — nos ensinos
Infantil, Fundamental e Médio — devem estar em tempo integral até 2024. No caso do
Ensino Médio, a intenção é chegar à carga horária de 1,4 mil horas anuais, quase o dobro
das 800 horas de hoje. Após discussão no Senado, os parlamentares estabeleceram ainda
que todas as unidades de Ensino Médio cheguem ao montante de, no mínimo, mil horas
anuais num prazo de até cinco anos. Uma forma de acelerar o processo.
O Ministério da Educação (MEC) criou a Política de Fomento à Implementação de
Escolas em Tempo Integral, a fim de gerar 257,4 mil vagas. Pretende, com isso, tirar o
atraso brasileiro nesse quesito: atualmente, pouco mais de 5% das unidades estão no
regime de dois turnos, o que vai de encontro com a lógica adotada em países
desenvolvidos. “Considero, sem dúvida, a ampliação da carga horária fundamental para
melhorar a formação não só dos jovens, mas também das crianças do Ensino Fundamental.
A maioria dos países que têm educação de alta qualidade investe em escolas com horário
integral”, aponta a professora Marieta Moraes, coordenadora do FGV Ensino Médio.
Depois de discutido pelos senadores, o fomento federal, que duraria quatro anos,
terá de ficar em vigor por uma década. O investimento de R$ 1,5 bilhão até 2019 equivale a
R$ 2 mil por aluno anualmente. Entre as ocupações que vão nortear a nova carga horária,
haverá aulas adicionais para atividades inovadoras, eletivas interdisciplinares e práticas em
laboratório. As vantagens do tempo integral ficam evidentes em indicadores como a evasão
escolar, a reprovação e até no Enem. Além disso, defendem especialistas, manter os jovens
na escola faz com que eles não fiquem entregues às ruas por tanto tempo.
Na visão do professor Vinicius Delorme, diretor do Ph, o Ensino Médio brasileiro só
tem a ganhar com o crescimento do tempo integral. “Espero que o governo disponha de
recursos para as escolas públicas. Se conseguir, vai ser bom para todo mundo. Mais tempo
na escola é mais produtivo, não vejo nada negativo”, ressalta Delorme, que defende a
necessidade de igualar as escolas públicas às privadas na implantação desse modelo — o
que está previsto no texto.
Na próxima matéria da série sobre a reforma do Ensino Médio feita pelo MEIA
HORA, a ser publicada no dia X, será abordada a definição do ensino técnico
profissionalizante como um dos cinco "itinerários formativos" que o aluno poderá escolher
antes de iniciar os estudos.
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Texto 4 - Jornal Meia Hora (RJ)
Amplamente procurada por quem quer sair da escola e entrar no mercado de
trabalho, a formação técnica e profissional está incluída na Reforma do Ensino Médio,
sancionada pelo governo federal. Ela é um dos cinco 'itinerários formativos' que as
instituições educacionais poderão disponibilizar aos estudantes.
Com a nova estrutura do Ensino Médio, os alunos vão escolher uma área de
interesse que determinará parte das disciplinas a serem cursadas — modelo bem diferente
do atual, que oferece a todos as mesmas 13 matérias obrigatórias. Com isso, os adeptos da
formação técnica e profissional poderão escolher as matérias que queiram, de acordo com
experiências voltadas ao que querem exercer no futuro, desde que continuem cursando
Português e Matemática até o final do curso. Hoje em dia, o jovem que busca a formação
técnica precisa cursar 2,4 mil horas do Ensino Médio regular e mais 1,2 mil horas do técnico.
Quando a Reforma passar a valer — provavelmente em 2020 —, o viés profissionalizante
integrará a carga horária regular do aluno. Ao término dos três anos, ele terá um diploma do
Ensino Médio e um certificado do Ensino Técnico.
As orientações expostas no texto incluem vivências práticas de trabalho no setor
produtivo ou em ambientes de simulação, além da possibilidade de conceder certificados de
qualificação, quando a formação for estruturada e organizada em etapas. Caberá aos
estados organizar os currículos.
“A reforma do ensino médio brasileiro objetiva valorizar o ensino profissionalizante,
por seus próprios méritos, e diferenciá-lo daquele primordialmente acadêmico”, destaca o
professor Antonio Freitas, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da FGV.
Quem já passou pelo Ensino Médio Técnico aprova a experiência. É o caso do jovem
Alvaro Henriques, de 23 anos, que estudou Eletrônica no Instituto Federal Fluminense (IFF),
em Macaé, e está empregado na área. Piloto de ROV (Veículo Submarino Operado
Remotamente), ele explica que, durante os quatro anos de IFF, os laboratórios o ajudaram a
ter a formação necessária para exercer a profissão. “Não precisava nem de estágio, a carga
horária era bem grande”, diz Henriques, que, por opção, estagiou na mesma empresa em
que é contratado hoje.
Henriques ressalta, no entanto, a importância de vincular o Ensino Técnico à
formação Humana — o que será determinado pela Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), que vai manter os estudos e práticas de Artes, Educação Física, Sociologia e
Filosofia na grade. “Foi uma coisa muito importante. Os alunos precisam saber questionar,
aprender o que não é técnico também. Percebi muito essa diferença no mercado”, aponta.
Para Lucas Barbosa, colega de Henriques em Macaé, a principal vantagem de se ter
a escolha pelo Ensino Técnico como itinerário formativo é desobrigar o aluno a fazer algo
que não lhe agrade. “É uma forma mais eficiente de explorar o que ele tem de melhor”, diz o
jovem, que cursou Automação Industrial. Também empregado na área de ROV, Barbosa
comenta que, apesar de técnico, o curso lhe proporcionou excelente base teórica. “Você tem
várias matérias e acaba se aprimorando em alguma área”.
Antes de entrar em vigor, a Reforma do Ensino Médio aguarda a análise e
elaboração de projeto de resolução da BNCC pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)
— o que deve ocorrer até o final do ano. Na próxima matéria desta série do MEIA HORA, a
ser publicada no dia X, os detalhes do processo de implantação da reforma e de definição
da Base.
Texto 5 - Jornal Meia Hora (RJ)
As mudanças são muitas, como o MEIA HORA vem mostrando. Mas, afinal, quando
passam a valer as novidades determinadas pela reforma do Ensino Médio, sancionada em
fevereiro pelo governo federal?
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Ainda vão demorar um pouco. A nova estrutura depende da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para ser botada em prática. Costurada por especialistas e pela população
por meio de participação virtual e audiências públicas, o texto da Base foi entregue pelo
Ministério da Educação (MEC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em abril deste
ano. De julho a setembro, novas audiências públicas foram realizadas em cidades das cinco
regiões do Brasil. Agora, o CNE analisa as contribuições feitas e deve elaborar um projeto
de resolução até o fim do ano, quando será encaminhado para homologação pelo ministro
da Educação, quando a Base passará a ser reconhecida oficialmente e se tornará
obrigatória em todo o país.
Depois de publicada a BNCC, que vai embasar os currículos do Ensino Médio, as
instituições educacionais, sejam elas públicas ou privadas, terão que estabelecer um
cronograma de implementação das novidades. Feito isso, as mudanças devem entrar em
vigor no segundo ano letivo subsequente — 2020, provavelmente.
Apesar disso, a reforma já vale como lei. Algumas medidas que não dependem da
BNCC, como o aumento progressivo da carga horária anual, já podem ser aplicadas pelas
escolas. No infográfico abaixo, uma linha do tempo do projeto da reforma, que passou pelas
casas legislativas e sofreu alterações antes de ser sancionado pelo Presidente da
República.
(INFOGRÁFICO ABAIXO)
As alterações no texto do infográfico estão em um arquivo específico.
GRADE
Hoje
Todos os alunos são obrigados a cursar as mesmas 13 disciplinas, independentemente da
área que vão seguir. O ensino de língua inglesa não é obrigatório; cabe às escolas escolher
um idioma estrangeiro.
Com a Reforma
Estudantes escolherão entre cinco ‘itinerários formativos’, ou seja, áreas de interesse. São
eles: Linguagem e suas tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza
e suas Tecnologias; Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; e Formação Técnica e
Profissional. O currículo terá 60% de conteúdo padrão e 40% de disciplinas específicas. O
inglês passa a ser língua estrangeira obrigatória.
TEMPO INTEGRAL
Hoje
Pouco mais de 5% das unidades de ensino do país adotam o tempo integral. Número
baixíssimo. A média brasileira é de 800 horas anuais no Ensino Médio.
Com a Reforma
Pretende-se chegar a um total de 1,4 mil horas anuais até 2024. O MEC criou a Política de
Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral, cujo planejamento determina o
aumento progressivo da carga horária, com alto investimento federal.
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ENSINO TÉCNICO
Hoje
O jovem que busca a formação técnica precisa cursar 2,4 mil horas do Ensino Médio regular
e mais 1,2 mil horas do técnico.
Com a Reforma
O ‘itinerário formativo’ do ensino técnico fará com que ele integre a carga horária regular do
aluno, desde que ele continue cursando Português e Matemática até o final. Ao término dos
três anos, ele terá um diploma do Ensino Médio e um certificado do Ensino Técnico.
NOTÓRIO SABER
Hoje
É preciso ter licenciatura para dar aula nos cursos técnicos profissionalizantes.
Com a Reforma
Profissionais com notório saber — ou seja, com muito tempo de experiência na área — vão
poder ser professores dos cursos técnicos.
QUANDO COMEÇA A VALER?
Para entrar de vez em vigor, a reforma aguarda que o Conselho Nacional de Educação
(CNE) elabore projeto de resolução em cima da proposta de Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) apresentada pelo Ministério da Educação, em abril deste ano. Assim que
for aprovado pelo Pleno do CNE, o texto será encaminhado para homologação do ministro
da Educação em 2018. Nela estarão expostas as diretrizes educacionais que as escolas
devem seguir para a formação da nova grade curricular. Uma vez publicada, as escolas
devem começar a implantar as novidades no ano letivo seguinte.
BNCC
Determinada desde a Constituição de 1988, a Base Nacional Curricular Comum é de suma
importância para orientar o currículo do novo Ensino Médio brasileiro. Atualmente ela está
sob análise pelo CNEA BNCC pretende fornecer uma referência comum a todas as escolas,
mas sem deixar de respeitar a autonomia de cada estado e instituição de ensino na hora de
aplicar as diretrizes.
DADOS
Em 2015, o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) relativo ao Ensino Médio
estava em 3,7, numa escala de 0 a 10. O avanço foi discretíssimo se comparado a 2005,
quando registrou 3,4. Dados como esse impulsionaram o processo de implementação da
Reforma do Ensino Médio.
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ATÉ O FIM DE 2017
Projeto de resolução da BNCC deve ser elaborado pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), e submetido à homologação do ministro da Educação.
2018
BNCC é homologada (ou seja, reconhecida oficialmente).
2019
Sistemas de ensino devem estabelecer um cronograma de implantação das principais
alterações da lei e dar início ao processo de transformação a partir do segundo ano letivo
(2020).
2020
Prazo estipulado para que as escolas já estejam com o currículo adequado à reforma.
Texto 6 - Jornal Meia Hora (RJ)
A Educação é um direito previsto na Constituição de 1988, que determinou a criação
de uma Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para nortear o conteúdo das escolas. O
país havia acabado de sair da ditadura e começava a traçar planos para o ambiente
democrático. Quase 30 anos depois, a Base está prestes a sair do papel. E servirá para
pavimentar o currículo do novo Ensino Médio, que surge com a reforma sancionada em
fevereiro pelo governo federal.
Em fase final, o projeto de resolução da BNCC deve ser encaminhado ainda este
ano pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) para homologação pelo ministro da
Educação, quando se tornará reconhecida oficialmente como Base a ser seguida,
obrigatoriamente, por todas as redes de ensino público e privadas de todo o país.
Após essa etapa, no primeiro ano letivo subsequente à data de publicação da BNCC,
os sistemas de ensino deverão estabelecer um cronograma de implantação das principais
alterações do novo ensino médio e iniciar o processo, conforme o referido cronograma, a
partir do segundo ano letivo.
O caminho até aqui foi longo no âmbito educacional. Depois da Constituição, veio a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 1996, que reforçou a necessidade de se pensar numa
base curricular eficiente. Em 2000, o Ensino Médio ganhou seu Parâmetro Curricular
Nacional (PCN), que destaca aspectos importantes de cada matéria da grade. E agora, num
cenário pós-Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014, a BNCC chega para definir de
vez os rumos da última etapa da escola.
No PNE, ficou definido que deveria ser institucionalizado um “programa nacional de
renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens
interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e
eletivos articulados”.
Com orientações que vão embasar a grade das redes pública e privada no país
inteiro, a BNCC contará com conhecimentos, competências e aprendizagens que os jovens
devem ter ao longo do ensino. Ela pretende fornecer uma referência comum a todas as
escolas, mas sem deixar de respeitar a autonomia de cada estado e instituição de ensino na
hora de aplicar as diretrizes que nortearão os currículos. A nova estrutura terá uma parte
que será comum e obrigatória a todas as escolas (BNCC) e outra parte flexível. Com isso, o
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ensino médio aproximará ainda mais a escola da realidade dos estudantes à luz das novas
demandas profissionais do mercado de trabalho. E, sobretudo, permitirá que cada um siga o
caminho de suas vocações e sonhos, seja para seguir os estudos no nível superior, seja
para entrar no mundo do trabalho.
Segundo o professor Antonio Freitas, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pósgraduação da FGV, a BNCC deve atrelar princípios tradicionais — as disciplinas mais
clássicas — ao ensino da tecnologia, primordial num mundo cada vez mais dominado pela
revolução digital. “Os jovens precisam chegar ao futuro munidos de habilidades que os farão
bem-sucedidos no século XXI. A tecnologia deu aos jovens uma infinidade de novas
capacidades, o que fez com que eles se tornassem muito mais empoderados do que no
passado”, diz.
Na próxima reportagem da série sobre a Reforma do Ensino Médio, o MEIA HORA
mostra alguns dados sobre a má situação da Educação no país — que motivaram a
urgência do processo de implementação da reforma.
Texto 7 - Jornal Meia Hora (RJ)
Dentre as mudanças determinadas pela Reforma do Ensino Médio está a
possibilidade de profissionais com notório saber lecionarem nos cursos técnicos
profissionalizantes. Ou seja, pessoas com muita experiência em alguma área específica,
mesmo que não tenham formação para ser professor, poderão dar aulas. É uma forma de
passar a experiência do mercado de trabalho por meio de quem mais entende dele.
Esses profissionais não poderão ministrar disciplinas nos outros quatro ‘itinerários
formativos’ (áreas de interesse) do novo Ensino Médio — Linguagem e suas tecnologias;
Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas. Serão inseridos apenas no ensino técnico profissionalizante.
O modelo já funciona no chamado “Sistema S”, do qual fazem parte Senai, Sesi, Senac,
Sesc, Sebrae, etc.
Para se ter uma ideia da sobrecarga dos professores, a média de turmas por
docente no estado do Rio em 2016 foi de 7,9, considerando apenas o Ensino Médio,
segundo a plataforma de dados CultivEduca. Em âmbito nacional, mais ainda: 8,4 turmas
por professor.
Quando a reforma — que vem sendo esmiuçada por esta série de matérias do MEIA
HORA — passar a valer, o ensino técnico será mais valorizado, com a possibilidade de o
aluno cursar a carga horária regular voltada para a profissionalização. Atualmente, ele
precisa cumprir 2,4 mil horas do Ensino Médio regular e mais 1,2 mil horas do Técnico.
No texto da lei do novo Ensino Médio, sancionada em fevereiro pelo presidente da
República, Michel Temer,, estão incluídas orientações como vivências práticas de trabalho
no setor produtivo e a possibilidade de conceder certificados de qualificação para os
estudantes. “Vale lembrar que a maioria dos indivíduos investirá, durante toda a vida
profissional, em atividades não-acadêmicas”, destaca o professor Antonio Freitas, pró-reitor
de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da FGV.
O currículo das escolas de Ensino Médio será organizado pelos estados — e
aguarda ainda a definição da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que deve ser
homologada ano que vem pelo ministro da Educação, após ser aprovada pelo Pleno do
Conselho Nacional de Educação, órgão responsável por preparar projeto de resolução em
cima da proposta de Base apresentada pelo Ministério da Educação em abril deste ano.
Uma vez reconhecida oficialmente pelo governo, a BNCC passa a servir de base para os
estados e as escolas, que montarão os currículos de acordo com as diretrizes ali expostas
— mas mantendo sua autonomia. As escolas deverão oferecer itinerários formativos aos
alunos combinando os conteúdos dentro das áreas do conhecimento prevista na Base. O
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aluno, assim, poderá escolher a área para aprofundar seu conhecimento, incluindo formação
técnica profissionalizante.
Na próxima — e última — matéria da série, o MEIA HORA recorda todas as
mudanças abordadas até aqui nas sete reportagens já publicadas.
Texto 8 - Jornal Meia Hora (RJ)
Num período de dez anos — de 2005 a 2015 — o Brasil pouco avançou no Ideb
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) relativo ao Ensino Médio. Em escala de 0
a 10, o país passou de pífios 3,4 para 3,7, número também lamentável. Dados como esse
motivaram o governo federal a acelerar o processo de reforma do Ensino Médio, sancionada
em fevereiro e analisada por esta série de matérias do MEIA HORA.
Criado em 2007, o Ideb é o principal indicador da educação brasileira. Considera, ao
mesmo tempo, dois quesitos: o fluxo do aluno — ou seja, sua taxa de aprovação — e o
aprendizado, que corresponde ao desempenho dos estudantes no Saeb (Sistema de
Avaliação da Educação Básica).
Paralelamente ao Ideb, outros dados reafirmam a situação precária da educação
nacional. O MEC estima que cerca de 1,7 milhão de jovens entre 15 e 24 anos não
trabalham nem estudam. É a chamada “geração nem-nem”. O ócio impulsiona as
estatísticas de vulnerabilidade social e violência. Além disso, apenas 18% dos jovens de 18
a 24 anos cursam ensino superior — o que reforça a importância de se valorizar o ensino
técnico profissionalizante no Ensino Médio, dando aos interessados a oportunidade de
ingressar no mercado de trabalho depois de concluir a escola.
Segundo o MEC, a taxa bruta de matrícula — razão entre o número total de
matrículas, independentemente da idade, e a população correspondente na faixa etária de
15 a 17 anos — está estagnada em 82%. Enquanto isso, a taxa líquida, que representa a
razão entre o número de matrículas de pessoas entre 15 e 17 anos e a população total na
mesma faixa etária, não chega a 60%.
Para o professor Antonio Freitas, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-graduação da
FGV, é obrigação e dever do cidadão compartilhar as informações sobre a Reforma do
Ensino Médio, “para que possamos pressionar as autoridades educacionais de todos os
municípios, estados e governo federal em benefício do aprendizado de todos, obedecendo
as diretrizes emanadas da Constituição Brasileira’. A Educação é direito constitucional
inalienável, estabelecido em 1988.
É curioso observar como, apesar de alto investimento, os índices educacionais
pouco avançaram nos últimos anos. De 2013 para 2016, as verbas federais para a
Educação tiveram aumento de 42%: passaram de R$ 74,5 bilhões para R$ 106 bilhões,
segundo o Portal da Transparência dos Recursos Federais. Na próxima matéria da série
sobre a reforma, o MEIA HORA aborda a possibilidade de profissionais com notório saber
trabalharem como professor no Ensino Médio Técnico.
Texto 9 - Aqui MG
CAMINHOS ABERTOS PARA O JOVEM
Reforma do ensino médio busca dar maturidade e opções de escolha aos estudantes.
Sancionada pelo presidente Michel Temer em fevereiro deste ano, a Lei Federal
13.415/2017 está prestes a se tornar realidade. A nova legislação estabelece as diretrizes
do novo modelo de ensino médio no Brasil. Trata-se de uma mudança na estrutura do
sistema atual do ensino médio que visa à melhoria da educação brasileira.
Ao propor a flexibilização da grade curricular, o novo ensino médio permite que o
estudante escolha a área de conhecimento para aprofundar seus estudos. A nova estrutura
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terá uma parte que será comum e obrigatória a todas as escolas (Base Nacional Comum
Curricular - BNCC) e outra parte flexível. Com isso, o ensino médio aproximará ainda mais a
escola da realidade dos estudantes à luz das novas demandas profissionais do mercado de
trabalho. E, sobretudo, permitirá que cada um siga o caminho de suas vocações e sonhos,
seja para seguir os estudos no nível superior, seja para entrar no mundo do trabalho.
Pensando que a população jovem do Brasil entrará em declínio após 2022, a reforma é um
investimento em uma formação mais moderna e renovada para a próxima geração.
A estrutura foi inspirada em casos de sucesso, aplicados em países como Inglaterra
e Portugal. O principal ganho é que o jovem poderá optar por uma modalidade acadêmica
ou uma modalidade de formação técnica e profissional. O currículo será norteado pela Base
Nacional Comum, obrigatória e comum a todas as escolas (da Educação Infantil ao Ensino
Médio). A Base, por sua vez, definirá as competências e conhecimentos essenciais que
deverão ser oferecidos a todos os estudantes na parte comum. Língua portuguesa e
matemática são disciplinas obrigatórias nos três anos de ensino médio independente da
área de aprofundamento que o estudante escolher. Todo conteúdo de História, Geografia,
Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física estão contempladas pela BNCC. Também
estão presentes na Base todos os componentes curriculares do Ensino Médio definidos na
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e nas diretrizes curriculares nacionais de
Educação Básica.
Iniciativa realizada em São Paulo mostra o que a reforma pode representar no futuro.
A Escola Móbile, referência em ensino na capital paulista, adotou um formato de ensino
similar ao proposto pelo Ministério da Educação (MEC), em 2013. Wilton Ormundo,
coordenador pedagógico, explica: “Estávamos procurando um plano que valorizasse o
protagonismo dos alunos”.
Ormundo conta que o processo exige muita organização e planejamento por parte da
equipe, mas que o resultado tem sido excelente. Os jovens têm um núcleo comum de
ensino, que se aproxima da BNCC, e disciplinas eletivas consoante a área desejada. Essa
seleção é feita no início do ano letivo e não pode ser mudada. “Com isso, o ensino médio
fica mais motivante, mais responsável e os alunos mais críticos”, finaliza.
O educador explica ainda que as mudanças não afetaram a inserção dos jovens no ensino
superior, outra grande preocupação dos jovens. No modelo proposto pelo governo federal,
existe ainda a possibilidade de se oferecer formações mistas. Um exemplo é um itinerário de
CTEM (ciências, tecnologias e matemática) a depender da disponibilidade do currículo da
rede ou da escola. Tudo isso pensando em uma formação humana integral, moderna e
completa para os jovens brasileiros, que caminhe para a construção de uma sociedade mais
justa, democrática e inclusiva.
Texto 10 - Aqui MG
ALICERCE NA BASE CURRICULAR
Reforma do ensino médio será definida por competências pessoais, sociais e comunicativas.
No caminho para mudar a educação no Brasil, esbarramos em vários problemas
estruturais. O desempenho em Português e Matemática, por exemplo, é menor hoje do que
em 1997, um dado vexatório. E é por isso que um dos grandes aspectos da reforma do
ensino médio é a introdução da Base Nacional Curricular Comum (BNCC). O novo modelo
ainda não está valendo. Depende da elaboração, pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), do projeto de resolução da BNCC, que deverá ser homologada pelo ministro da
Educação em 2018. A BNCC será obrigatória em todo o país e irá nortear os currículos das
escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, apontando o que todos os estudantes terão
que aprender.
Cesar Callegari é conselheiro do CNE e presidente da comissão responsável pela
análise da Base. “A BNCC define com clareza os direitos de aprendizagem dos
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jovens. Hoje em dia são apenas diretrizes nacionais, e muito genéricas”, afirma. As
disciplinas de ensino obrigatório como Português, Matemática e Língua Estrangeira estarão
contempladas nesses conteúdos primordiais.
É fundamental ressaltar que a BNCC não é currículo. A Base estabelece as
competências gerais – competências pessoais e sociais, competências cognitivas e
competências comunicativas – que todos alunos devem desenvolver. Ou seja, as escolas
continuam tendo total e irrestrita liberdade para organizar a forma como os conteúdos são
lecionados e como o corpo docente será manejado. “É muito importante que a escola exerça
sua autonomia”, reforça Callegari.
A Base funcionará não somente para o ensino médio. A versão para o ensino infantil
e fundamental já foi apresentada pelo Ministério da Educação, em abril deste ano, e
entregue ao CNE que, além de discutir o documento internamente, realizou cinco audiências
públicas em cada região do Brasil, com o objetivo de democratizar todo o processo.
O conselheiro conta que a versão para o ensino médio deve ser apresentada no
início do ano que vem, e deve passar pelo mesmo processo de discussão até ser aprovada
pelo CNE.
------------------------------INSERT
Nem, nem
Levantamentos constatam que 1,7 milhão dos jovens brasileiros de 15 a 24 anos
nem estuda, nem trabalha, e nem procura ocupação – o que ficou conhecido como geração
“Nem, Nem”. Com isso, engrossam as estatísticas de vulnerabilidade social e violência nas
nossas cidades. O grande objetivo da reforma é melhorar a educação nacional e mudar
estes números preocupantes. Por isso, o sistema não será implementado com pressa. As
escolas terão pelo menos um ano para se adequar ao novo modelo.
Texto 11 - Aqui MG
ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Modelo adotado com sucesso em Pernambuco será aplicado em todo o país na reforma do
ensino médio
A reforma do ensino médio propõe mudanças estruturais na educação brasileira.
Avaliações nacionais e internacionais mostram que a educação no Brasil vem progredindo a
passos lentos, por isso, é preciso apostar em melhorias. E nada como adotar programas
com reconhecimento e aprovação, como é o caso do ensino integral. Já utilizado com
sucesso em países com alto índice de desenvolvimento, foi implementado em Pernambuco
em 2004, e hoje o estado colhe os frutos. Saiu das últimas colocações no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2006/2007, para o primeiro lugar em 2016.
Luciele Laurentino é pernambucana e trabalha no Instituto de Corresponsabilidade
pela Educação (ICE). O órgão é responsável pela implementação do ensino integral em
Pernambuco. Há 13 anos, ela era apenas uma estudante do ensino público em Bezerros,
cidade no agreste pernambucano. A escola foi a segunda a receber o ensino integral, o que
mudou sua trajetória. “Me ajudou muito no aspecto educativo, mas também no aspecto
humano. Me fez a Luciele que eu sou”, afirma. O grande objetivo do governo é fazer com
que 25% dos alunos da rede pública estejam matriculados no ensino integral até 2024.
A atual gestão do Ministério da Educação (MEC), liderada pelo ministro Mendonça
Filho, formalizou esse desejo com a Política de Fomento à Implementação de Escolas de
Ensino Médio em Tempo Integral. Com isso, a pasta pretende mais do que dobrar a oferta
de vagas de tempo integral em todo o país. Em meados de 2016, o número de vagas era de
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308 mil. Em outubro do mesmo ano, foram criadas pelo MEC mais 266 mil vagas para o
ciclo 2017-2020. Outras 257 mil vagas ainda devem ser liberadas, totalizando 831 mil.
As escolas que aderirem ao regime de tempo integral devem receber, por aluno, R$
2 mil por ano, o que demonstra um investimento bilionário do governo federal neste modelo
educacional. O valor será repassado às escolas que, através dos estados, devem se
adequar às novas exigências de ensino. No entanto, é bom lembrar que a lei não determina
que 100% das escolas, de todo o país, passem a ter o Ensino Médio em tempo integral.
Luciele tem ajudado nessa transição, que ainda está em estágio inicial. “As pessoas
precisam entender as mudanças, treinar os novos profissionais. Considero uma decisão
muito importante e ousada do MEC”, explica.
A carga horária semanal dos alunos passa de 25 horas para 45 horas – 10 horas
serão acrescentadas às disciplinas da futura Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as
outras 10 horas serão aplicadas em outras áreas, a depender da oferta de cada escola.
Luciele argumenta que o maior ganho será dos alunos. “Eles voltam a enxergar a
escola como uma ferramenta para ajudá-los a traçar e alcançar seus planos de vida”, diz. A
implementação do ensino integral começou neste semestre e vai se estender nos próximos
anos.
Texto 12 - Aqui MG
ATALHO PARA O MERCADO
Governo amplia a importância e a oferta dos cursos técnicos no ensino médio
Apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos ingressam no ensino superior. Essa é mais
uma constatação preocupante sobre o ensino no Brasil. Apesar disso, cursar uma
universidade não é, ou pelo menos não deveria ser, a única opção viável para os jovens.
Muitos deles necessitam ou optam por começar a trabalhar após concluir os estudos. Mas,
após cursar o velho ensino médio, essa camada da população chega ao mercado de
trabalho completamente despreparada e acaba relegada a empregos de baixíssima
remuneração.
Foi buscando mudar esse panorama que o governo federal decidiu ampliar a oferta
do ensino técnico no país, através da reforma do ensino médio. Com as mudanças, esses
cursos deixam de ser uma formação complementar, e passam a ser uma das cinco opções
de itinerário formativo para os estudantes.
Hoje, se o jovem quiser cursar uma formação técnica de nível médio, ele precisa
cursar 2.400 horas do Ensino Médio regular e mais 1.200 horas do técnico. Com a nova lei
do Ensino Médio, o jovem poderá optar por uma formação técnica profissional dentro da
carga horária do Ensino Médio regular, desde que ele continue cursando Português e
Matemática até o final. Ao término dos três anos, ele terá um diploma do Ensino Médio e um
certificado do Ensino Técnico.
Gustavo Leal, diretor de Operações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), acredita que as mudanças estão caminhando para o rumo certo. “Quando cursam
formações técnicas, os jovens saem mais preparados para o mercado de trabalho. Cerca de
80% deles conseguem o primeiro emprego até um ano após a conclusão”, argumenta.
Segundo dados da Fundação Itaú Social, estudantes que se formam no ensino
médio profissionalizante possuem remuneração 12% maior que um estudante do médio
regular.
Enquanto a reforma vai tomando corpo, o Ministério da Educação (MEC) já deu o
pontapé inicial nas melhorias do ensino técnico. Braço do Pronatec, o MedioTec é um
programa que visa ofertar ao aluno uma ampla formação com dupla certificação regular:
ensino médio e técnico, ampliando suas chances de inserção imediata no mundo do
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trabalho e renda. O MEC liberou R$ 700 milhões para 82 mil vagas, em 14 estados, para
jovens da rede pública cursarem cursos técnicos concomitantes em 2017.
Segundo Leal, o Senai também tem realizado “projetos-piloto para alcançar a nova
modelagem proposta pelo governo federal”. Ele considera que o principal “insumo” do
século 21 é o conhecimento. Por isso, é preciso criar caminhos para que tenhamos uma
população educada e preparada.
Texto 13 - O Estado de Minas
Novo ensino médio, base nacional curricular, escola integral e formação técnica
levarão à melhora dos indicadores da educação brasileira
Fórmula da qualidade
Quase 2 milhões de jovens brasileiros entre 15 e 24 anos nem estuda, nem trabalha.
Números alarmantes como esse fizeram com que o governo federal colocasse em pauta a
implementação de uma grande reforma no ensino médio brasileiro. A Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), as escolas de tempo integral e o investimento na educação técnica
chegam como algumas das soluções encontradas pelo Ministério da Educação (MEC) para
alavancar a área no país.
“Como aprender a ser autônomo e responsável quando não há a oportunidade de
exercer a sua autonomia e responsabilidade?”, indaga o professor de filosofia Cleverson
Lino Batista. O novo ensino médio, que oferece a possibilidade de se escolher entre cinco
caminhos, coloca o jovem como grande responsável pelo seu futuro. Ciências exatas, da
natureza e humanas, linguagens e o revigorado ensino técnico formam esse guarda-chuva
de opções. O grande objetivo é conseguir evoluir o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), que está estagnado em 3,7 desde 2011.
O desempenho dos jovens em português e matemática é menor hoje do que em
1997. A BNCC procura resolver isso. Ela será a grande diretriz de aprendizado no Brasil,
apresentando os conteúdos de formação geral, que serão aprendidos por todas as áreas de
conhecimento do novo ensino médio. Países como Portugal seguem esse modelo. Lá, todos
os alunos têm aulas de português, matemática, inglês, filosofia e educação física. Brasileiro
radicado em Portugal, João Sousa cursou o ensino médio com este modelo. “É bom termos
uma base fixa, com disciplinas como filosofia, que todos devem ter a oportunidade de
estudar”, afirma.
Outra medida presente nas diretrizes lusitanas e que também faz parte da reforma
na educação brasileira é o ensino integral. Implementado durante toda a vida escolar, instiga
a participação dos jovens no ambiente do aprendizado. “Durante minha vida escolar, tive
aulas de música, artes, educação tecnológica, projeto. Foi importante para me aproximar da
escola”, explica João. No Brasil, sabendo que apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos
ingressam no ensino superior, o governo busca aumentar a carga horária e criar um
ambiente dinâmico e envolvente de aprendizado. Com isso, aumenta a possibilidade de
manter os jovens interessados em continuar estudando.
Apesar do ensino superior ser um ótimo caminho para continuação dos estudos, não
representa a realidade para todos. Buscando melhoras na área, o governo decidiu investir
no ensino técnico para proporcionar o protagonismo necessário. “Nem todas as pessoas
têm aptidão ou vontade de cursar o ensino superior mas precisam, em contrapartida, de um
emprego com um mínimo de qualificação”, argumenta o professor Lino. Ele acredita que o
projeto afetará positivamente a população. O MEC espera aumentar a taxa líquida de
matrículas no ensino médio, que não chega a 60% dos jovens.
QUADRO
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Modelo inovador
O que é
É a modernização da arquitetura do sistema atual pela Lei 13.415 de fevereiro de 2017,
sancionada pelo presidente Michel Temer, a partir da reforma do ensino médio proposta
pelo Ministério da Educação em 2016. É um instrumento fundamental para a melhoria da
educação no país.
Objetivos
Tornar a escola de ensino médio mais atraente e articulada com o mundo em que vivemos.
O novo ensino médio segue tendências que acompanham processos de mudanças
curriculares e estruturais no mundo todo, como as reformas de Portugal, Finlândia, Austrália
e Polônia e as academias da Inglaterra.
Como fica
É uma mudança fundamental, que deixará o currículo flexível e articulado com o ensino
técnico-profissionalizante e a qualificação. Permitirá que cada estudante siga o caminho de
suas vocações e sonhos, seja para continuar os estudos no nível superior, seja para entrar
no mundo do trabalho.
Quando muda
A implementação do novo modelo depende da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) cuja proposta foi apresentada pelo Ministério da Educação (MEC), em abril deste ano – que
está sob análise do Conselho Nacional de Educação (CNE), e que deverá elaborar, até
dezembro, um projeto de resolução a ser submetido à homologação pelo ministro da
Educação. A Base será obrigatória e irá nortear a confecção dos currículos pelas escolas
das redes pública e privada de ensino médio em todos os estados brasileiros.
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Anexo 5 – Relatório consolidado das inscrições
realizadas nas cinco audiências públicas da BNCC
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Relatório consolidado das inscrições realizadas nas 5 Audiências
Públicas da BNCC Julho à Setembro de 2017
As audiências públicas tiveram o objetivo de receber contribuições de diversos
segmentos da sociedade sobre a versão final da BNCC apresentada em abril
de 2017 pelo MEC. No total foram realizadas cinco audiências, uma em cada
região do país. As datas e locais das audiências estão dispostas na tabela 1.
Tabela 1. Locais e datas das Audiências Públicas
Local

Data

Região Norte – Manaus

7 de julho de 2017

Região Nordeste – Recife

28 de julho de 2017

Região Sul – Florianópolis

11 de agosto de 2017

Região Sudeste – São Paulo

25 de agosto de 2017

Região Centro-Oeste – Brasília

11 de setembro de 2017

Inscrições de convidados e Público em Geral
As inscrições foram realizadas através de um formulário on-line, e ficou
disponível dentro de datas pré-estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação, de acordo com os Editais publicados no website das audiências. O
número de vagas disponibilizadas no sistema também foi definido pelo CNE e
correspondeu ao total de vagas oferecidas na audiência (de acordo com o
espaço em que ela seria realizada) menos 40 – sendo que estas últimas foram
reservadas para inscrições no dia do evento. A tabela 2 apresenta as
inscrições tanto de convidados quanto de público geral, em cada uma das
audiências.
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Tabela 2. Inscrições de Público Geral e Convidados, por audiência – número
absoluto (N) e percentual
Participantes

Manaus
N

%

Recife
N

%

Florianópolis São Paulo
N

%

N

%

Brasília
N

%

Total
N

%

Público Geral

194

74,6 218 70,3

222

71,6

220 71,0 105 55,3

959

69,5

Convidados

66

25,4

88

28,4

90

421

30,5

Total Geral

260 100,0 310 100,0 310

92

29,7

29,0

85

44,7

100,0 310 100,0 190 100,0 1380 100,0

Distribuição dos inscritos por região
As tabelas a seguir apresentam as inscrições realizadas em cada uma das
audiências por Estado.
Tabela 3. Distribuição das inscrições

Tabela 4. Distribuição das inscrições

por Estado para a Audiência de

por Estado para a Audiência de

Manaus

Recife

Estado

N

%

Estado

N

%

AC

2

0,8

AL

28

9,0

AM

181

69,6

BA

12

3,9

AP

1

0,4

CE

25

8,1

BA

2

0,8

DF

4

1,3

DF

12

4,6

ES

1

0,3

ES

0

0,0

MA

5

1,6

MG

0

0,0

MG

1

0,3

PA

8

3,1

PB

29

9,4

PE

1

0,4

PE

149

48,1

RJ

5

1,9

PI

2

0,6

RO

11

4,2

RJ

3

1,0

RR

15

5,8

RN

28

9,0

RS

2

0,8

SC

2

0,6

SC

3

1,2

SE

12

3,9

SP

11

4,2

SP

9

2,9

TO
Total
Geral

6

2,3

Total Geral

310

100,0

260

100,0
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Tabela 5. Distribuição das inscrições

Tabela 6. Distribuição das inscrições

por Estado para a Audiência de

por Estado para a Audiência de

Florianópolis

São Paulo

Estado

N

%

Estado

N

%

AL

1

0,3

BA

2

0,6

CE

1

0,3

DF

4

1,3

DF

5

1,6

ES

3

1,0

GO

1

0,3

MG

4

1,3

MS

1

0,3

PE

1

0,3

PE

4

1,3

RJ

29

9,4

PR

44

14,2

RS

2

0,6

RJ

4

1,3

SC

2

0,6

RS

26

8,4

SP

263

84,8

SC

213

68,7

Total Geral

310

100,0

SP

10

3,2

Total Geral

310

100,0

Tabela 7. Distribuição das inscrições por Estado para a Audiência de Brasília
Estado

N

%

BA

1

0,5

CE

2

1,1

DF

94

49,5

ES

1

0,5

GO

27

14,2

MG

4

2,1

MS

8

4,2

MT

13

6,8

PB

1

0,5

PR

1

0,5

RJ

15

7,9

RN

1

0,5

RS

1

0,5

SC

3

1,6

SP

18

9,5

Total Geral

190

100,0
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Anexo 6 – Sistematização das contribuições
recebidas pelo CNE nas audiências públicas
sobre a BNCC
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Apresentação da organização e classificação dos
documentos recebidos pelo CNE nas Audiências
Públicas sobre a BNCC
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BNCC – Audiências
Públicas com o CNE
ORGANIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS
PELO CNE.
16 DE OUTUBRO DE 2017

Registro de conteúdo
Referências Internas ao Documento - Introdução
ASPECTO POSITIVO

ENTIDADES E PESSOAS QUE ENVIARAM DOCUMENTOS

Elogios ao texto pela explicitação de preocupações em relação à qualidade do ensino, ao
aspecto da educação de tempo integral e à formação qualificada dos docentes e sua
atuação profissional. Há pontos positivos, como uma teia de competências gerais e
específicas a serem trilhas uniformemente, ainda que precisem de realces e inclusões.

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

CRÍTICA/RECOMENDAÇÃO

ENTIDADES E PESSOAS QUE ENVIARAM DOCUMENTOS

Entendem que, no texto, há uniformização e demandam que "qualquer proposta
curricular deve lembrar que a LDB em seu Art. 3º estabelece que o ensino será ministrado
com base em princípios.

ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

Criticam a retirada e demandam a reinserção do ensino religioso, referenciado na
legislação: CF, LDB e DCN.
Solicitam que a Base tome a legislação vigente com rigor (CF, LDB e DCN) na explicitação
do tratamento transversal obrigatório ao longo da Educação Básica de temáticas como:
questões das pessoas idosas; proteção aos direitos das crianças e dos trabalhadores.
Requerem o cumprimento da LDB (Art. 26, Parágrafo 3º), como forma de garantir a
obrigatoriedade da oferta da Educação Física em todos os níveis de ensino da Educação
Básica.
OUTUBRO 2017

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil
Câmara Municipal de João Pessoa,
NBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
CNDI - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso
CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
CONFEF - Conselho Federal de Educação Física, CREF/PE Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco
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Apresentação do MEC ao CNE sobre a síntese
das contribuições das audiências públicas da
BNCC
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TIPOS DE ALTERAÇÃO
 Inclusão ou exclusão de palavras, frases e
parágrafos em todo o documento.
 Inversão de anos/readequação de objetos de
conhecimento e habilidade (GE).
 Revisão integral de um componente (LP).

DOCUMENTO INTRODUTÓRIO
 Enfatizou-se que o Ensino Médio integra
a BNCC da Educação Básica (destaque reiterado
no item referente à Estrutura)

DOCUMENTO INTRODUTÓRIO
 Referência a “educação ambiental” e
“educação das relações étnico-raciais e
ensino de história e cultura afro-brasileira,
africana e indígena”, entre os temas
integradores.
 Ampliação de referências sobre os
“temas integradores”:
Legislação nacional + Parecer + Resolução CNE

DOCUMENTO INTRODUTÓRIO
 ampliação das referências sobre a
“educação integral” .

“Significa assumir uma visão plural, singular e
integral da criança, do adolescente, do jovem e
do adulto – considerando-os como sujeitos de
aprendizagem – e promover uma educação
voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e
diversidades. Além disso, a escola, como espaço
de aprendizagem e de democracia inclusiva,
deve se fortalecer na prática coercitiva de não
discriminação, não preconceito e respeito às
diferenças e diversidades.” (p. 17)

COMPETÊNCIAS GERAIS
 Revisão para contemplar/deixar mais
explícitos os seguintes aspectos:
tecnologia e mundo digital; consumo
responsável; direitos humanos; exercício
da cidadania; protagonismo.

EDUCAÇÃO INFANTIL
 Ampliação de explicações sobre as
concepções (com base na V2):
- criança;
- aprendizagem e desenvolvimento;
- intencionalidade educativa.

 Exclusão do termo “monitoramento da
aprendizagem”, considerando-o apenas
como “acompanhamento da aprendizagem”.

EDUCAÇÃO INFANTIL

 Campo de experiências “Oralidade e escrita”:
- Retomada do nome do campo na V2
“Escuta, fala, pensamento e imaginação”
- Ampliação da explicação sobre o
desenvolvimento da oralidade (fonte V2)

LÍNGUA PORTUGUESA
 Revisão do componente para explicitar:
- sistematização da alfabetização nos dois
primeiros anos e ortografização se
estendendo para os demais anos;
- critério único para definição dos objetos de
conhecimento nas diferentes práticas;
- habilidades contínuas e progressão.
 Inclusão de competência e habilidades com
foco nas TDIC.

ARTE
 Modificação de competências para contemplar
temáticas relativas a cultura indígena e afrobrasileira.

EDUCAÇÃO FÍSICA

 Exclusão da competência 3.
 Modificação da competência 11 (ênfase na
criatividade).

EDUCAÇÃO FÍSICA

 Inclusão de referências mais explícitas à
criatividade nas habilidades, com orientações
para a (re)criação de práticas.
 Inserção de objetos de conhecimento e
modificação de habilidades para incluir
Lutas de matriz indígena e africana.

LÍNGUA INGLESA

 Ampliação das referências sobre concepção de
língua franca.
 Alteração na descrição dos eixos e habilidades
para assegurar coerência no tratamento do
inglês como língua franca.

MATEMÁTICA

 Ajuste de alguns objetos de conhecimento
e/ou habilidades.

Algumas habilidades novas
6º ano - Construir algoritmo em linguagem natural
e representá-lo por fluxograma que indique se um
número natural qualquer é par.
6º ano - Interpretar fluxogramas simples, identificando
as relações entre os objetos representados (por ex.,
posição de cidades em relação às estradas que as unem,
hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).
8º ano - Identificar a regularidade de uma sequência
numérica ou figural não recursiva e descrever um
algoritmo por meio de um fluxograma que permita
indicar os números ou as figuras seguintes

CIÊNCIAS
 Alteração no texto de apresentação, nas
competências específicas, nos objetos de
conhecimento e habilidades para ampliar o
tratamento dado a:
- processos de investigação (ênfase no
protagonismo);
- tecnologia (em geral) e TDIC;
- contribuições da ciência e da tecnologia;
- cultura indígena.

GEOGRAFIA
 Alteração de competências específicas,
objetos de conhecimento e habilidades para
contemplar:
- tecnologia (em geral) e as TDIC;
- relações étnico-raciais e cultura indígena,
afro-brasileira e africana.
 Inversão da programação e objetos de
conhecimento entre 8º e 9º ano.

HISTÓRIA
 Explicitação da cronologia como procedimento
da cultura historiográfica – relação presente/
passado como objetivo do ensino de História.
 Exclusão de competências 1, 2 e 3 (princípios
e pressupostos já contemplados) e inclusão de
uma nova (tecnologia e linguagens).

HISTÓRIA
 Alteração no texto do componente e em
competências específicas, objetos de
conhecimento e habilidades para contemplar:
- tecnologia (em geral) e as TDIC;
- relações étnico-raciais e cultura indígena,
afro-brasileira e africana.
 Criação de objetos de conhecimento e
habilidades para contemplar história recente
do Brasil (pós-1988). (5 novas habilidades)

ALTERAÇÕES GERAIS


Substituição de:
“ meio ambiente” por “ambiente”
“preservação” por “conservação 9.1. EDUCAÇÃO
INDÍGENA
 ampliação das referências sobre a “educação
integral” .

- A escola como espaço de aprendizagem e de
democracia inclusiva (“prática coercitiva de não

ALTERAÇÕES GERAIS
 Substituição:
“meio ambiente” por “ambiente”
“preservação” por “conservação”
“indígenas” por “povos indígenas originários”
“matriz africana e indígena” por
“matriz indígena e africana”
 Padronização:
“cultura afro-brasileira”
“preconceitos de qualquer natureza”

OUTRAS TEMÁTICAS FOCALIZADAS NO
RELATÓRIO CNE DAS AUDIÊNCIAS
6. Ensino Religioso
11. Orientação e Identidade de Gênero
12. Ideologia de Gênero (2.200 petições por e-mail)
13. Avaliação da concepção geral do documento
14. Estrutura por competências
15. A questão da padronização curricular
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SEQ.SEI

REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO

TEMA/ASSUNTO

TIPO/
BREVE DESCRIÇÃO
CLASSIFICA
ÇÃO
CRÍTICA
Entendem que "as políticas levadas a termo pelo MEC até 2014, notadamente pela SECADI, de
respeito e atendimento à diversidade étnica, social, cultural e econômica do país, que produziram
farto conhecimento e compromissos com as populações de grupos sociais desfavorecidos e pouco
visíveis na arena política e social – trabalhadores rurais sem terra, quilombolas, populações
ribeirinhas, alunos de EJA, indígenas e outros, que vinham sendo considerados em suas
especificidades, desapareceram do horizonte das preocupações em nome de um universal,
abstrato e despolitizado 'direito à aprendizagem'”.
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INTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

16 / 242

INTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Entendem que a experiência extraescolar não poderá ser valorizada, tal como prevista no item X
do artigo 3º da LDB, no "contexto de rigidez dos 'objetivos de aprendizagem e desenvolvimento',
definidos na BNCC". Entendem que o texto se contrapõe à LDB, pois, "não respeita o princípio do
pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, assumindo uma, e somente uma em sua
formulação. Sendo conteudista e disciplinarista, fere o princípio da valorização da experiência
extraescolar e a formação para o exercício da cidadania. Investindo no controle externo da gestão
e do fazer docente, por meio de avaliações externas (de alunos, professores e gestores) aliadas à
responsabilização local pelos resultados, fere o princípio da gestão democrática, a formulação
participativa do Projeto Pedagógico e o princípio da valorização docente. Ainda, que "a pluralidade
nacional não aparece reconhecida na proposta da base nacional em questão, uma vez que esta se
reduz a uma listagem de conteúdos e habilidades, ignorando todo o processo social de aglutinação
permitido pelas Diretrizes existentes, tanto quanto o trabalho dos professores já em curso, os
currículos em andamento nas escolas e tudo o que acontece nas relações professores e
estudantes, em suas múltiplas ações. A valorização da localidade, da diversidade, das negociações
de sentidos, autonomamente, em cada escola, em cada rede, é o modo como entendemos
qualquer criação de “currículo” e uma necessidade no respeito às escolas, professores e suas
ações. É, ainda, fruto da luta política pela democracia no Brasil e pelo reconhecimento do direito à
diversidade que foi garantido pela LDB no 9394/96".

16 / 242

INTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Destacam que "chama atenção nessa terceira versão da base a insistência em demarcar que a
Base não é currículo, como numa resposta às críticas que vem recebendo ao longo de seu
processo de construção, já apresentadas pela ABdC anteriormente, na produção de um texto em
co-autoria com a Anped, publicizado e entregue ao CNE. Paradoxalmente, a base se intitula
Comum e Curricular. Ao negar sua condição de currículo o faz reduzindo-o a uma questão de
ordenamento e sequenciação de conteúdos, o que traz ao conceito de currículo feições de arranjos
materiais/procedimentais que se coadunam com uma lógica tecnicista. Se não é currículo, é o que?
Somente listagem de conteúdos definidos como essenciais?". Ainda, entendem que Base é "aquilo
sobre o que se erige algo, uma fundação, um solo. Não nos parece que um documento que define
resultados, metas, habilidades que os alunos terão ao sair da escola possa ser considerado uma
base. Ele define onde se quer chegar e não de onde se parte (essa é a lógica, por exemplo, do
trabalho de Bloom citado na versão 3, que, abro um parêntese, foi escrito em 1956) A
racionalidade que guia essa forma de fazer currículo é a de estabelecer o que se espera na saída.
Dessa forma, ele não é uma base, mas um teto, um limite pré determinado.

16 / 242

INTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam que "a proposta de BNCC busca se apresentar como precisa e clara, considerando
essas adjetivações positivas. No entanto, ao fazê-lo, evidencia seu compromisso com uma
compreensão tecnicista e ultrapassada de currículo, bem como uma concepção equivocada da
linguagem. As pesquisas no campo do Currículo, em sua imensa maioria, consideram indesejáveis
e impossíveis essas características. A polissemia inerente à linguagem, que é conotativa e não
denotativa, interdita a compreensão clara e precisa de textos. Os significados das palavras não são
intrínsecos a elas, são estabelecidos por meio de processos de negociação de sentidos, o que
significa que não há precisão ou clareza, nem desejável nem possível".

16 / 242

INTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Destacam que "Reconhecer a necessidade de oferecer possibilidades DIVERSAS/PLURAIS de
proposta e experiência curricular a alunos diferentes/desiguais é necessário para promover a
equalização social e a redução das desigualdades. Tratar igualmente os desiguais é perpetuar a
desigualdade! Oferecer os mesmos conteúdos e materiais a alunos com diferentes experiências,
conhecimentos e possibilidades de aprendizagem perpetua as desigualdades entre eles.

266

INTERNA

ABEPAR - Associação Brasileira de Escolas Particulares

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

137

INTERNA

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

Entendem que "um documento com os objetivos e as características da Base Nacional Comum
Curricular, que define direitos de aprendizagem amplos e inegociáveis, não deve estar estruturado
como um currículo a ser exigido por todo o país, mesmo porque tal intenção esbarra claramente
em restrições de ordem constitucional"
Identificam "pouca conexão entre as partes introdutórias do documento e os componentes
curriculares".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam que "Não existe uma única citação ao PNAIC – Plano Nacional de Alfabetização na
Idade Certa, que durante os últimos anos produziu e divulgou direitos de aprendizagem, reflexões
e pesquisas sobre currículo, interdisciplinaridade e direitos de aprendizagem, que orientaram o
PNLD 2016. Esse referencial estipulou políticas e procedimentos para a alfabetização nos três
primeiros anos do Ensino Fundamental 1 , diferente da terceira versão da Base que determina a
alfabetização nos dois primeiros anos. A mudança é importante, atinge não apenas metodologias,
mas concepções e percepções da realidade social Brasil afora. Trouxe instabilidade e dúvidas para
muitos autores e educadores".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam que " os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais, foram citados uma vez em nota de
pé de página (p. 18), para afirmar que o documento foi o primeiro a trabalhar com competências e
habilidades, o que é absolutamente incorreto. Isso porque o PCN (1997), ao contrário que afirma a
nota, ainda não trabalha com competências e habilidades, e sim com objetivos e conteúdos por
ciclos. Os conceitos de competências e habilidades foram aplicados nacionalmente a partir do
documento de referência do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio (1998) objetivos foram
definidos como “capacidades”, que até poderiam ser confundidos com “competências”, por sua
formulação, mas não recebem esse nome".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que "ficou preservada dos PCN a menção à estratégia de transversalidade para temas
especiais, que na atual versão da BNCC chamam-se temas contemporâneos. Ocorre que alguns
temas apresentados e discutidos nos PCN foram abandonados na BNCC. Destacadamente, os
temas transversais Saúde, Orientação sexual, Pluralidade cultural e Meio Ambiente têm grande
espaço nos PCN, com textos próprios, bem como, menções específicas nos componentes
curriculares e documentos de introdução. Seria esperado que esses temas, mencionados direta ou
indiretamente nas Competências Gerais da BNCC, ganhassem mais visibilidade nos componentes,
porém, eles desaparecem nos componentes, ou são mencionados insuficientemente tendo em
vista a progressão de conhecimentos pretendida".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO

Identificam que, "em comparação às versões anteriores, os textos introdutórios gerais e de áreas
da 3ª versão da BNCC tornaram-se mais claros e adequados ao debate educacional. Pareceu-nos
que o decálogo das Competências Gerais atualiza e amplia os Objetivos gerais dos PCN".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

Alertam que, "apesar da unidade organizativa ser denominada componente curricular, a
organização é disciplinar em contradição com a demanda por interdisciplinaridade e
contextualização das Diretrizes Curriculares vigentes".

CRÍTICA

Entendem que "Face ao caráter prescritivo dos objetos de conhecimentos e habilidades propostos
pela 3ª versão da BNCC a cada ano, caberia justificá-los fazendo uso das pesquisas pedagógicas e
didáticas disponíveis sobre evolução conceitual e das linguagens de crianças e adolescentes, bem
como, conectá-los aos referenciais curriculares em uso, para justificar e/ou explicar as mudanças
pretendidas"
Identificam que "houve descontinuidade entre as propostas da BNCC e os referenciais curriculares
que norteavam a educação brasileira até recentemente e persistem no imaginário e na prática dos
educadores. Não é possível trocar referenciais instantaneamente, como sabemos".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Alertam que "preservou-se entre as versões o emprego do termo “unidade temática” para
identificar os grandes blocos de conteúdo dos componentes curriculares. O emprego desse termo é
díspar em relação a seu uso habitual nos livros didáticos e no planejamento dos professores. As
unidades temáticas na BNCC são arranjos de conteúdos que podem ser intercambiáveis em outros
arranjos. Se fossem chamadas “eixos”, poderíamos preservar o uso habitual do termo, o que agora
fica comprometido pois entra em choque com o vocabulário adotado pela BNCC".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Alertam que "em nenhuma parte do texto relativo ao componente curricular Arte há ênfase na
obrigatoriedade das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 (como há na p. 367 referente ao
componente curricular História). Alertamos para o fato de que a ausência de referências explícitas
às referidas leis poderá resultar no entendimento de que elas “perderam validade”,
comprometendo, assim, a inserção de temáticas da história e das culturas africana, afro-brasileira
e dos povos indígenas nos currículos de Arte. Ressaltamos que apenas o uso da palavra
diversidade é insuficiente para a política afirmativa que justifica a vigência das Leis 10.639/2003 e
11 645/2008"
Entendem que, no componente Matemática, "0 tema contemporâneo Educação financeira parecia
melhor contemplado na 2ª Versão do documento, que na terceira. Todos os demais temas
contemporâneos indicados pela atual versão do documento são ignorados nas indicações dadas ao
tratamento desse componente curricular"
Entendem que, no componente Ciências, "além da supressão do tema Ambiente, todos os demais
temas contemporâneos foram tratados esparsa e descontinuamente. Portanto, as medidas
educacionais recaem sobre categorias conceituais descontextualizadas". E ainda, "que a construção
da noção de Ambiente não está prevista em progressão de conhecimentos, no entanto, a
sustentabilidade está prevista nas Competências Gerais".

137

INTERNA

CRÍTICA

Entendem que, no componente História, "o tema Direitos Humanos - denominador comum para
compreender, discutir e intervir nas realidades históricas contemporâneas - não está evidenciado
nos Objetos de conhecimento e Habilidades do componente".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

137

INTERNA

CRÍTICA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Destacam, para o componente Língua Portuguesa, a "supressão dos 'campos de atuação' como
elemento estruturantes. Para o ensino fundamental propunha-se: campo da vida cotidiana, campo
literário, campo político-cidadão e campo investigativo. Sem essa organização, perde-se o
elemento de contextualização da língua, que confere ênfase e proximidade às práticas sociais e
culturais"
Criticam a "criação do eixo de conhecimentos linguísticos e gramaticais, que nas primeiras versões
era tratado de forma transversal aos demais eixos. Verificou-se inúmeros problemas de progressão
entre as habilidades neste eixo. Por exemplo, a abordagem da morfossintaxe no tratamento do
substantivo/sujeito, objeto direto, concordância nominal".

CRÍTICA

Alertam que é não há "intercâmbio entre os Objetos de conhecimento e as Habilidades de
componentes curriculares de uma mesma área do conhecimento e mesmo de áreas distintas. Em
nosso entendimento, tal situação dificulta a compreensão do caráter interdisciplinar dos
conhecimentos social e historicamente construídos"
Entendem que "o emprego do termo “currículo mínimo” não tem respaldo na configuração do
documento, uma vez que alguns componentes curriculares empregaram dezenas de descritores de
habilidades por ano, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática. Sobrará tempo e espaço
para as temáticas locais serem incorporadas ao currículo?".

Observam, no componente Arte, que a "concepção está em defasagem com a contemporaneidade.
Afirma-se na abertura do documento: 'A Arte é uma área do conhecimento e patrimônio histórico e
cultural da humanidade'. Tal concepção desconsidera a Arte como área de produção de
conhecimento fundamental na contemporaneidade. Também verificamos que as Artes
Audiovisuais, a mais presente no cotidiano da atualidade (vídeo, cinema, TV) não encontra o
mesmo status das demais (Artes visuais, Música, Teatro, Dança), identificadas como as linguagens
que devem ser objeto de trabalho neste componente curricular".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Observam no componente História, o tratamento cronológico e linear dos eventos históricos,
"desconsiderando as múltiplas temporalidades - conceito central da historiografia recente".

137

INTERNA

CRÍTICA

Observam que "ao longo de todo o Ensino Fundamental, na BNCC de História, não se indica
habilidade de propor soluções para superar preconceitos, discriminações, situações de injustiças
sociais, e outras questões que permanecem como desafios na atual sociedade brasileira e também
em nível local e mundial.

137

INTERNA

CRÍTICA

Observam com cautela que "conteúdos de Astronomia/Astrofísica e Ciências da Terra,
habitualmente tratados em Ciências, migraram para o currículo de Geografia".

137

INTERNA

ASPECTO
POSITIVO

Entendem que "a obrigatoriedade de objetos de conhecimento e habilidades cognitivas definidas
para cada ano é muito preocupante, não pela proposta em si, mas porque encontramos
significativas lacunas e inconsistências na progressão de aprendizagens propostas para os
componentes curriculares. A exceção concerne ao componente curricular Arte, que traz uma
abordagem mais ampla, com menos especificidades, menor número de objetos de conhecimento,
menor número de habilidades e sem progressão de aprendizagens. O que parece uma qualidade,
pois permite maior liberdade ao professor em sua prática pedagógica.

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
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CRÍTICA

Questionam "a exigência de alfabetização nos dois primeiros anos da escolaridade. Ocorre que o
primeiro ano hoje corresponde ao último ano de Educação Infantil, antes do advento do Ensino
Fundamental de 9 anos. Levando-se em conta a diversidade de realidades socioculturais do país,
parece-nos inadequado estabelecer a obrigatoriedade da alfabetização em ciclo de dois anos,
desconsiderando-se os estudos e reflexões que culminaram na elaboração do PNAIC.

100
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SBM - Sociedade Brasileira de Matemática

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, o detalhamento da Habilidade EF06MA01 para os 6 e 7
anos, pois não está explícito se é ou não esperado que "seja abordada a periodicidade da
representação decimal de um número racional".
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SBM - Sociedade Brasileira de Matemática

PROPOSTA

254

INTERNA

Escola Comunitária de Campinas

Sugerem, para o componente Matemática, que a redação do Objeto de Conhecimento "medidas
de comprimento, de massa e de capacidade: comparações e unidades de medida não
convencionais" (p.236) seja substituída por: "Grandezas: comprimento, massa e capacidade", por
entenderem que "da forma como está redigido parece estar sugerido que comparar pressupõe
medir o que não é verdade"
Declaram, para o componente Matemática que consideram como "pontos frágeis e precoces por
Unidade Temática: NÚMEROS - 6º ANO · Números compostos, divisibilidade por 3, 4, 6, 8 e 9; 8º
ANO - Potências de expoente fracionário. Dízimas periódicas: fração geratriz; 9º ANO - Números:
Potências com expoentes fracionários. GEOMETRIA - 6º ANO · Plano cartesiano; 7º ANO ·
Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das coordenadas por
um número inteiro. As relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por
uma transversal e ângulos internos e externos de polígonos regulares; 8º ANO · Lugares
geométricos: construção e problemas; 9º ANO · Distância entre pontos no plano cartesiano. Vistas
ortogonais de figuras espaciais. PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - 6º ANO · Cálculo da
probabilidade como razão entre o número de resultados favoráveis e o total de resultados
possíveis em um espaço amostral equiprovável. 7º ANO · Espaço amostral e estimativa de
probabilidade por meio de frequência de ocorrências. Pesquisa amostral e censitária. GRANDEZAS
E MEDIDAS - 7º ANO · Medida do comprimento da circunferência. 8º ANO · Área do círculo e
volume do cilindro. ÁLGEBRA - 8º ANO · Associação de uma equação linear de 1o grau a uma reta
no plano cartesiano. Representação no plano cartesiano de sistemas de equações polinomiais de
1o grau".
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CRÍTICA
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande
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SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
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SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
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SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
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Paulo César Magri - Secretário Municipal de Educação de Novo
Horizonte e Professor de Matemática
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Secretaria Municipal de Educação de Curitiba
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Secretaria Municipal de Educação de Curitiba
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Secretaria Municipal de Educação de Curitiba
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CRÍTICA

Entendem que "as delimitações de “objetos de conhecimento” e de “habilidades” na BNCC, para a
Matemática dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, reforçam o caráter prescritivo dos
conteúdos da Matemática, como uma lista de tópicos que devem ser ensinados".

PROPOSTA

Entendem, para o componente Matemática, que "a BNCC deve enfatizar temas eco-sustentáveis,
priorizar experimentos e estratégias pessoais e cálculos mentais; calculadora só em questões
essenciais".
Identificam, para o componente Matemática, "excesso de objetos de conhecimento e habilidades,
mediante o tempo proposto, daí a necessidade de um possível enxugamento".

CRÍTICA

CRÍTICA

Identificam, para o componente Matemática, "na unidade temática 'Grandezas e Medidas' faltam
os conteúdos de unidades de medidas de área e agrária".

PROPOSTA

Matemática - Declara-se preocupado com a definição da BNCC de "trabalhar até o 3º ano,
algarismos de 4 ordens, ou seja até 9.999". Entende que os alunos ainda não tem maturidade para
entender o processo geral do SND. Sugere que, que "esta abrangência de trabalhar com 4 ordens
ocorra no final do 3º ano e ue ainda assim estipule-se até o algarismo 3 para milhar, ficando para
o ano seguinte o processo de construção até o algarismo 9.999. [...] Precisamos de um tempo
maior para que esse trabalho ocorra naturalmente. Essa aprendizagem não é mecânica e nem
ocorre porque determinamos que deve ocorrer".
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PROPOSTA

Entendem que, para o Componente Matemática, "que, no 5.º ano, não se delimite a numeração
até a sexta ordem (centena de milhar), deixando em aberto esse limite de numeração, para que
cada região trabalhe de acordo com a sua relevância social".

PROPOSTA

Entendem que, para o Componente Matemática, para o 2 ano, "na unidade temática: grandezas e
medidas, que não é adequado o uso da simbologia cm³ neste ano da escolarização. Esta unidade
de medida refere-se à grandeza Volume, que não é trabalhada neste ano, e sim, em anos
subsequentes, devido à sua complexidade".

CRÍTICA

Entendem que, para o Componente Matemática, "de maneira genérica, a BNCC orienta que se
trabalhe, de forma contextualizada, com problemas envolvendo medições. Por outro lado, com
relação ao estudo do volume, no 7.º ano, se restringe a blocos retangulares. A geometria espacial
fica restrita ao trabalho com prismas e pirâmides, no 6.º ano, e cilindro no 8.º ano. Já círculo e
circunferência são abordados no 7.º e retomados no 9.º. Parece apresentar um pouco de
fragilidade no trato com a geometria espacia".

SBM - Sociedade Brasileira de Matemática
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temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Secretaria Municipal de Educação de Curitiba
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PROPOSTA

Sugerem , para o componente Matemática, "avaliar e reformular a Habilidade EF09MA15 de:
'determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer no
plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para clacular, por exemplo,
medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano' para: 'determinar o ponto
médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, DADAS AS
COORDENADAS DESSES PONTOS no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse
conhecimento para clacular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas
construídas no plano"
Sugerem, para o Componente Matemática,que "a estruturação das multiplicações por 2, 3, 4, 5
seja proposta para o 3.º ano, ampliando a sua sistematização também para as multiplicações por
6, 7, 8, 9 e 10".
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SBM - Sociedade Brasileira de Matemática
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SBM - Sociedade Brasileira de Matemática
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, "reavaliar a recomendação de substituir 'ou' por 'e' ou
por 'bem como' nas habilidades EF04MA18 e EF05MA17.

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, que "a abordagem do conceito de 'ângulo' seja revista
e que se debata o conceito no texto, por entenderem que é um "conceito de caráter estrutural
para o desevolvimento do pensamento geométrico e que não tem uma abordagem única"

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, que "razão" seja um assunto abordado em anos
anteriores ao 5 ano, quando é sugerido.

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, que a Divisão Euclidiana seja enfatizada como Objeto
de Conhecimento no 6 ano do EF, por entenderem que nesse momento os alunos ainda precisam
rever esse conteúdo.

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, que as "propriedades de compatibilidade da igualdade
com a adição, a multiplicação ou a divisão" não sejam tratadas no 4 ano.

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Ciências EF04CI10: "alcance desta habilidade supõe conhecimentos
sobre a posição geográfica do experimento com gnômon, com base na divisão dos meridianos
terrestres, combinado com noções de magnetismo e o funcionamento da Terra como bússola. São
conhecimentos muito distantes das possibilidades dos alunos e dos professores, especialmente
considerando a faixa etária dos alunos de 4º ano e a polivalência de grande parte dos docentes
que atuam no Ensino Fundamental - anos iniciais".

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de História EF04HI02: "habilidade parte do pressuposto de que há uma
única “história da humanidade”, desconsiderando as múltiplas temporalidades, o que reforça a
ideia equivocada de evolução linear da história, como se todos os povos e todas as culturas
tivessem os mesmos marcos históricos. Além disso, do ponto de vista de uma criança de 4º ano
(cuja média de idade é 9 anos), o que significa 'colocar em questão perspectivas evolucionistas'?".

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de História EF04HI09: "associada ao objeto de conhecimento 'O
surgimento da espécie humana na África e sua expansão pelo mundo. Cabe questionar: o que se
pretende com essa habilidade? Identificar as motivações dos processos migratórios do
Australopitcus afarensis, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homem de Neandertal e do Homo
sapiens? Avaliar o papel desempenhado por essas migrações nas regiões de destino? Baseando-se
em qual bibliografia? O objeto de conhecimento é totalmente inadequado para a faixa escolar e
sua respectiva habilidade um contrassenso que devem ser suprimidos".
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CRÍTICA

Entendem que no componente História encontram-se "gigantescos saltos temporais propostos na
Unidade Temática 'As questões históricas relativas às migrações'. Seus respectivos objetos de
conhecimento passam pela origem dos mais antigos ancestrais da humanidade (3,5 milhões de
anos, se considerar desde o Australopitecos afarensis), daí para o povoamento da América (40-60
mil anos atrás), saltando-se, em seguida, para os séculos XVII e XVIII (diáspora africana) e
chegando aos tempos atuais. Uma vertigem cronológica a que os alunos do 4º ano serão
submetidos, exigindo-lhes uma capacidade de abstração impossível nessa faixa etária. Por outro
lado, exige do professor um malabarismo metodológico para dar conta de situar no tempo e no
espaço, alinhavar e distinguir processos históricos tão diferentes".
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CRÍTICA

Questionam a Habilidade de História EF05HI02: "Compreender a ideia de Estado é uma construção
cognitiva longa, que requer conhecimentos sobre diferentes realidades históricas em que há
manifestação desta organização política. Apresentar a noção de Estado no 5º ano com a
expectativa de que alunos com 10 anos de idade, em média, compreendam a ideia de Estado,
conforme consta na habilidade, é inadequado devido à complexidade do conceito. Insistir na
aprendizagem precoce do conceito acaba forçando um ensino convencional que apela à
memorização, cristalizando definições que destroem a criatividade e a curiosidade – fundamentais
para ampliar o interesse, conhecimento e pensamento científico dos estudantes.
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CRÍTICA

137

INTERNA

Questionam as Habilidades de História EF06HI03 e EF06HI04: "Abordar as origens da humanidade
e, para o mesmo objeto de conhecimento, indicar a habilidade (EF06HI03) e dar destaque aos
povos indígenas e quilombolas conforme consta na habilidade (EF06HI04) é exigir um
“contorcionismo intelectual-cognitivo “do aluno do 6º ano, submetendo-o a uma vertigem
cronológica (como já apontamos para o 4º ano)"
Questionam a Habilidade de História EF06HI06: "Habilidade complexa para alunos com 11 anos de
idade, em média, que não leva em conta o repertório cognitivo e conceitual da faixa etária".
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CRÍTICA

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de História EF07HI02: "descrição da habilidade é carregada de termos
genéricos e praticamente repete o que já está no título da Unidade Temática; não esclarece que
conexões e interações devem ser identificadas. Se a habilidade não é clara e objetiva ela deixa de
ser uma habilidade e se torna uma retórica vazia".

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de História EF08HI21: "Para trabalhar o objeto de conhecimento 'Nova
ordemeconômica e as demandas do capitalismo industrial', que aborda significativo contexto de
transformações e implicações socioeconômicas nas configurações do mundo no século XIX
(Unidade Temática em questão) a habilidade é tão somente: Reconhecer os principais produtos
utilizados pelos europeus procedentes da África do Sul, do Golfo da Guiné e de Senegâmbia
(EF08HI21) – assunto facilmente ilustrado por uma tabela. Dentre muitas aprendizagens que
podem ser propostas para este objeto de conhecimento, a habilidade indicada em (EF08HI21) é a
mais relevante, essencial para constar da Base Nacional Comum Curricular?".

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de História EF09HI05: "A habilidade em questão é a única referente à Era
Vargas. Ela é suficiente para abarcar os múltiplos significados do período varguista na história
recente do Brasil?".

CRÍTICA

Questionam as Habilidades de História EF09HI18, EF09HI19 e EF09HI20: "A ditadura civil-militar
na história recente do Brasil é abordada nos objetos de conhecimento 'A ditadura civil-militar e os
processos de resistência, A questão indígena e a ditadura', limitando-se as habilidades às
resistência e violação dos direitos humanos, incluindo a questão indígena. Observa-se que o tema
está descontextualizado da Guerra Fria e das ditaduras latino-americanas. Em nível de 9º ano,
habilidades que abarcassem também a contextualização da ditadura civil-militar no cenário
internacional, dada as muitas interfaces deste sobre o processo histórico brasileiro da ditadura civilmilitar, não seriam adequadas à Base Comum?".
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CRÍTICA

Questionam: "Outro ponto que suscita estranhamento é o fato de que, na BNCC, a história do
Brasil chega ao processo de democratização com a mobilização da sociedade e termina na
promulgação da Constituição de 1988. Os trinta anos seguintes, marcados por tensões políticas,
inflação galopante e transformações sociais, foram suprimidos. Um período riquíssimo do ponto de
vista pedagógico no qual o aluno poderia estabelecer conexões entre sua história familiar e a
história do país e/ou discutir e problematizar questões da história mais recente do Brasil,
simplesmente não existe na Base Curricular. O ano em que o aluno nasceu, está fora da história.
Como interpretar essa ausência? Como desenvolver no estudante a percepção de que ele é um
sujeito histórico se a BNCC, documento norteador dos currículos, desconsidera o tempo vivido nas
temáticas da história do Brasil?".
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CRÍTICA

Questionam as Habilidades de História EF09HI27 e EF09HI28: "Diferentemente da história do
Brasil, a abordagem da recente história mundial avança pelo século XXI, porém com temas e
habilidades tão genéricas e abrangentes que não referenciam o que o professor deve destacar em
sala de aula".
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ABRALIC - Associação Brasileira de Literatura Comparada
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA
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ABRAPA - Associação Brasileira de Associações de Professores
de Alemão

PROPOSTA

Entendem a definição da "Língua Inglesa como única disciplina da área de Línguas Estrangeiras
para toda a educação básica no país", como um grande equívoco, seja pela justificativa "sob uso
equivocado de conceitos caros à área de Letras, tais como “letramento crítico” e
"interculturalidade” (p. 199), seja pelo esvaziamento "das áreas de Letras Estrangeiras em
inúmeras instituições"
Demanda a manutenção do plurilinguismo (presente na LDB, antes da Reforma do Ensino Médio),
por entenderem que, diferente disso, está um "retrocesso [...] marcando na contramão da
globalização, da internacionalização do ensino no Brasil, dos investimentos feitos ao longo dos
anos pelas instituições de ensino brasileiras, além dos altos investimentos feitos no mercado
brasileiro por países de língua alemã, mormente Alemanha, Suiça e Áustria".

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

19 / 20 / 21 / INTERNA
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60 / 124 / 128
/ 140

ADUFPB - Associação dos Docentes da Universidade Federal da INTRODUÇÃO - Marcos
Paraíba; Centro Educacional Agostiniano; CIER - Conselho de
legais
Igrejas para Estudo e Reflexão; CME/Pomerode - Conselho
Municipal de Educação de Pomerode - Santa Catarina; CME/Rio
do Sul - Conselho Municipal de Educação de Rio do Sul - Santa
Catarina; Coordenação da área de Ciências da Religião e
Teologia - CAPES - Ensino Religioso; Coordenação da
Graduação em Ciência da Religião do Departamento de Ciência
da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e
Coordenação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), Subprojeto de Ciência da Religião - Ensino
Religioso; Curso de Ciências da Religião do Centro Universitário
Municipal de São José (USJ); Diocese do Rio do Sul; Escola
Estadual José Ribeiro da Silva; Federação Espírita do Espírito
Santo; FURB - Fundação Universidade Regional de Blumenau;
Grupo Educacional Bom Jesus; Iniciativa das Religiões Unidas;
Jonathan da Cruz Roberto - Professor de Ensino Religioso da
Escola Estadual “Conselheiro Afonso Pena”; NERI - Núcleo de
Estudos sobre Religiosidades e Interculturalidade; Organização
Nova Consciência; Professores da Rede Estadual de Juiz de Fora
e de Montes Claros e professores da Universidade Federal de
Juiz de Fora; REJU - Rede Ecumênica da Juventude; Secretaria
Municipal de Educação de Vila Velha - Espírito Santo Coordenação de Formação Continuada; Sindicato dos
Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba; Sínodo - Vale do
Itajaí; Sociedade Divina Providência; UDESC - Universidade do
Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Humanas e da
Educação - FAED, Grupo de pesquisa Didática e Formação
Docente; UNIMONTES - Universidade Estadual de Montes
Claros; Coordenação do Curso de Ciências da Religião e
Coordenação de Área do Subprojeto do Programa de Bolsas de
Iniciação à Docência – PIBID/Ensino Religioso/Ciências da
Religião da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte;
Matheus Oliva da Costa - Professor de Ensino Religioso;
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

PROPOSTA

Demandam a manutenção do Ensino Religioso na BNCC por entenderem que "o estudo da
diversidade cultural religiosa brasileira, de modo científico e sem proselitismo representa um
importante elemento a contribuir na formação cidadã dos estudantes de educação básica, tendo
em vista a educação para o diálogo, a promoção da liberdade religiosa e dos direitos humanos".
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Ana Maria Nauiack - Professora, mestre e especialista em
Matemática
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CRÍTICA

Questionam o texto de Matemática para as séries iniciais do EF: "como uma criança que ainda está
em sua fase desenvolvimento passando para o operatório concreto, pode construir o conceito de
número e as estruturas do sistema de numeração decimal em apenas um ano? [...]Estamos
brincando com coisa muito séria pois, se hoje somos o país que ocupa um dos últimos lugares nas
avaliações mundiais está proposta pretende que tal posição seja permanente".

317

INTERNA

Andre Vieira (sem qualificação)

PROPOSTA

Demanda a retirada de menções à "ideologia de gênero", argumentando que essa é a "vontade do
povo Brasileiro".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam "olhar para a diversidade e para a inclusão de crianças que apresentam dificuldades:
de aprendizagem, transtornos, deficiências e tantas outras, que não conseguirão adequar-se a um
ensino sequencial e de etapas determinado por rígidas habilidades e competências. A educação
inclusiva tem que criar sentidos, abrir possibilidades, permitir a participação e estar conectada com
a realidade, elementos que devem estar claros na BNCC.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

É preciso estar atento a dissociação entre a proposta da BNCC e as orientações que constam nas
Diretrizes Curriculares Nacionais. A proposta precisa retomar o princípio da integralidade na
formação, para que não gere lacunas no processo de ensino aprendizagem. É preciso que as
competências e habilidades dos componentes expressem uma educação que anseia formar para o
mundo do trabalho e para o conhecimento, buscando favorecer uma aprendizagem significativa.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Esta versão que retirou o Ensino Religioso do currículo representa retrocessos na educação, visto
que esse componente enquanto disciplina da Educação Básica não é doutrina, mas ciência que
propõe, por intermédio dos diálogos, das análises e das reflexões, a construção de saberes
pautados na convivência perante os aspectos religiosos e não religiosos que constituem a
humanidade. A exclusão da disciplina pelo MEC deve-se a uma interpretação ideológica, que deve
ser repudiada, pois o Ensino Religioso visa a desconstrução de certezas fundamentalistas e
proporciona o reconhecimento e respeito perante as diferenças culturais, permitindo que os
sujeitos possam despir-se de atitudes que inferiorizam e menosprezam o outro e suas
peculiaridades considerando a beleza das diferenças, promovendo o bem viver.
Há leis e documentos no país que determinam o Ensino Religioso como área do conhecimento com
seu respectivo componente curricular:
1) É disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, de matrícula
facultativa, assegurado pelo § 1º do Art. 210 da Constituição Federal de 1988;
2) É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental, de matrícula facultativa, assegurado o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme
estabelecido pelo Art. 33 da LDBEN n° 9.394/1996 (alterado pela Lei n° 9.475/1997);
3) É componente curricular integrante da base nacional comum nacional, segundo o Art. 14 da
Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica;
4) É uma das áreas de conhecimento do Ensino Fundamental, de acordo com o Art. 15 da
Resolução CNE/CEB nº 7/2010, que fixou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental de nove anos.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Esta versão da BNCC descaracteriza a perspectiva curricular integrada quando apresenta uma
concepção etapista do desenvolvimento infantil: para cada grupo de idade, objetivos de
aprendizagens diferentes, desconsiderando o ciclo de alfabetização de 3 anos. Isso retoma o
modelo curricular tecnicista em que se listam conhecimentos, ignorando aspectos biológicos e
formativos próprios da infância. A concepção redutora frente aos processos de alfabetização se
reforça quando a base propõe antecipar a conclusão do processo para o 2º ano do ensino
fundamental, divergindo do que se previa em leis e documentos anteriores, em uma tentativa clara
de mascarar indicadores que antecipam resultados quanto ao processo de alfabetização. Nota-se
que a estrutura do documento e seus fundamentos descaracterizam o estudante em sua condição
de diferença, bem como desumaniza o trabalho docente em sua condição criativa e desconsidera a
complexidade da vida na escola. Entendemos que é preciso repensar e tomar como mote a
alfabetização por meio do ciclo.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Ciências - É preciso assegurar ao estudante a integralidade da formação no âmbito das ciências,
para não reduzirmos meramente a uma conduta técnica e formadora de mão-de-obra. Assim, é
indispensável a formação para autonomia, para pesquisa, para compreensão dos fenômenos
científicos. A práxis precisa estar integrada à dimensionalidade do currículo, assegurando a
vivência da pesquisa, do estudo dentro do contexto regionalizado de cada realidade acadêmica.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

ASPECTO
POSITIVO

Geografia - Competência 1: Esta versão coloca o desafio de alcançar a interação entre
sociedade/natureza, superando o mero reconhecimento. Um ganho da competência é suscitar o
espírito de investigação por meio de resolução de problemas.
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROPOSTA

Geografia - Competência 4: O estudo da cartografia é fundamental. A competência fomenta a
leitura e a produção de representações diversas. Porém, na escola raramente se alcança o nível da
produção, além de ocorrer de forma fragmentada e distante entre as séries. Propõe-se que a
sistematização do pensamento espacial ocorra ao longo das séries finais do ensino fundamental,
superando as lacunas e possibilitando maior integração da competência ao longo da vida escolar.
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

-

PROPOSTA

Geografia - Competência 4: Observa-se também que há a necessidade de contemplar o estudo das
geotecnologias.

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

ASPECTO
POSITIVO

Geografia - "proposta muito positiva, pois coloca o aluno como participante do meio em que vive e
como peça importante da engrenagem chamada 'espaço geográfico'"

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

CRÍTICA

Identificam, no componente Geografia, "muitas repetições e falta de objetividade e de clareza na
organização dos conteúdos básicos".

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

CRÍTICA

Geografia - falta aprofundamento nos temas 'Introdução à Ciência Geográfica', 'Movimentos da
Terra', 'Climatologia, Vegetação e Hidrografia"

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

PROPOSTA

História - mais atenção sobre 'História da América Latina, Ásia e África', de maneira que reforce os
protagonismos das aprendizagens significativas de educação democrática e inclusiva.

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

CRÍTICA

Registram que "um dos debates mais calorosos em nossas escolas consultadas foi sobre a
Educação Sexual na Educação Básica. E sendo escola católica, acreditamos que a BNCC precisa dar
uma resposta aos anseios pedagógicos sobre as mais diversas formatações de identidades sexuais,
de orientações sexuais, gênero, prevenção e defesa da vida. Baseadas nas orientações do Papa
Francisco, acredita-se que , a formação para a vida, de seio cristão-católico, tem suas bases e
crenças, e jamais fugirá delas, pois tem como base o Evangelho. Mas a escola, como espaço de
aprendizagem e de democracia inclusiva, deve-se fortalecer na prática coercitiva de não
discriminação, não preconceito e respeito às diferenças. Uma orientação nacional debatida com as
escolas, as famílias, os representantes dos grupos minoritários, especialistas e a Igreja seriam
mais confortantes do que a simples exclusão do tema no documento da BNCC".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Sobre as 10 competências: “parecem utópicas do ponto de vista pedagógico, pois estamos
assistindo uma fabricação de indicadores de aprendizagem que visam apresentar para órgãos
internacionais falsas perspectivas da educação brasileira. [...] percebemos que o discurso das
competênncias é entendido por muitos educadores como um esvaziamento dos conteúdos
formativos sem ressignificação destes, em contra partida há uma valorização das aptidões pessoais
que cada sujeito poderá lapidar, mesmo que estas sejam mínimas, contribuindo dessa maneira
para manutenção de um sistema de ensino excludente, mascarado pela ideia de equidade social.
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

Sobre competências específicas para o EF: não há divisão entre anos iniciais e finais.

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

CRÍTICA

Ciências - Não identificam propostas de integração entre conteúdos destinados para EI e EF e
entendem que estes não dialogam.

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Questionam, no componente Ciências, a possibilidade de que se reconheçam os benefícios das
tecnologias na vida das pessoas, uma vez que o foco está nos impactos ambientais.

CRÍTICA

Geografia - Competência 2: Faz-se necessária maior atenção ao estudo e aprofundamento dos
objetos técnicos (mencionados na competência) ao longo dos anos, explorando as conexões, a sua
espacialidade e a sua profusão no cotidiano.
Geografia - Competência 3: Constitui um grande desafio desenvolver o princípio da autonomia de
acordo com a sequência conceitual e metodológica proposta nesta competência.
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/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

Ciências – Competência 1 – coerente e necessária.

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROPOSTA

Entendem , no componente Ciências, que a Competência 1 deve salientar a não neutralidade
científica, visto que esta é manipulação do homem, agindo em seu próprio benefício.

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

CRÍTICA

Declaram-se preocupados , no componente Ciências, Competências 3 e 4 com um “possível
distanciamento da religiosidade, visto que solicitam buscar as respostas com o apoio da ciência”.

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROPOSTA

Ciências – Competências 5, 6 e 7 – sugerem que “o tema da sustentabilidade e da resiliência
precisam apresentar discussão detalhada que garantam seus fins como habilidade desenvolvida
pelos sujeitos do processo ensino-aprendizagem”.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROPOSTA

Sobre o ensino religioso: sugere que “o conteúdo dessa disciplina pode ser inserido como tema
transversal, inclusive para as Ciências da Natureza que prevê desenvolver princípios éticos,
solidários, democráticos, sustentáveis nos alunos, como também respeitar a si próprio e ao outro;
valorizar a diversidade de indivíduos e grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Criticam a separação, na terceira versão da BNCC, entre creche e pré-escola, entendendo que
"essa segregação pode colocar em risco a unidade da Educação infantil, ainda que sejam
consideradas as especificidades das idades que as constituem".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

84 / 90 / 95 /
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Ressalvam a mudança do nome do Campo ESCUTA, FALA, LINGUAGEM E PENSAMENTO para
ORALIDADE E ESCRITA ressaltando "que houve uma mudança conceitual marcando o campo de
experiência como disciplina, desconsiderando outras possibilidades de linguagem: o olhar, do
gesto, do toque, do sabor, do desenho, da imaginação, dentre outros, bem como a estreita relação
entre o falar e o escutar como dimensão imprescindível para a constituição da linguagem e do
pensamento"
Criticam a menção que a BNCC faz sobre a importância da literatura para introduzir a criança na
escrita, destacando "o cuidado de não reduzi-la a esse aspecto, tendo em vista seu sentido maior
como direito à leitura como fruição, ao desenvolvimento da imaginação e acesso à cidadania. A
justificativa para a leitura literária vai além da ação de decifrar um código. Também lemos para
conhecer, por prazer, necessidade, aprendizado e desenvolvimento".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

Criticam que "não há indicação de conexões e entrelaçamentos entre os objetivos de aprendizagem
(da Educação Infantil) com as competências e habilidades que serão desenvolvidas nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Na verdade, há uma diferença de posicionamento educacional não
explicitada pelo documento ao escolher um referencial nacional organizador de currículos
embasado por objetivos de aprendizagens na Educação Infantil, e no Ensino Fundamental, uma
organização curricular por competências e habilidades, que exige outra performance e expectativas
no desenvolvimento acadêmico das crianças, muitas vezes atreladas e mantendo correspondência
direta às avaliações em larga escala".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Destacam que "o documento conduz uma retomada no modelo curricular pautado em
competências e que essa 'volta' desconsidera o movimento das Diretrizes Curriculares Nacionais
construído nos últimos anos e as críticas efetuadas em relação as formas mais esquemáticas e não
processuais de se compreender e efetivar os currículos
Questionam a redução da idade mínima para alfabetização do 3º ano para o 2º ano.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Destacam que no componente História, "o texto versa sobre a necessidade de se usar diferentes
fontes e a partir delas promover uma compreensão mais ampla e significativa dos conteúdos
selecionados. Ainda assim, é preciso atentar para que o estudo de história não se torne apenas um
emaranhado de fontes selecionadas, escolhidas sem o devido trato e criticidade. É necessário a
compreensão de que a construção das fontes não é um processo inocente e em diferentes épocas
podem marcar o surgimento de novas fontes, a reinterpretação ou abandono de fontes existentes.
Portanto, a análise das fontes precisa levar em conta seu caráter intencional, implícito, o 'discurso
oculto' no documento. Mesmo as fontes precisam ser questionadas, relativizadas e discutidas, em
conjunto com os estudantes, promovendo assim, a construção do saber histórico".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem, dentre os procedimentos indicados no componente História, a comparação não seja a
melhor escolha (p. 308). "Compreendemos que cada sociedade possui características fundamentais
e particulares que não permitem associá-las a outras culturas. Tentativas de fazê-lo criariam
ligações que não levariam em conta a singularidade das culturas no que tange as suas relações de
poder, ocupações geográficas e trajetórias. Acreditamos que o termo melhor empregado seria
relação, o que possibilitaria encontrar pontos de ligação, de divergências, complementariedade,
influência ou interferência de outras culturas dentro da sociedade estudada".
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

ASPECTO
POSITIVO

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

ASPECTO
POSITIVO

Entendem que "os termos contextualização, interpretação e análise estão bem empregados, os
textos claros e evidenciando anseios não apenas pertinentes ao estudo de história, mas
necessários a um trabalho crítico e de qualidade.
Valorizam às competências específicas do componente História e salientam "a importância da
número 4, que versa sobre relativizar as lógicas de organização cronológica.

/

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

-

ASPECTO
POSITIVO

Consideram a competência número 6, no componente História, como "um avanço na construção
das significações em sala de aula.
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ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL
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ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
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-

PROPOSTA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Alertam para a palavra utilizada na competência 2, no componente História: descrever. Entendem
que essa palavra "possa ser substituída por uma que exprima melhor o conceito de análise. Ao
descrever um documento passa-se a idéia de não participação do sujeito na busca da
compreensão, aparenta ser apenas uma exibição de uma idéia já concluída e não relativizada,
discutida ou trabalhada"
Destacam, no componente Geografia, que "os apontamentos presentes nas unidades temáticas
não sinalizam com clareza a ferramenta da geografia que é a cartografia. No início da alfabetização
torna-se latente a necessidade da preparação para a compreensão das representações espaciais.
Cremos que se torna oportuno apontar maiores direcionamentos referentes ao tema".
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Destacam, no componente Geografia, aspectos referentes aos Anos Finais do Ensino Fundamental,
onde se indicam os conhecimentos do território como apreensão do poder e ação humana sobre o
espaço. Ponderam "a necessidade de o documento indicar o estudo das territorialidades dos
lugares, indicadas pela Geografia Cultural como poder simbólico e cultural das sociedades sobre os
lugares, e não somente o termo 'território usado'."
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283
84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ASPECTO
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Destacam que o texto apresentado na área Matemática "carece de orientações referente ao
conhecimento didático da área, ou seja, ele apresenta de forma multo ampla e genérica as
orientações metodológicas, não deixando ciaro quais os caminhos que favorecem o ensino e
aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental"
Destacam que a Matemática apresenta avanços em "relação ao trabalho com o conceito de
número, ao dar visibilidade e enfatizar a importância do trabalho com o número como relação de
probabilidade (princípio da incerteza)"
Criticam "a grande ênfase no aspecto da 'utilidade' da Matemática (pragmatismo) que obscurece
outros sentidos e finalidades dessa área do conhecimento, a saber: o desenvolvimento da
capacidade de abstração, da generalização, do raciocínio lógico e da argumentação".

CRÍTICA
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CRÍTICA
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que há "pouca visibilidade à importância da comunicação em Matemática, ou seja, não
há destaque para as estratégias que instigam os estudantes a descrever e explicitar suas idéias e
raciocínios na resolução de problemas.
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

CRÍTICA

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

Destaque, para a área Matemática, que a "resolução de problemas é vista apenas como estratégia
de ensino e de aprendizagem e não como um conteúdo que também precisa ser trabalhado em
sala de aula"
Alertam que "O ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa (LP) se organiza na BNCC em torno
de cinco eixos: Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimentos linguísticos e gramaticais e Educação
literária. Cada um deles está dividido em Unidades temáticas, que contemplam Objetos do
conhecimento. É a partir desses objetos que se estruturam as habilidades da Base. Entre as
disciplinas do Ensino Fundamental (EF), LP é a única que apresenta uma divisão como essa, em
três níveis (eixos, unidades e objetos), dificultando o entendimento da lógica construída para o
desenvolvimento das habilidades ao longo do Ensino Fundamental, já que a sua formatação não se
encontra retratada nas definições conceituais presentes no início da BNCC".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
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CRÍTICA
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

CRÍTICA

CRÍTICA

Destacam que "há pouca menção à importância da História da Matemática no processo de ensino e
aprendizagem desse componente. Vale destacar aqui, que isso é fundamental para o
reconhecimento da Matemática como produção humana e cultural".
Entendem que "a interdisciplinaridade não é enfatizada, sendo frágil o destaque para a aplicação
da Matemática em contextos não matemáticos (a relação da Matemática com outras áreas do
conhecimento e com o cotidiano e a realidade dos estudantes)".

Alertam que, em Língua Portuguesa, "o eixo Educação Literária permanece do 4º ao 8º ano com
uma repetição de habilidades de identificação de elementos da organização, da estrutura e da
função do texto dramático, sem aparente progressão de conteúdos e competências em torno
dessas habilidades. Quanto à progressão, teremos um dos maiores desafios para os projetos
político-pedagógicos das escolas, pois terão que suprir as lacunas apresentadas na BNCC, visando
superá-las"
Destacam, para Língua Portuguesa, que "os gêneros do discurso são tratados de maneiras
diferentes nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Educação literária, evidenciando-se um
descompasso nesse campo de estudo. O eixo Escrita prioriza gêneros de não ficção, tratando como
Objetos do Conhecimento os gêneros lista, mensagem pessoal, carta, relato, notícia e outros. Já o
eixo Educação literária não trabalha gêneros específicos, mas elementos de gêneros variados, sem
defini-los, como elementos do discurso narrativo ficcional (estrutura da narrativa, diálogos, ponto
de vista do narrador etc.). Oralidade elenca um número limitado de gêneros - Relato oral.
Exposição oral e Jornal falado e entrevista -, de modo que pareçam ser esses os únicos gêneros
orais existentes.
Alertam, para o componente Arte, que a "BNCC define que o trabalho com esse componente
curricular está centrado em algumas de suas linguagens (Artes visuais. Música, Teatro e Dança).
Estabelecer as linguagens da Arte é um ponto de avanço na Base, pois, em versão anterior, as
linguagens foram denominadas de "subcomponentes". [...] As quatro linguagens articulam seis
dimensões do conhecimento artístico (criação, crítica, estesia, expressão, fruição, reflexão), que
não são eixos temáticos. As dimensões se associam simultânea e indissociavelmente ao trabalho
de arte. As linguagens correspondem às unidades temáticas, na tabela que está na BNCC,
causando uma certa dúvida. Elas seriam as unidades temáticas realmente? Os objetos de
conhecimento (contextos e práticas, elementos da linguagem, materialidades, processos de
criação, sistemas da linguagem, notação e registro musical, matrizes estéticas e culturais,
patrimônio cultural, arte e tecnologia) estão relacionados às dimensões? Como foram estabelecidos
tais objetos de conhecimento? A relação entre as dimensões, unidades temáticas, objetos de
conhecimento e habilidades não fica muito clara em alguns trechos da BNCC".
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INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Destacam que há ênfase à Arte como patrimônio histórico e cultural da humanidade e consideram
"importante, nesse contexto, conhecer o universo cultural brasileiro na sua multiplicidade de
aspectos, levando em conta as raízes africanas, indígenas e européias. Nesta versão da BNCC,
porém, este aspecto importante a ser trabalhado no ensino da arte apareceu apenas nas
habilidades. Seria interessante enfatizar melhor o trabalho com a diversidade cultural brasileira,
principalmente, em suas raízes africanas e indígenas.
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

Destacam, no componente Arte, que "as quatro linguagens articulam saberes e envolvem criar,
ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir. O texto enfatiza que cada linguagem deve ser
considerada nas suas especificidades. isso é um ponto importante que o texto levanta, ao mesmo
tempo em que propõe um diálogo entre as linguagens e com os outros componentes curriculares,
dando Importância clara à interdisciplinaridade".
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Educação Física, que seja "acrescentado aos objetos de
conhecimento dos 6º e 7º anos, na unidade temática Brincadeiras e Jogos, as brincadeiras e jogos
populares. Já no bloco dos 8º e 9º anos, o texto poderia contemplar a unidade temática
Brincadeiras e jogos".
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ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Ressaltam que "na versão anterior previam-se objetivos de aprendizagem para o componente
curricular Língua Estrangeira Moderna, de modo amplo; já na terceira versão, a Língua Inglesa
passa a ser o idioma obrigatório a partir dos anos finais do Ensino Fundamental, caracterizando
assim as determinações da nova Lei do Ensino Médio. Essa mudança deixa de considerar as
realidades e necessidades específicas de cada região, como por exemplo, regiões de fronteira,
comunidades de imigrantes, comunidades indígenas etc".
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

CRÍTICA

Lamentam, na abordagem do componente Ciências, a pouca ênfase em temas relacionados à
Ecologia

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam "Retornar à perspectiva de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para o Ensino Fundamental, reconhecendo o avanço conceitual expresso na documentação
educacional e permitindo a superação da ruptura observada entre a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental, marcada, inclusive, pela fragilidade nas conexões e nos entrelaçamentos dos direitos
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento com as competências e habilidades que serão
desenvolvidas nos anos iniciais.
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INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam "revisar e definir os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento em um
nível de detalhamento que não seja maior que o necessário para permitir uma visão clara da
progressão entre as etapas" e, ainda, "revisar as definições das aprendizagens necessárias a cada
etapa e área de conhecimento, de forma que a progressão curricular revele com mais clareza a
evolução do grau de complexidade dos conhecimentos que os estudantes devem desenvolver ano
a ano"
Demandam "Explicitar o olhar para a diversidade e a inclusão, tornando-o factível na consecução
da BNCC. Na perspectiva atual, encontramos dificuldades para lidar com derivações nos processos
de avaliação, até mesmo em larga escala, tendo em vista os cenários educativos da diferença, da
diversidade, das deficiências e das altas habilidades".
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam "Retomar o ciclo de alfabetização de três anos, de forma a respeitar os aspectos
biológicos e formativos próprios da infância, e considerar as populações com menor contato com
ambientes de letramento e de escrita. Considera-se a antecipação do término do ciclo de
alfabetização para o 2º ano do Ensino Fundamental um total desencontro com o processo tão
trabalhado e fundamentado do ciclo de alfabetização".
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Demandam para o Componente História: a. No que tange aos processos, adotar o termo “relação”,
em substituição do termo “comparação”, a fim de reconhecer que cada sociedade possui
características fundamentais e particulares que não permitem associá-las a outras culturas, e
possibilitar a identificação de pontos de ligação, de divergências, complementariedade, influência
ou interferência de outras culturas dentro da sociedade estudada, ampliando as aprendizagens. b.
Apresentar uma definição mais precisa no que tange à abordagem metodológica para o ensino e a
aprendizagem da historia; c. Dar maior destaque à História da África, da América Latina e das
Nações Indígenas, de maneira que reforce na BNCC as bases fundamentais para a percepção de
nossas identidades como nação plural e rica em nuanças.
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Demandam para o componente Geografia: a. Esclarecer a relação e a contribuição dos
fundamentos da ciência geográfica para o desenvolvimento do raciocínio geográfico apontado no
texto e as possibilidades conceituais que a Geografia fornece para “ler o espaço”. b. Destacar a
cartografia como ferramenta da geografia já que isso não está sinalizado com clareza nos
apontamentos das unidades temáticas. c. Indicar o estudo das territorialidades dos lugares,
apontadas pela Geografia Cultural como poder simbólico e cultural das sociedades sobre os
lugares, e não somente o termo “território usado”. d. Revisar o documento de forma a identificar e
suprimir sobreposições e sombreamentos que representem repetições, cuidando ainda da
objetividade e da clareza na organização dos conteúdos. e. inserir abordagem mais aprofundada
em temas importantes para o entendimento de fenômenos naturais, bem como da valorização dos
recursos disponíveis para a sociedade.
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demandam "Recepcionar novamente o Ensino Religioso na BNCC, como área de conhecimento e
como componente curricular, especialmente considerando os cenários contemporâneos que
exigem diálogo e tolerância, até mesmo no que concerne às buscas humanas de um sentido
profundo para a sua existência. A presença do Ensino Religioso na BNCC responde, dessa forma,
aos princípios constitucionais de garantia da diversidade de pensamento e crenças".
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ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Demandam para o componente Matemática: a. Especificar com mais profundidade as orientações
metodológicas; b. Reduzir a importância dada à “utilidade” da Matemática (pragmatismo), a fim de
não obscurecer outros sentidos e finalidades dessa área do conhecimento, a saber: o
desenvolvimento da capacidade de abstração, da generalização, do raciocínio lógico e da
argumentação. c. Dar mais importância à História da Matemática e à Comunicação em atemática,
fundamentais para o reconhecimento da Matemática como produção humana e cultural. d.
Destacar a interdisciplinaridade dessa área de conhecimento, valorizando a aplicação da
Matemática em contextos não matemáticos (relação com outras áreas de conhecimento e com a
realidade cotidiana dos estudantes). e. Considerar a resolução de problemas também como
conteúdo, e não apenas como estratégia de ensino e de aprendizagem.
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Demandam Para o componente Língua Portuguesa: a. Rever a divisão de níveis deste componente
(eixos, unidades e objetos), considerando que sua estruturação única dificulta o entendimento da
lógica construída para o desenvolvimento das habilidades ao longo do Ensino Fundamental, já que
a sua formatação não se encontra retratada nas definições conceituais presentes no início da
BNCC. b. Revisar o eixo Educação Literária (do 4º ao 8º ano), de forma a evitar a repetição de
habilidades de identificação de elementos da organização, da estrutura e da função do texto
dramático, e demonstrar mais claramente a progressão de conteúdos e competências. c. Rever os
gêneros do discurso, pois eles são tratados de maneiras distintas nos eixos Oralidade, Leitura,
Escrita e Educação Literária, evidenciando um descompasso nesse campo de estudo.
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ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Demandam Para o componente Arte: a. Observar a forma de apresentação, considerando que a
relação entre as dimensões, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades
não fica muito clara em alguns trechos da BNCC, o que tem gerado dúvidas; b. Rever a perspectiva
de utilização das tecnologias e dos recursos digitais na arte, considerando que essa utilização
deveria constar em todas as linguagens, e não apenas de forma mais enfática na linguagem de
artes integradas. c. Dar mais ênfase ao trabalho com a diversidade cultural brasileira,
principalmente em suas raízes africanas e indígenas; d. Abordar de forma mais específica as
competências/aprendizagens, que são apresentadas de forma muito generalista e ampla,
possibilitando múltiplas leituras.
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Demandam para o componente Educação Física: a. Destacar as particularidades da faixa etária e
suas especificidades, integrando-as progressivamente de forma planejada; b. Esclarecer sobre a
adequação do que deve ser desenvolvido com os estudantes com algum tipo de deficiência e/ou
limitações. c. Discutir a definição da obrigatoriedade da aula e do professor de Educação Física em
todas as suas etapas
Demandam para o componente Língua Inglesa: Evidenciar o trabalho na perspectiva de educação
linguística, de letramento e de interculturalidade adotada pelo componente, destacando a
potencialidade das reflexões a respeito do conhecimento de si mesmo, do outro, das relações com
os conhecimentos adquiridos, e sobre diferentes modos de ver e analisar o mundo.
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INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA
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ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais
da Educação
ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais
da Educação
Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade
Federal da Paraíba / UFPB
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INTERNA

Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade
Federal da Paraíba / UFPB

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO

CRÍTICA
CRÍTICA

Demandam para o componente Língua Inglesa: Rever impossibilidade de escolha da língua
estrangeira a ser trabalhada, levando-se em consideração as realidades e necessidades específicas
de cada região, como as regiões de fronteira, as comunidades de imigrantes, as comunidades
indígenas etc
Repudiam a "concepção de competências por entender que esse modelo de ‘conteúdos curriculares
a serviço de desenvolvimentos de competências’ proposto pela comissão do MEC, não respeitou os
Documentos da BNCC, produzidos pelos estados e ainda retroagiu ao modelo de competências das
DCNs de formação de professores [...]. Além do mais, desconsiderou todas as Resoluções do CNE
que tratam da Educação Básica e separou a BNCC do Ensino Médio das outras etapas e
modalidade da Educação Básica"
Entendem que a BNCC "desconsiderou todas as Resoluções do CNE que tratam da Educação
Básica" .
Entendem, no que se refere à Educação Infantil, que "a terceira versão apresenta redução nas
concepções de linguagem e de ensino/aprendizagem".
Entendem que "Afirmar que a BASE não é Currículo, a meu ver, registra um grande equívoco
teórico em torno do conceito, o que provoca muita confusão epistêmica em torno do significado do
Currículo. Os fundamentos pra essa afirmação de que Base não é Currículo são frágeis e
fragmentam a compreensão de Currículo quando o remete a ideia do que só é praticado nas
escolas. [...] A Base é sim um Currículo Nacional Comum que prevê direitos de aprendizagem
imprescindíveis à formação do cidadão brasileiro, o que não elimina a recriação, reinvenção,
reposição do currículo real na escola, na sala de aula". Entendem, sobre trecho da P.11 – “Nesse
artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão
curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é
básico-comum e o que é diverso em matéria curricular...” afirma: "Nota: Competências e diretrizes
de produção de conhecimento são eixos norteadores do Currículo e, portanto são currículos.
Definir aprendizagem “essencial” é definir processo de produção de conhecimento, portanto é
currículo (oficial). Reinterpretação desse Currículo é também é currículo, só que praticado".
Sobre trecho da P.11 – “Se a igualdade é pactuada em nível nacional, a equidade é efetivada nas
decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de Educação, no planejamento do
trabalho anual das instituições escolares, nas rotinas e nos eventos do cotidiano escolar, levando
em conta ...", afirma "a necessidade do Currículo Nacional representado na Base com o reforço à
uma política de valorização e produção dos PPPs das escolas. [...]Ele ainda se configura como
movimento/momento de proposição curricular privilegiado. Pode garantir maior organicidade e
momento de formação em serviço em torno dos princípios norteadores da BNCC.
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INTERNA

Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade
Federal da Paraíba / UFPB

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Afirmam a necessidade de reconhecer que a jornada, ou seja, ampliação dela (de forma objetiva) é
também condição imprescindível para ampliação da formação integral, diferente do que é afirmado
na p.17 - “Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral
com o qual a BNCC está comprometida se refere à...".
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INTERNA

Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade
Federal da Paraíba / UFPB

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Sugerem que o texto deve:" reconhecer as mudanças e também as limitações próprias de cada
criança, bem como essas mudanças atreladas a um contexto sócio cultural identitário:
comunidades etc. Incluir no texto, para assimilarmos na prática social. O texto é muito destinado a
um modelo de juventude, infância. Chega a ser muito normatizante do ponto de vista curricular".
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Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade
Federal da Paraíba / UFPB

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA
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INTERNA

Anita Lilian Zuppo Abed - consultora da UNESCO sobre
habilidades socioemocionais na Educação e Sandra Regina
Rezende Garcia - autora do livro “Mediação da Aprendizagem”,
especialista em formação de professores-mediadores

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO

Sobre trecho da P.15 - “A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da
formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC...”, questiona: Por que não
registrar que vai considerar as Diretrizes de formação docente de 2015, que inclusive já preveem a
relação com a BNCC?
Reconhecem "o avanço significativo ao serem incluídas, nas “Competências Gerais” da 3ª versão
da BNCC, algumas habilidades socioemocionais, especialmente nas competências 6, 8, 9 e 10".

136

INTERNA

Anita Lilian Zuppo Abed - consultora da UNESCO sobre
habilidades socioemocionais na Educação e Sandra Regina
Rezende Garcia - autora do livro “Mediação da Aprendizagem”,
especialista em formação de professores-mediadores

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem, no componente Educação Física, "maior ênfase no uso da imaginação, na produção
autoral, no trabalho em equipe e na utilização de recursos mediadores que agregam a afetividade
na construção do conhecimento, como por exemplo metáforas, músicas, poesias, atividades
corporais, rodas de conversa, brincadeiras, jogos", visando ao desenvolvimento socioemocional.

9 / 299

INTERNA

ANLGBTI - Aliança Nacional Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Intersexuais

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demanda a reinserção dos termos "orientação sexual" e "identidade de gênero" na BNCC, como o
argumento: "ser omisso e não nominar especificamente a orientação sexual e identidade de
gênero na BNCC significa respaldar e ser conivente com o preconceito, a discriminação, o estigma
e a violência vivenciados por estudantes LGBT nos ambientes educacionais e, pior, significa
indiferença e inércia por parte das autoridades constituídas em assumir sua obrigação de tomar
medidas para garantir a segurança e a permanência de todos/todas os/as estudantes nas escolas,
inclusive os/as estudantes LGBT, ferindo assim a Constituição Federal, os marcos normativos da
educação brasileira e as convenções internacionais das quais o Brasil é signatário".

9 / 299

INTERNA

ANLGBTI - Aliança Nacional Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Intersexuais

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Indicam a urgência do tratamento da identidade de gênero e da orientação sexual nas escolas
brasileiras, conforme dados da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil 2015: as
experiências de adolescentes e jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em nossos
ambientes educacionais (Curitiba: ABGLT, 2016), realizada pela ABGLT - Associação Brasileira de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

86 / 303

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

CRÍTICA

86 / 303

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

86 / 303

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que a BNCC "sustenta-se numa concepção restrita e cognitivista de aprendizagem, ao
retomar como conceito base a noção de competências, já refutada em vista de uma educação
como formação humana socialmente referenciada"
Entendem que "a retirada, nesta terceira versão, das referências ao direito de todas as crianças,
jovens e adultos ao respeito e ao acolhimento na sua diversidade, sem preconceitos de origem,
etnia, gênero, orientação sexual, idade, convicção religiosa ou quaisquer outras formas de
discriminação, faz coro com o conservadorismo reacionário do projeto inconstitucional da escola
sem partido"
Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles: empobrece a própria compreensão de aprendizagem, de criança, de
ensino, a partir dos usos que aparecem no texto; mantém uma lógica conteudinal assinalando
assuntos que sequer contemplam os debates atuais nos diferentes campos disciplinares".

86 / 303

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

CRÍTICA

Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles, retira os conceitos de gênero e de orientação sexual, explicitando a
opção por um currículo que se pretende "neutro" e, nesse sentido, articulado com a onda
conservadora presente no país"

86 / 303

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles, consolida a lógica de responsabilização dos professores pelos resultados,
eximindo os sistemas de ensino e desconsiderando o conjunto de fatores intra e extraescolares
que impactam a aprendizagem"
Entendem que há "completa desarticulação da BNCC com o Plano Nacional de Educação, com as
definições das Conferências Nacionais de Educação (2010 e 2014), bem como com a ausência de
relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais, provocando um descolamento da BNCC em
relação ao que foi discutido, produzido e materializado nas políticas educacionais no Brasil na
última década"
Registram que "os direitos de aprendizagem apresentam-se como eixos nos quais se desdobram os
objetivos conteudinais a serem alcançados pelos professores, reduzindo-se o direito à educação ao
direito à aprendizagem, passando-se a concebê-la apenas como escolarização". Registram ainda,
que "a conversão do direito a aprender dos estudantes numa lista de objetivos conteudinais a
serem aprendidos retira deste direito seu caráter social, democrático e humano".

86 / 303

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

1

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

1

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO - Marcos
Legais

CRÍTICA

Entendem que há uniformização e demandam que "qualquer proposta curricular deve lembrar que
a LDB em seu Art. 3º estabelece que o ensino será ministrado com base em princípios,
notadamente: II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; V – respeito à liberdade e
apreço à tolerância; VII – valorização do profissional da educação escolar; VIII – gestão
democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino; X –
valorização da experiência extraescolar; XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais, e por fim, XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº
12.796, de 2013)".

1

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Questionam a ideia de uma base nacional curricular: A divisão entre “planejadores” e “executores”,
estabelecida hierarquicamente e reforçada politicamente, teórica e epistemologicamente na BNCC,
não corresponde ao projeto de educação e nação democráticos e plurais que pensamos e está
refletido em nossa legislação, pois não respeita a diversidade, a autonomia e não fomenta as
práticas de democracia nos espaços-tempos educativos, além de desvalorizar os saberes dos
professores e, sobretudo, desconsiderar e silenciar os saberes endógenos locais.

1

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Questionam a ideia de uma base nacional curricular: "A elaboração da Base Nacional Comum
Curricular ficou centrada na produção de objetivos de aprendizagem que parecem voltados para a
elaboração de testes censitários que serão usados como instrumentos para a meritocracia que
desconsidera as possibilidades específicas de ensino e aprendizagem nos diferentes contextos
sociais, culturais e econômicos e o controle verticalizado, ampliando os processos de segregação
escolar, ao contrário do que dizem propor aqueles que a defendem.

1

INTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Críticam as concepções centrais: "representa uma retomada ou um retrocesso à formação
tecnicista da década de 1970, que foi questionada pelo discurso emancipatório e crítico da década
de 1980. Todavia, essa discussão é retomada com uma nova roupagem, através do discurso da
“aquisição” das habilidades e competências necessárias à vida pessoal e profissional e aquilo que
ele esconde e negligencia a respeito do que se constrói pessoal e socialmente".

18

INTERNA

Demandam a permanência do ensino religioso na BNCC.

INTERNA

INTRODUÇÃO - Marcos
legais
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

61

ANPTECRE - Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa
em Teologia e Ciências da Religião
ANPUH - Associação Nacional de História

CRÍTICA

61

INTERNA

ANPUH - Associação Nacional de História

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

História - Entendem que "os conteúdos proposto não trazem contribuições inovadoras. Inicia nas
‘cavernas’ e vai até a Constituição de 1988. Persegue uma lógica já presente em grande parte dos
livros didáticos nacionais, eurocêntrica e exclusivamente cronológica, em que pese algumas
menções sobre a história africana, afro-brasileira e indígena; bem como sobre questões de
gênero"
Destacam a "pouca relevância dada à diversidade cultural, aos direitos humanos, aos debates das
relações de gênero, às questões étnico-raciais, temas caros à nossa área do conhecimento e
fundamentais para uma discussão qualificada sobre nossa sociedade atual e tão importantes para
a formação de um sujeito histórico em uma ‘sociedade justa, democrática e inclusiva’, como
projetado pela BNCC"

61

INTERNA

ANPUH - Associação Nacional de História

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Criticam a proposta apresentada nessa versão, por entenderem que a disciplina de História está
organizada a partir de um viés único e linear, tendo como referência a centralidade da história
europeia, sem abrir grandes possibilidades para problematizar a complexidade temporal.

61

INTERNA

ANPUH - Associação Nacional de História

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que a BNCC não encampa as discussões do campo de referência da história do tempo
presente. Um ensino de História estabelecido pela relação do passado pelo passado, sem
articulações como tempo vivido pelo estudante o torna pouco significativo e passa longe de
produzir sentido para a formação de uma "sociedade justa, democrática e inclusiva".

293

INTERNA

ANPUH/SP - Associação Nacional de História - Seção São Paulo

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que a terceira versão da BNCC "mantém para os anos iniciais uma organização de
tempo cronológico e limitado ao grupo familiar; mantém as festividades de datas cívicas como
marco da compreensão da história nacional; mantém ainda para as séries posteriores do ensino
fundamental uma abordagem eurocêntrica da história, que mais uma vez descarta a possibilidade
de entendimento mais amplo da história da sociedade brasileira inserida nas sociedades
americanas em sua diversidade cultural, social e econômica; mantém reiteradamente o estudo do
Brasil a partir de uma suposta dimensão periférica no sistema capitalista".

293

INTERNA

ANPUH/SP - Associação Nacional de História - Seção São Paulo

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "a lógica da história do capitalismo se mantém ao delimitar estudos da Antiguidade
apenas articulados ao conceito de "civilização" que elimina outros povos. As sociedades indígenas
americanas e africanas não existiam na Antigüidade? As sociedades indígenas e africanas devem
ser estudadas apenas após o contato com os brancos "civilizados"? E outros povos como os
chineses também não podem ser considerados "civilizados"? Manifestamos nossa preocupação em
relação a uma seleção de conteúdos que reitera a ênfase no estudo histórico centrado nos feitos
do progresso do capitalismo e limita a possibilidade de estudos históricos pautados em outras
possibilidades de abordagem, fartamente demonstradas na historiografia. Também limita uma
formação política ao evitar estudos do tempo presente uma vez que delimita os estudos da política
brasileira que não podem ultrapassar a década de 1980".

293

INTERNA

ANPUH/SP - Associação Nacional de História - Seção São Paulo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que " a Base limita a aprendizagem enfatizando-se o processo avaliativo cujo
pressuposto está centrado no desenvolvimento da capacidade de responder aos testes - um
sistema basicamente mnemônico, ou seja, uma nova versão do método catequético. A dinâmica
que rege a organização progressiva e detalhada em descritores sequenciados apresenta um 'rumo
claro' o preparo de estudantes preponderantemente com vistas à aferição de desempenho, em
especial aquelas destinadas a avaliações externas (como as provas SARESP, PISA etc.), diluindo-se
os métodos de estudos em meras leituras de sistemas apostilados de treinamento discente. Esse
currículo avaliado traz conseqüências não apenas para a formação intelectual, cultural e política
das futuras gerações de estudantes como também atua diretamente sobre o trabalho e a formação
docente, reduzindo o trabalho intelectual de professores à empobrecedora lógica do consumo de
materiais simplificados, não raramente envolvidos em facilitadoras fórmulas sedutoras das
tecnologias digitais de informação conforme se vê nas práticas escolares do Estado de São Paulo e
seu sistema apostilado em plena difusão que torna o professor um simples 'aplicador' de uma
matéria que será avaliada exteriormente".

134 / 166

INTERNA

Antônio Ferreira (sem qualificação); Sergio Resende (Doutor em INTRODUÇÃO Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
Fundamentos
Professor de Filosofia no Instituto Federal do Rio de Janeiro,
pedagógicos
campus Pinheiral)

PROPOSTA

Demandam a exclusão de qualquer menção à identidade de gênero, chamada "ideologia",
argumentando que "possui suas raízes em movimentos internacionais cuja finalidade é sobrepor às
soberanias nacionais um governo mundial baseado em valores espúrios e para os quais atitudes de
desmantelamento das famílias, atrofiamento intelectual das massas, controle das consciências e
mecanismos culturais de eugenia são extremamente fundamentais".

245

INTERNA

Antonio Ricardo Catunda de Oliveira - Conselheiro do CONFEF

PROPOSTA

Sugere que a Base apresente "objetivos contemporâneos para a Educação Física, como: Prover os
jovens de conhecimento, competência, capacidade e excelência; Promover valores e atitudes;
Desenvolver habilidades e aptidões; Criar desenvolvimento pessoal, social, físico, emocional e
intelectual; Preparar para a proficiência em atividade física para a saúde ao longo da vida".

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

297

INTERNA

Ariane Evangelista (sem qualificação)

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demandam a retirada de qualquer menção à "ideologia de gênero".

88

INTERNA

ARPA - Associação Riograndense de Professores de Alemão

ASPECTO
POSITIVO

Registram que receberam “com bons olhos o texto da BNCC, que busca pautar os seus princípios
no pluralismo de ideias, no respeito à diversidade, às diferentes etnias e sua pluralidade cultural.

88

INTERNA

ARPA - Associação Riograndense de Professores de Alemão

PROPOSTA

Demanda a manutenção do plurilinguismo (presente na LDB, antes da Reforma do Ensino Médio),
por entenderem que a possibilidade de escolha da língua estrangeira permite "maior número de
oportunidades aos alunos [...] como estudar no exterior, participar de intercâmbios, concorrer à
bolsas de estudo, trabalhar em empresas multinacionais".

17

INTERNA

ASPERSC - Associação dos Professores de Ensino Religioso do
Estado de Santa Catarina
Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam a permanência do ensino religioso na BNCC.

96

INTERNA

PROPOSTA

Destacam a necessidade de se "considerar a aprendizagem como direito" e que esta concepção
apareça transversalemente em todo o documento.

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que a Base "retoma a ideia da seriação, reforçada ao recomendar-se um conjunto de
habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada um dos anos".

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que as "competências e habilidades são apresentadas na BNCC de maneira sequencial,
fixas e isoladas umas das outras, desconsiderando a interdependência e inter-relação existentes
entre elas".

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "a concepção de leitura, apresentada no documento, baseia-se em uma das
prespectivas do campo da linguística que considera a codificação e decodificação como alicerces do
processo de alfabetização, em detrimento de outras perspectivas que consideram aspectos
discursivos e letramentos na apropriação da leitura e da escrita".

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Criticam a retirada "das escolas indígenas, quilombolas e do campo, uma desconsideração para
com as lutas pela inclusão social e escolar de todas as populações".

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Criticam o pouco tratamento dado às questões de gênero e de orientação sexual.

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Criticam a retirada das estratégias 2.2 e 3.3 do PNE sobre "o pacto para a concretização dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum
curricular do ensino fundamental e médio".

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Afirmam que a BNCC contraria o art. 58 do ECA: "No processo educacional respeitar-se-ão os
valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente,
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura".

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que o texto apresentado "não é uma base comum: é uma matriz de itens de avaliação
baseada em habilidades e competências que reduzem o caráter do processo educativo.

96

INTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que o texto apresentado "possui uma fragilidade teórica, desatualizada e de caráter
utilitarista e pragmático.

262

INTERNA

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Sugerem "considerar a inclusão do Inglês e Espanhol como línguas obrigatórias".

262

INTERNA

INTERNA

Revelam preocupação com a redução do tempo para alfabetização (concluída no segundo ano do
EF), alertando para o fato de que nem todas as crianças vêm de universos letrados e nem todas
têm acesso à Educação Infantil
Demanda a permanência do ensino religioso na BNCC.

318

INTERNA

CEDIM/SC - Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

103

Câmara Municipal de Cabo Frio, Secretaria de Educação,
Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar
Câmara Municipal de Cabo Frio, Secretaria de Educação,
Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar
Câmara Municipal de João Pessoa

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Defendem que as diferenças sejam contempladas na Base: "étnicas/raciais, de religião, de gênero,
de condição social, cidade/campo, populações quilombolas e ribeirinhas, populações indígenas,
diferenças culturais e regionais, pessoas com deficiência, diferenças etárias e, em especial a EJA,
cuja ausência preocupa já que o direito de jovens e adultos à educação escolar é constitucional e
regulamentada como direito público subjetivo inclusive na LDB". Ainda, entendem que o "Brasil
possui uma rica legislação sobre direitos humanos, inclusive o Parecer n° 8/2012 e a resolução n°
1 do mesmo ano do Conselho Nacional de Educação. Esta legislação está fracamente representada
na versão 3 da BNCC ,que quase não aborda o tema".

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Demandam deixar "claro que as avaliações não serão realizadas apenas por provas nacionais em
ranqueamentos, mas num processo constante de avaliação pelo professor na sala de aula. Na
educação infantil não cabe nenhum tipo de prova, apenas observações e anotações do professor
sobre a evolução da criança"

PROPOSTA
PROPOSTA

Demandam o cumprimento da lei 11.340/2006 9Lei Maria da Penha), cap. I, art. 8, incisos VIII - a
promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à
dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; e IX - o destaque,
nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar
contra a mulher
Entendem que "apesar de repetir muitas formulações da segunda versão, a terceira versão da
BNCC faz uma ruptura paradigmática com a segunda, na organização das propostas. A segunda
versão privilegia os processos de aprendizagem centrados no educando, enquanto a terceira
versão privilegia a organização dos conteúdos. A ruptura se manifesta, inclusive, na substituição
de objetivos e direitos por conhecimentos e habilidades que têm vertentes teóricas distintas".
Entendem que a "organização da versão 2 possibilita uma maior integração de conteúdos, a partir
dos campos de experiências e da vinculação com a realidade social. Inclusive ou sobretudo, na
formulação das linguagens".
Defendem que "tendo em vista o mal estar produzido em setores da sociedade, pela ausência do
Ensino Religioso na terceira versão, consideramos que poderia ser aproveitada a proposta da
segunda versão".
Consideram "muito importante explicitar e fundamentar a presença das questões de gênero na
terceira versão. Só assim poderão ser neutralizadas as manifestações radicais e apaixonadas
contra o uso do termo, inspiradas em pretensas distorções ocorridas em outros países. Num país
como o nosso, que registra assustadores índices de violência contra a mulher e ainda mais contra
homossexuais e transexuais, é imperioso tratar destas questões nas escolas como também, sobre
o desenvolvimento sexual. Não se trata de antecipar questões não colocadas por crianças e
adolescentes, mas de dar respostas claras aos problemas que vivem no cotidiano".

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul ED. INFANTIL - Campos
de experiência
CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

27

INTERNA

27

INTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Defendem a importância da segunda língua estrangeira opcional para os alunos, por entenderem
que no caso da língua espanhola, "falada em mais de 20 países, sobretudo latinoamericanos, a
terceira língua mais falada no mundo, depois do mandarim e do inglês, importante para a relação
do Brasil com os países vizinhos e para as populações das fronteiras". Ainda, consideram
"fundamental fazer atenção às línguas indígenas, primeiras línguas nas comunidades indígenas
que têm direito de serem escolarizadas nas suas línguas, e também, às muitas línguas européias
faladas em grupos de brasileiros descendentes de estrangeiros, que vivem em regiões colonizadas
por europeus.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO - Marcos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
legais
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

PROPOSTA

Demandam que a apresentação do documento da Base Nacional Comum Curricular - BNCC
explicite o "trato com as modalidades da educação que, para além dos objetivos comuns da
aprendizagem, devem indicar as adequações metodológicas, tendo em vista as diferenças étnicas;
territoriais; do campo; indígena e quilombolas; educação especial; jovens e adultos; entre as
demais diversidades das crianças e dos estudantes brasileiros".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO - Marcos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
legais
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Apontam que a "citação dos arts. 9°, 32 e 35 da LDB, para justificar a adoção das competências,
parece-nos um pouco equivocadas, pois os arts. 32 e 35, que pertencem ao Título Das Finalidades
da Educação, não se referem, em nenhum de seus parágrafos, incisos e alíneas a competências.
Ao contrário, explicitam os objetivos de aprendizagem para etapas da Educação Básica".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Fundamentos
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Criticam a adoção de competências argumentando que "vincula-se e limita-se a Base a referências
oriundas de teorias polêmicas no Brasil, cujo viés incide sobre o ensino tecnológico e profissional,
o qual difere imensamente do propósito da educação pública para Educação Infantil e Ensino
Fundamental conforme descrito na própria LDB.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Fundamentos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que "uma BNCC sólida incidirá na apropriação de saberes científicos, filosóficos e
artísticos em prol do desenvolvimento do indivíduo na sua multidimensionalidade permitindo-lhe
ações cidadãs. Essas são as únicas competências que uma base curricular deve prever, pois
derivam do alcance dos objetivos de aprendizagem construídos nesse processo democrático desde
2015".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Fundamentos
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que, "focados no alcance dos objetivos de aprendizagem, os profissionais e estudantes
estão promovendo inúmeras competências. A listagem, nesse sentido, reduz o potencial dessa
base e a vincula a uma série de problemas desnecessários nas escolas brasileiras".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Fundamentos
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Posicionam-se contrários a adoção de competências, por entenderem que "decorrido mais de uma
década e meia, inúmeros pesquisadores da educação produziram várias críticas a esses textos
apontando em específico seu caráter de filiação ao modelo produtivo, atendendo em particular a
interesses mercadológicos mais do que a um real desenvolvimento integral de humano. Limitar a
capacidade humana de constituir-se socialmente pelo saber é um equívoco, inclusive para o
próprio mundo do trabalho, pois há que se considerar as transformações sociais, tecnológicas e de
comunicação que exigem aprendizagens para atuações profissionais e sociais das quais não
conseguimos ainda dimensionar com segurança".

CRÍTICA

Declaram preocuipação com as propostas para a educação infantil, "de forma especial, a
substituição 'das múltiplas linguagens' por 'relação oralidade e escrita'".
Discordam do tratamento dado aos conteúdos de História e Geografia, afirmando que "a criança e
o adolescente não são registradores de informações descontextualizadas, mas construtores de
conhecimentos numa rede de significações situadas no tempo e no espaço. Não se trata de
selecionar conteúdos significativos para que sejam adquiridos pelos alunos; mas sim, partir das
significações construídas pelos alunos para que acessem os conteúdos universais".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Fundamentos
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Registram "preocupação com a retirada de menções à identidade de gênero e orientação sexual do
texto da BNCC".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Fundamentos
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Criticam no texto introdutório (pág. 3), parágrafo 4°, a "inadequação no uso do termo 'tolerância
recíproca em que se assenta a vida social e a formação ética...'. A convivência social com as
diversidades prescinde de respeito e não de tolerância. Todas as legislações que buscam equidade
de direitos nas diversidades apontam mudanças nos paradigmas educacionais como as da
Educação Indígena, Educação Quílombola, Educação das Relações Étnico-Raciais, direito à adoção
do nome social em ambiente escolar, dentre outras, pontuam que os saberes qualificados sobre
estas diversidades organizam o respeito ao outro e permitem relações solidárias, o que se distancia
da idéia de tolerância em que o outro é apenas suportado.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Destacam que no componente Ciências há "imprecisões no uso das terminologias relacionadas a
ambiente. Com freqüência se usa o termo 'meio ambiente', ao invés de simplesmente 'ambiente'.
Outras vezes aparece o termo 'natureza', reforçando a impressão de uma perspectiva ecológica,
antropocêntrica e conservadora da abordagem ambiental. Em outros momentos - agora de
maneira adequada - usa-se o termo 'socioambiental' para se referir ás questões ambientais,
indicando que as dimensões social, política, econômica, histórica e cultural também integram as
dimensões físicas e geológicas (dimensão abiótica) e biológicas no estudo dos aspectos e
problemas ambientais".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Avaliam que no componente Língua Estrangeira - Inglês "há inapropriação de termos técnicos,
quando utiliza 'Modalidades e formatos' diversos para textos escritos. Compreende-se que o estudo
da língua deve proporcionar estudos com o uso de diversos gêneros textuais.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documento da etapa
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que "ao reduzir o texto introdutório, do que fora apresentado na versão anterior,
importantes discussões levantadas pelo coletivo, participante da BNCC, não foram contempladas
nesta versão, principalmente no que tange a conceitos, como desenvolvimento, aprendizagem e
linguagem".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documento da etapa
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que o Quadro de Síntese das aprendizagens para a transição para o ensino fundamental
pode levar a compreensão "de que essas aprendizagens são requisitos para a transição ao ensino
fundamental".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL - Campos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
de experiência
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que "ao utilizar a justificativa de 'Introduzir a criança no mundo da escrita' o texto
sugere que não se compreende que as crianças já estão inseridas no mundo da escrita e nem por
isso precisam exercitá-la de forma sistêmica, nesta etapa da educação básica. Cabe a Educação
Infantil, então, continuar a desenvolver e ampliar experiências desta criança com este mundo".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documento da etapa
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que "ao sugerir que o trabalho do professor 'o mediador entre os textos e a criança,
propicia [...] a aprendizagem da direção da escrita'., percebe-se, ainda, com a mudança da
segunda para a terceira versão, uma tensão conceitual sobre a identidade e os objetivos da
Educação Infantil que precisa ser explicitada e debatida".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL - Campos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
de experiência
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Criticam a mudança da denominação do Campo "escuta, fala, linguagem e pensamento" por
"oralidade e escrita", por entenderem que essa substituição "expressa uma redução das amplas
possibilidades de desenvolvimento das linguagens resumindo-se apenas em oralidade e escrita"

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL - Campos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
de experiência
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Criticam a terceira versão da BNCC, quando afirma que 'a literatura introduz a criança na escrita',
argumentando que "essa afirmação pode direcionar o planejamento de ações na utilização de
textos somente como pretextos didáticos".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL - Campos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
de experiência
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Criticam a abordagem do Campo "Corpo, gestos e movimentos", por entenderem que, nessa
versão, "as dimensões físicas e motoras ficam mais elevadas possibilitando um retrocesso na
compreensão de corpo, podendo reduzir o entendimento como um corpo a ser educado e
condicionado com atividades de prontidão/exercícios motores".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documento da etapa
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Apontam que a apresentação das etapas "creche e pré-escola", retomada na terceira versão, pode
vir a caracterizar indesejada ruptura entre grupos etários.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ED. INFANTIL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documento da etapa
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Identificam "uma grande ameaça de surgimento de avaliações/exames/verificações/sondagens de
entrada para o Ensino Fundamental", caso a intenção de que as sínteses de aprendizagens
esperadas em cada campo de experiência sejam "elementos balizadores e indicadores de objetivos
a ser explorados em todo o segmento da Educação infantil, e que serão ampliados e aprofundados
no ensino Fundamental, e não como condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino
Fundamental", não seja lida pelos sistemas de ensino à luz de toda a legislação que exclui esse
tipo de prática de exames para crianças da Educação Infantil".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO - Marcos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
legais
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Questionam a “exclusividade da Língua Inglesa e de sua escolha. Destacam que os motivos
apresentados na versão final da BNCC não respondem à escolha por esta língua em detrimento de
outras. Dentre esses motivos, está a definição da opção pelo ensino da Língua Inglesa como língua
franca; e por ser a língua possível para proporcionar uma educação linguística voltada para a
interculturalidade. Entendem que o documento deveria trazer uma explicação mais plausível para
uma proposta específica à língua inglesa, uma vez que os argumentos ora postos não convencem”.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Apontam fragilidades encontradas no texto do componente Língua Inglesa: a apresentação de uma
proposta prescritiva, centrada no ensino de um conhecimento sistêmico da língua, apresentando
uma visão tecnicista, limitada a explicações gramaticais ou à repetição de frases
descontextualizadas.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Questionam, no componente Língua Inglesa, que a Literatura “aparece somente uma vez no
campo das habilidades, previsto para o oitavo ano do Ensino Fundamental”.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Identificam, no componente Língua Inglesa, que “há repetição de unidades temáticas e,
consequentemente, não se apresenta uma progressão”.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que o componente curricular de Arte apresenta-se organizado em seis dimensões do
conhecimento e que apenas três dessas dimensões (Criação, Fruição e Reflexão) estão
fundamentadas, teoricamente, sendo que as demais seriam sinônimos destas.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Como avanço, observam que na Versão Final da BNCC, "as linguagens artísticas (Artes Visuais,
Dança, Música e Teatro) são consideradas em suas especificidades; ou seja, as experiências e
vivências dos sujeitos em sua relação com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou
estanque e ainda se articulam entre si e entre os demais componentes curriculares. Assim, é
importante que o componente curricular Arte leve em conta o diálogo entre essas linguagens, além
de possibilitar o contato e a reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes
circenses, o cinema e a performance".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Registram que "a progressão das aprendizagens não está proposta de forma linear, rígida ou
cumulativa com relação a cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento
no qual cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores na aprendizagem de
Arte.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Afirmam que "as artes integradas são contempladas nesta versão, explorando as relações e
articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo
uso das novas tecnologias de informação e comunicação".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Declaram que a proposta do componente Arte "contempla atividades que facilitem um trânsito
criativo, fluido e desfragmentado entre as linguagens artísticas, podendo construir uma rede de
interlocução, inclusive, com outros componentes curriculares. Temas, assuntos ou habilidades
afins de diferentes componentes podem compor projetos nos quais saberes se Integram, gerando
experiências de aprendizagem amplas e complexas".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Criticam a 6ª Competência do componente Arte: Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado
e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de
circulação da arte na sociedade, por entender que "mercado e consumo das artes não devam ser
"competências" a serem desenvolvidas no Ensino Fundamental".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Chamam atenção sobre "a questão do estudo das artes européias, focando as festas européias,
comidas típicas entre outros e também atividades cristãs, como exemplo, as procissões de Corpus
Christi, para se trabalhar conceito de artes e estética.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

No componente Arte, "avaliou-se que as imagens da segunda versão são mais humanizadas,
diferente das imagens da terceira versão".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Para Educação Física, a Unidade Temática: Ginástica, "aborda a ginástica como condicionamento
físico, porém entendemos que o que cabe ao componente consiste em conscientização corporal e
não condicionamento".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Para Educação Física, nas Unidades Temáticas: Lutas e Práticas Corporais de Aventura e Radicais,
"destaca-se a forte presença de atividades práticas de origem estrangeira que o profissional de
Educação Física não está habilitado, tão pouco há nas escolas equipamentos necessários para tais
práticas [...] (Curling, Golfe, Badminton, Squash, Criquete, Softbal, etc)".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Para Educação FÍsica, na unidade temática: Dança, prevista para os anos iniciais (3° ao 5° anos),
o documento faz referência ao objeto de conhecimento "as danças de matrizes africanas e
indígenas", porém nele não há nenhuma indicação sobre as modalidades sugeridas, o que nos leva
a entender que simplesmente utilizaram os termos para atender as Leis Federais 10.639/03 e
11.645/08.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Consideram que ,no texto introdutório da Área de Ciências Humanas, "conceitos importantes não
foram trabalhados ou enfatizados. Há ausência dos termos: capitalismo, relações sociais de
produção, alteridade, consumo, classe social, trabalho e ideologia".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Observam "que não existe clareza com relação á base conceitual que ampara as Ciências
Humanas, uma vez que aglutina diferentes 'termos' sem apresentar coesão teórica entre eles".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Identificam "uma responsabilização em nível individual, com pouca ênfase na concepção dialética
das Ciências Humanas.Percebe-se que não existe articulação argumentativa entre a apresentação
das Ciências Humanas e o texto introdutório dos componentes ou entre competências e
habilidades".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Destacam, no componente História, "a perspectiva eurocêntrica, especialmente no estudo das
populações africanas, afrodescendentes e indígenas. No entanto, a formulação da proposta
ressente-se de solidez argumentativa ao ignorar o aporte teórico de pesquisadores que discutem
as questões do negro e as africanidades. Portanto a inclusão do tema vira mero apêndice da
História européia, ficando atribuída à colonização e ao colonizador europeu o marco inicial, tanto
da História do Brasil quanto da África".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Identificam alguns conceitos/noções são desprovidos de historicização, demonstrando a falta de
sintonia da BNCC com os debates historiográficos contemporâneos".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Idenficiam, no componente História, "que todo o documento faz forte referência ao meio urbano,
privilegiando homem urbano, deixando de destacar o campo (espaço rural)".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Identificam, no componente História, que "os objetos de conhecimento deste componente
curricular são numerosos, repetitivos e imprecisos (alguns com formulação genérica, válida para
qualquer componente das Ciências Humanas)".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Registram, para o componente História, que "a forma prescritiva e antológica de apresentação dos
objetos de conhecimento, não ajudam a pensar o papel do ensino de História na formação
intelectual do estudante, não promovendo a capacidade analítica sobre diferentes formas de
construção dos discursos e das representações sobre o passado".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Registram, para o componente Geografia, que verificaram "progresso quando se colocam a
diversidade ambiental, impacto ambiental e qualidade de vida como objetos de conhecimento
numa interlocução com a disciplina de Ciências, apesar do enfoque maior ao uso e exploração da
natureza".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Observam, para o componente Geografia, "que houve a exclusão de fundamentos de astronomia;
as temáticas Terra e Universo foram deslocadas para o componente de Ciências; e o espaço campo
não aparece como objeto de conhecimento nos anos finais".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Destacam, no componente Geografia, "a importância de apresentar 'conexões e escala' como
unidade temática, a fim de garantir a articulação dos fatos nos níveis local e global".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

PROPOSTA

Demandam, no componente Geografia, a revisão da exclusão completa do objeto de conhecimento
terra e universo, assim como sua transferência para o componente de Ciências.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

PROPOSTA

Demandam, no componente Geografia, "a revisão da transferência dos objetos de conhecimento
Europa, Ásia e Oceania do 9° ano para o 8° ano e os objetos de conhecimento América e África
para o 9° ano, sendo que estes se encontravam no 8° ano. Propõe-se a revisão deste aspecto, por
em nenhum momento do processo esta alteração ter sido sinalizada ou proposta nas discussões
das versões anteriores".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Criticam o destaque, considerado "além do necessário, á área de Astronomia, onde constituiu- se
uma unidade temática "Terra e Universo" que está presente em toda a BNCC desde o primeiro ano
até o nono ano, com vários conteúdos específicos da disciplina de Geografia.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Criticam a ausência da articulação entre as habilidades propostas na unidade temática Vida e
Evolução. Não existindo uma seqüência contínua de aprendizagem, principalmente no que se
refere aos seguintes temas: Anatomia, Fisiologia; Genética Evolução dos Seres; Zoologia e
Botânica; e a ausência dos Estudos de Ecossistemas Globais e suas Influências.

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Quadros de Unidades
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - temáticas, Objetos de
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
conhecimento e
Santa Catarina - UNDIME/SC
Habilidades

CRÍTICA

Identificam no componente Ciências, unidade temática Matéria e Energia, a presença de
"conteúdos repetitivos que permeiam todos os níveis de aprendizagem".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que, no componente Geografia, "a definição para letramento científico é limitada e traz
termos cujo sentido não é claro. Por exemplo, capacidade de se envolver com a idéia da ciência.
Ainda, registram que "o termo cidadão reflexivo é outra impropriedade, pois ser 'reflexivo' não é a
característica principal para cidadão, todos os indivíduos são reflexivos em algum grau".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
ENS. FUNDAMENTAL Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Documentos de
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - área/componente
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

ASPECTO
POSITIVO

Registram ser "bastante louvável que a temática ambiental tenha sido tratada nas várias unidades
temáticas e ao longo de todos os anos escolares. A preocupação com os problemas ambientais e
com a sustentabllldade estão presentes a todo o momento".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO - Marcos
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
legais
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

PROPOSTA

Demandam a manutenção do Ensino Religioso na Base Nacional Curricular Comum, "pois o estudo
da diversidade cultural religiosa brasileira, de modo científico e sem proselitismo, é um importante
elemento a contribuir na formação cidadã dos estudantes de educação básica, tendo em vista a
educação para o diálogo, a promoção da liberdade religiosa e dos direitos humanos".

82

INTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
INTRODUÇÃO Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Fundamentos
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina - pedagógicos
SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Entendem que "a expectativa de aprendizagem não deve ser confundida com quantidade de
objetivos a serem ensinados. Considerando que o texto da BNCC contém objetivos de
aprendizagem excessivos, confusos e repetitivos, faz-se necessário redimensionar o descrito nessa
versão.

255

INTERNA

CEE/SE - Conselho Estadual de Educação de Sergipe

PROPOSTA

Sugerem reforçar que a BNCC "deve ser compreendida como instrumento que estabelece os
objetivos que se espera alcançar e o Currículo Escolar, conforme a autonomia que os Sistemas de
Ensino, Redes e Escolas possuem, como meio em que se define como alcançar tais objetivos".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ED. INFANTIL - Campos
e Ação Comunitária
de experiência

CRÍTICA

Consideram o campo de experiência "Oralidade e Escrita" importante, pois "pode permitir maior
familiaridade, especialmente das crianças de meios pouco letrados, com a cultura escrita,
garantindo que elas compreendam sua função e seus usos, bem como, de se aproximar do sistema
de notação. No entanto, um ponto que requer atenção é o espaço que a terceira versão dá a
Oralidade na educação infantil. Ela é pouco abordada e quando aparece está apenas subordinada à
escrita. É preciso lembrar que a primeira infância é um momento crucial para o processo de
aquisição da linguagem, para a construção do discurso narrativo, entendendo-os em relação
estreita com a constituição do pensamento e da memória, base para a interação com seu grupo
social. Contudo, o texto não traz nenhuma menção sobre a intencionalidade pedagógica dos
educadores para este processo. Da forma como está proposto, as redes e os professores terão
poucos subsídios para desenvolver um trabalho consistente que contribua para o avanço das
crianças".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem "pouco justificável a leitura de textos literários constituir um campo específico de
conhecimento, independente da leitura. Certamente, a formação de leitores de textos literários é
uma importante função da escola, mas se trata de uma modalidade de leitura, ao lado de outras,
que tendem a se tornar secundárias em razão da importância concedida à leitura literária".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

Consideram "acertada a abordagem prevista na terceira versão que descreve, explicitamente e
sistematicamente, as habilidades necessárias para a compreensão das características lingüísticas
do sistema de escrita do Português. Para tanto, foram detalhados domínios de natureza distinta,
como o "Conhecimento de letras", o "Desenvolvimento Psicogenético" - entendido como o
incentivo às escritas espontâneas e não convencionais dos alunos iniciantes, a "Consciência
fonológica" e "Grafofonêmica".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem "uma sequência textual (tanto o narrar, como o relatar) desde a educação infantil" e não
que a narrativa seja introduzida no EF2.

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Declaram preocupação pela "introdução precoce de conteúdos gramaticais a partir do 3° ano;
ainda que se alerte para que tais conteúdos devam ser explorados em textos de leitura e naqueles
produzidos pelos alunos. Alguns deles não têm qualquer função que justifique sua introdução,
como é o caso de identificar funções na frase: como substantivos e verbos, sujeito, predicado e
objeto direto. Mesmo os demais conteúdos gramaticais, que podem fazer sentido, têm seu foco
desviado: a função anafórica dos pronomes é o foco, não os pronomes e seus tipos, a questão
ortográfica e a ampliação do vocabulário são o foco, não os processos de formação de palavras".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura INTRODUÇÃO e Ação Comunitária
Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura INTRODUÇÃO e Ação Comunitária
Fundamentos
pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO

Demandam que "a base explicite as questões relacionadas às diversidades, de forma que elas
possam ser asseguradas a todos os estudantes", por entenderem que "conhecimentos, saberes,
valores e práticas estão associados a grupos étnicos, sociais, regionais, marcados pelo gênero e
por sua orientação sexual"
Entendem que, "em relação a versões anteriores, a BNCC ganhou maior objetividade, clareza e
organicidade, o que permitirá a ela servir de modo mais eficaz à elaboração dos currículos dos
sistemas de ensino estaduais e municipais. Isto se dá em razão de uma eliminação de
redundâncias na definição dos objetivos (ou competências) a serem alcançados ao final da
educação básica e no ensino de Língua Portuguesa, seja no Ensino Fundamental, seja na Educação
Infantil, com a introdução do campo de experiências “Oralidade e escrita“.

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura INTRODUÇÃO e Ação Comunitária
Fundamentos
pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO

Identificam que "a continuidade entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental está melhor
assegurada, assim como a progressão, em linhas gerais, entre os anos nesse último nível de
ensino. A especificidade dos anos iniciais e dos anos finais do Fundamental também está melhor
definida na Introdução do documento, ainda que ela se defina mais, no caso dos anos finais, pelas
características do ciclo social de vida dos estudantes do que pelas finalidades desse segmento e
pela natureza do conhecimento a ser adquirido.

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura INTRODUÇÃO e Ação Comunitária
Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Lamentam "a retirada explícita da recomendação para a abordagem das diferentes formas que
manifestam a discriminação de gênero e de orientação sexual, que estavam presentes na versão
embargada, a qual o Centro teve acesso por meio de jornalistas. A menção explícita a essas
formas de discriminação – tão arraigadas em nossa sociedade – estão presentes em documentos
oficiais da União desde os Parâmetros Curriculares Nacionais. A retirada significa um retrocesso no
combate à discriminação e à violência contra a mulher e ao silêncio diante do preconceito e da
perseguição à comunidade LGBTI".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura INTRODUÇÃO e Ação Comunitária
Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam "que o documento tende a se afastar das características do gênero textual 'base
curricular'. Documentos da mesma natureza, de outros países, tendem a não exceder cerca de 200
páginas, enquanto a Base alcança 400. Há, especialmente na área de Língua Portuguesa e
Alfabetização, um número excessivo de habilidades selecionadas, o que torna o documento mais
próximo de um currículo do que de uma base curricular. Ao que tudo indica, além disso, há
também uma introdução – que consideramos excessiva – de textos explicativos, talvez
decorrentes, por sua vez, de uma avaliação da necessidade de formar o leitor – gestor e/ou
professor – para a compreensão de escolhas que orientam a seleção de habilidades e
conhecimentos. Julga-se, aqui, que essa função de formação, de explicitação de razões de
escolhas, bem como de fundamentação teórica cabe a documentos de apoio, não à Base. Por
razões de economia, a apresentação dessa fundamentação acaba por ser aligeirada e superficial,
contribuindo mais para levar a mal entendidos e interpretações distorcidas do que a uma
compreensão adequada dos pressupostos que sustentam a Base".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que, nos "trechos introdutórios à área de Linguagens e, especialmente, de Língua
Portuguesa e de Alfabetização. Se não há graves incorreções no trecho, seu caráter sumário pode
conduzir a interpretações distorcidas, como, por exemplo, assumir que a escrita é apenas uma
representação da oralidade (p. 63). Pode também conduzir a fazer reviver o período de 'prontidão',
a fim de treinar os alunos para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras, dedução que pode
ser feita a partir do enunciado número 1 das “Considerações sobre o processo de alfabetização –
p. 67 e seguintes – (especialmente se associada a indicações referentes ao tema presentes na
parte da Educação Infantil). Para leitores com pouca formação linguística, trechos, também
exemplificando, como os de número 5 a 9 são incompreensíveis. De modo mais grave, o parágrafo
que se inicia por “Em síntese” (p. 69), que trata de tema importante – mas também polêmico no
campo educacional brasileiro –, as relações entre letramento e alfabetização, bem como o ensino
explícito e a psicogênese – não introduz uma síntese ou resumo, já que nada sobre isso foi tratado
anteriormente. Na verdade, o parágrafo introduz novos temas, sem aprofundá-los. Acredita-se – é
nosso ponto de vista – que se deve distinguir entre Base Curricular e documentos de formação.
Misturar um e outro causa prejuízos a ambos.

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Declaram "surpresa" com "a introdução precoce de conteúdos gramaticais a partir do 3o ano;
ainda que se alerte para que devam ser explorado em textos de leitura e produzidos pelos alunos,
alguns deles não têm qualquer função que justifique sua introdução, como é o caso de, nesse ano:
(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase:
sujeito, predicado, objeto direto. (EF03LP31) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de
atribuição de propriedades aos substantivos: adjunto adnominal. Mesmo os demais conteúdos
gramaticais, que podem fazer sentido, têm seu foco desviado: a função anafórica dos pronomes é
o foco, não os pronomes e seus tipos, a questão ortográfica e a ampliação do vocabulário são o
foco, não os processos de formação de palavras".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "é positiva a introdução de critérios para avaliação do grau de complexidade de
textos, de modo tanto a orientar a seleção de textos para o trabalho em sala de aula como para a
avaliação. Como, porém, não é tradição recente no ensino de Português no Brasil a consideração
do grau de complexidade, é grande o risco – mesmo que se alerte, como faz a Base, para a
importância da adequada textualidade – de seleção de textos artificiais, produzidos para ensinar a
ler e não para ler, sem adequadas funções comunicativas. Alertas nessa direção são
recomendáveis, do mesmo modo que textos mais e menos complexos podem ser selecionados, de
acordo com a função pedagógica a que se destinam: se para serem lidos com autonomia, em casa;
em sala de aula; com ajuda do professor; pelo professor, etc.".

63 / 81 / 248

INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Alertam que "é comum, em diferentes currículos internacionais, privilegiar a narrativa nos
primeiros anos do ensino fundamental, sem deixar de expor os alunos a outros tipos de textos ou
sequências textuais, embora estas não sejam examinadas sistematicamente. Entretanto, ainda que
os alunos leiam e produzam distintos tipos de textos, a narrativa só é abordada, em sua estrutura
e estilo quando já se encaminha para o Ensino Fundamental 2, e de modo mais exaustivo. O mais
adequado – é o que se considera aqui – é fazer um exame progressivo, associando essa sequência
textual (tanto o narrar como o relatar) aos gêneros que dela lançam mão. Documentos curriculares
mais contemporâneos optam por fazer o exame não apenas de narrativas, mas também de
distintos tipos informativos".

63 / 81 / 248

INTERNA

PROPOSTA

Recomendam "um exame mais cuidadoso da formulação dos objetivos ou habilidades, que
apresenta pouca uniformidade: ora são tarefas ou atividades, ora são propriamente objetivos; ora
a progressão é marcada pelo verbo, ora pelo objeto direto, ora por um complemento, como um
adjunto adverbial".
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INTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura ENS. FUNDAMENTAL e Ação Comunitária
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem como "pouco justificável a autonomização da leitura de textos literários como um campo
específico de conhecimento, independente da leitura. Certamente a formação de leitores de textos
literárias é uma importante função da escola, mas se trata de uma modalidade de leitura, ao lado
de outras, que tendem a se tornar secundárias em razão da importância concedida à leitura
literária"

22 / 275

INTERNA

CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

Identificam que "em 50% das Competências Específicas não há qualquer referência à Competência
Geral nº 5" (são elas: Língua Portuguesa, Geografia, História, Matemática - "há referência, mas
não há Pensamento Computacional.", Educação Física - "não faz referências, mas não compete ao
escopo desta proposta fazer sugestão de uso de tecnologia para educação física").

22 / 275
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CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

CRÍTICA
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CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Identificam que "apenas 5,6% das habilidades da BNCC-V3 correspondem ao nível de
aprendizagem CRIAR" [Taxonomia de Bloom].
Sugerem a inserção de uma nova Competência na área de Linguagens: "Utilizar recursos digitais
para: comunicação, busca de informações e produção textual, avaliando as especificidades dos
diferentes formatos e ambientes, interagindo de forma crítica e ética com suas funções sociais".

22 / 275

INTERNA

CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem a inserção de uma nova Competência no componente curricular Língua Portuguesa: "Se
apropriar das tecnologias da comunicação como ferramentas de compartilhamento e geração de
informações, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética".
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PROPOSTA
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INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ENS. FUNDAMENTAL
Documentos de
área/componente

Sugerem a inserção de uma nova Competência na área/componente curricular Matemática:
"Compreender as etapas lógicas de resolução de problemas, reconhecendo a aplicabilidade em
diferentes atividades, como em linguagem de programação, hierarquias de informação e tomadas
de decisão"
Sugerem a inserção de uma nova Competência na área/componente curricular Ciências da
Natureza: "Compreender a relação da tecnologia com os elementos da natureza e da vida humana
identificando os avanços e os impactos causados por ela.
Sugerem a inserção de uma nova Competência na área de Ciências Humanas: "Avaliar e
desenvolver formas de utilizar a tecnologia de modo seguro, ético e responsável como recurso
para a cidadania e para colaboração".
Sugerem a inserção de uma nova Competência no componente curricular História: "Utilizar e
entender a tecnologia como ferramenta de registro e transformação histórica, realizando pesquisas
nos ambientes digitais de forma crítica e reflexiva"
Sugerem a inserção de uma nova Competência no componente curricular Geografia: "Utilizar
recursos tecnológicos para compreender as dimensões da globalização e os impactos nas relações
sociais e políticas".
Sugerem nova redação para Competência Geral 1, pela acréscimo da palavra "digital" entre "o
mundo físico" e "social".

PROPOSTA

PROPOSTA

-

PROPOSTA

Sugerem nova redação para Competência Geral 4, pela acréscimo da palavra "computacional"
entre "tecnológica" e "para expressar-se".

PROPOSTA

Sugerem nova redação para competência Geral 5: "Compreender, utilizar e criar tecnologias de
forma crítica, reflexiva e ética para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas".
Sugerem a inserção de uma nova Competência na área de Linguagens: "Compreender as funções
sociais da tecnologia e utilizá-la de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para comunicar-se,
acessar, disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas".

PROPOSTA

22 / 275

INTERNA

CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem a inserção de uma nova Competência no componente curricular Língua Portuguesa:
"Utilizar os recursos tecnológicos como ferramentas de compartilhamento e geração de
informações, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética". Nova Unidade Temática, 7 novos
objetos do conhecimento e 7 novas habilidades para o componente Língua Portuguesa:
Competência específica - Utilizar as recursos tecnológicos como ferramentas de compartilhamento
e geração de informações, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Unidade Temática Letramento digital. Objetos de conhecimento e suas habilidades: 3º ano - OC - utilização de
linguagens codificadas na tecnologia, H - Classificar, analisar e representar dados de diferentes
tipos (textos, números, sons e imagens) por meio da tecnologia, de forma criativa; 4º ano - OC Múltiplas representações textuais, H - Compreender que existem diversas formas de linguagem e
que os computadores utilizam linguagens codificadas com padrões nacionais ou internacionais; 5º
ano - OC - Pesquisa digital, H - Realizar buscas de dados em ambientes tecnológicas,
compreendendo a disposição dos textos e das informações, de forma efetiva, segura e acurada; 6º
ano - OC - Meios de comunicação, H - Comparar os formatos e particularidades das linguagens de
textos utilizados em ambientes digitais (ex.: twitter, blog, post) e não digitais; 7º ano -OC - Busca
de informações na internet, H - Realizar busca de dados e informações em ambientes tecnológicos
de modo critico, ético e seguro, identificando a confiabilidade das fontes; 8º ano - OC Tecnologias de comunicação, H - Organizar as tecnologias de comunicação na linha do tempo e
criar novas formas de compartilhamento de informações; 9º ano - OC - Propriedade intelectual de
informações, H - Explorar o conceito de propriedade intelectual das informações, discutindo
autoria, recursos livres e as questões éticas envolvidas, assim como propondo soluções para a
temática.
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INTERNA

CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem a inserção de uma nova Competência na área/componente curricular Ciências da
Natureza: "Analisar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e suas
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles
relativos ao mundo do trabalho". Nova unidade temática: Impactos da Tecnologia. Novos Objetos
de Conhecimento e Novas Habilidades decorrentes: 5º ano - OC - conservação do meio ambiente.
H - Criar protótipos de soluções tecnologias que auxiliem na reutilização de materiais e
reaproveitamento de recursos naturais - , 6º ano - OC - Evidências socioambientais dos impactos
da tecnologia, H - Refletir sobre os impactos causados pelas tecnologias na natureza, propondo
novas soluções; 8º ano - OC - Impactos da tecnologia digitais na sociedade, H - Identificar o uso
de tecnologia digital nas diferentes dimensões da vida escolar, social e profissional analisando
criticamente pela linhas do tempo, conforme os índice de qualidade de vida e de meio ambiente;
9º ano - OC - Fenômenos naturais modificados pelos avanços tecnológicos, H - Relacionar o
impacto do uso responsável de tecnologias (ex: sem contaminação do ar, sem devastação
ambiental, etc.) evitando o agravamento de fenômenos naturais (como furações, inundações, etc.)
e discutir possíveis soluções.
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CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem a inserção de uma nova Competência no componente curricular História: "Compreender a
tecnologia digital como agente de transformação histórica e os impactos que ela causou ao longo
do tempo". Nova Unidade Temática para 6º e 7º anos: Registros digitais. Para 6º ano: OC Formas de registro digital e H - Identificar como a tecnologia digital auxilia nos registros históricos
e propor novos recursos que possam registrar informações da sua própria história. Para 7º ano:
OC - Simulações e investigações digitais e H - Utilizar as tecnologias digitais para resgatar
contextos do passado e refletir sobre a história. Nova Unidade Temática para 8º e 9º anos:
Tecnologia como agente de transformação histórica. Para 8º ano: OC - Impactos da tecnologia no
trabalho , na sociedade e na cultura e H - Partindo da revolução industrial analisar criticamente os
riscos e impactos do uso das tecnologias digitais construindo uma linha do tempo do Brasil com a
chegada dos inventos e inovações que causaram transformações sociais e culturas. Para 9º ano:
OC - mpactos da tecnologia na relações políticas globais e H - Compreender os impactos dos
avanços tecnológicos nas relações políticas globais criando soluções para minimizar os problemas
existentes hoje.

22 / 275

INTERNA

CIEB - Centro de Inovação para a Educação Brasileira

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem a inserção de uma nova Competência no componente curricular Geografia: "
Compreender os impactos da tecnologia nas relações sociais e políticas e na globalização para
refletir, criticar e criar soluções novas e éticas". Nova Unidade Temática para 5 ano: Natureza,
ambientes e qualidade de vida. OC - Tecnologia e qualidade de vida. H - Criar tecnologia para
participação social na construção de soluções políticas e sociais que reflitam em melhorias para a
comunidade. Para 6 ano: Unidade Temática: Globalização. OC - Influencia da tecnologia no
cotidiano e na evolução da humanidade. H - Debater sobre a presença da tecnologia na vida
humana, bem como sua influência na sociedade atual, compreendendo o artefato como evolução
cultural da humanidade. Para 7 e 8 anos: Unidade Temática - Tecnologia e economia. OC Impactos da tecnologia na economia. H para 7 ano - Compreender os impactos da tecnologia na
economia local e global, propondo formas de amenizar os impactos negativos. H para 8 ano - Criar
novas formas de monetização propondo novas tecnologias e profissões associadas. Para 9 ano:
Unidade Temática - Globalização. OC - Soluções tecnológicas para impactos da globalização. H Pesquisar, por meio de recursos tecnológicos, dados e informações sobre desafios e problemas
comuns a diversas regiões do mundo, debatendo ideias e propondo soluções.

284

INTERNA

Claudia Petrina - professora de Teatro da Rede Municipal de
Ensino do Rio de Janeiro

PROPOSTA

Sugerem que "seja dado às artes um papel relevante no diálogo com as demais áreas de
conhecimento".

3

INTERNA

CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

PROPOSTA

Demandam a reinserção do ensino religioso, referenciado na legislação: CF, LDB e DCN.

7

INTERNA

CNDI - Conselho Nacional dos Direitos do Idoso

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

4 / 6 / 10 /
104

INTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação INTRODUÇÃO - Marcos
Legais

PROPOSTA

4 / 6 / 10 /
104

INTERNA

CRÍTICA
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INTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

Solicitam "que, com o devido destaque, a BNCC - explicite amplamente, com orientações claras e
firmes, que ao longo de cada ano de todas as fases e etapas da Educação Básica, é obrigatório o
tratamento transversal e integrador da temática referente ao processo de envelhecimento, ao
respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos
sobre a matéria, assim como os demais temas determinados por leis específicas que vigoram a par
da LDB"
Sugerem que a Base tome a legislação vigente com rigor (CF, LDB e DCN), em especial na
proteção aos direitos das crianças e dos trabalhadores, tendo em conta a autonomia dos sistemas
e das escolas.
Criticam a "ausência de orientações para diferentes modalidades de ensino e formas de oferta
escolar, sobretudo para as populações do campo, de aldeias indígenas e de remanescentes de
quilombos"
Questionam a pertinência da adoção de competências, afirmando que "os/as trabalhadores/as em
educação, por exemplo, rejeitam referenciais de competências na educação básica voltados às
avaliações estandartizadas e para a formação exclusiva no mundo do trabalho".
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CRÍTICA

Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: Desconsideração das Modalidades
da Educação.
Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: O Documento da Base “confunde
base nacional com currículo mínimo, chegando a propor conteúdos por idade/série.
Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: “Impõe conceitos acabados de
competências curriculares ao invés de debater direitos e objetivos de aprendizagem, conforme
determina o PNE”
Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos:“Desconsidera temas extremamente
sensíveis na sociedade e nas escolas, como a identidade de gênero e a diversidade sexual,
empoderando forças conservadoras” e ainda, questionam e lamentam a "supressão de última hora
feita pelo MEC no documento da Base no tocante à identidade de gênero e à educação sexual".
Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos:“restringe o conceito de educação a
conteúdos ministrados em sala de aula, desconsiderando o papel pedagógico dos funcionários da
educação”.
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INTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que "a terceira versão da BNCC está completamente desconectada da agenda para o
século XXI: não há compromisso (aliás, há um profundo retrocesso) em uma agenda
comprometida com os direitos humanos, com temas cruciais envolvendo gênero e sexualidade,
feminicídio homofobia crimes no campo questiões ambientais"
Identificam que "volta a imperar a lógica conteudista, realizando um recorte das disciplinas
escolares que se restringe a conhecimentos, conceitos e processos que se referendam em campos
científicos, desconhecendo o caráter híbrido, multifacetado e contextualizado dos conhecimentos
que são produzidos para e pela escola. Acrescente-se que no âmbito desta lógica, impera a
transmissão de conteúdos, em detrimento do estímulo ao raciocínio científico e à pesquisa criativa.
No horizonte desta prática está a informação a ser transmitida e reproduzida e não a formação do
sujeito/cidadão"
Identificam "incompatibilidade pedagógica entre os textos presentes nas competências gerais da
BNCC e em cada área de conhecimento, em relação às suas respectivas habilidades. As
competências são propostas a partir da compreensão dos conhecimentos como construções
históricas para explicar o mundo físico, social e cultural. Contraditoriamente, as habilidades estão
estruturadas em conteúdos limitados e restritos, dificultando a promoção de debates, e
apresentando os objetos de conhecimento sem considerar que os saberes são construídos
historicamente e estão em constante modificação".

259

INTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA
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Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

259

INTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA
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Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA
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INTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam no componente de Língua Portuguesa que "os conteúdos de uma mesma área não
estão integrados. Um exemplo pode ser encontrado na área de Língua Portuguesa, na qual o eixo
da educação literária prevê gêneros literários que não estão contemplados ou referidos nos eixos
da leitura, da produção ou dos conhecimentos linguísticos, contribuindo para fragmentar, como há
30 anos, o ensino dessa disciplina em 'frentes' de trabalho independentes".

304

INTERNA

Comunidade Educativa CEDAC

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que, no componente Língua Portuguesa, "foi retirada, na versão atual, a ideia de
campos de atuação e suas práticas de linguagem que estava garantida na versão 2. A supressão
desse importante conceito da sociologia faz com que saiam do foco também as situações
comunicativas que aproximam as situações de leitura e escrita da escola daquelas que os leitores e
escritores competentes realizam nas práticas sociais, ou seja, nas vivências que têm fora da
escola. A organização atual, por unidades temáticas (que são, na verdade, blocos de conteúdos)
assemelha-se às matrizes de avaliação e compromete a contextualização do conhecimento, que é
necessária para que a aprendizagem aconteça".

304

INTERNA

Comunidade Educativa CEDAC

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que, no componente Língua Portuguesa, "o conceito de alfabetização presente no
documento traz sérias questões que precisam ser revisadas! O documento atual reduz a
complexidade do sistema de escrita a uma relação entre som e grafia e, desta forma, traz uma
concepção de formação de leitores e escritores que restringe, e muito, a garantia do direito de
acesso e participação na cultura escrita, correndo-se o risco de, ao invés de diminuir as
desigualdades, como queremos, aumentá-las ainda mais!! Não se trata de escolher uma ou outra
concepção de como se alfabetiza, o que não cabe nesse documento, mas de deixar claro que leitor
e escritor queremos formar ao longo da escolaridade e trazer proposições que sejam coerentes
i i "

Entendem que "a retirada dos quatro 'Eixos de Formação' presentes na segunda versão da BNCC
(página 46), que se vinculavam diretamente aos objetivos do Ensino Fundamental (incisos I-IV do
Artigo 32 da LDB), desarticula a obrigatoriedade de uma formação em que os conhecimentos
sejam uma ferramenta para desenvolver e alcançar a cidadania, tornando-os uma lista de
conteúdos a ser abordada na escola"
Identificam que "há o apagamento de conceitos referenciados socialmente, [e]de sua relevância
nas diferentes áreas e na formação de jovens e adolescentes cidadãos. (Ex: Diferenças, raça e
etnia, identidades culturais). O estudo de conteúdos que envolvem temáticas de gênero,
sexualidade, raça, meio ambiente e diversidade cultural, que se impõe por sua relevância científica
e social, deixa de figurar como preocupação no documento".

304

INTERNA

Comunidade Educativa CEDAC

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que, no componente Língua Portuguesa, "a inclusão do eixo educação literária pode ter
a boa intenção de ressaltar a necessidade de um trabalho mais específico e intencional com a
formação estética dos leitores, o que é mesmo necessário, mas, sendo ele apresentado de forma
apartada dos eixos de leitura e escrita, implica uma fragmentação artificial das práticas e prejudica
a formação integral dos alunos como leitores".

304

INTERNA

Comunidade Educativa CEDAC

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Língua Portuguesa, nova redação para várias Habilidades.

304

INTERNA

Comunidade Educativa CEDAC

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Língua Portuguesa, que o Eixo Educação Literária seja incorporado
nos Eixos Leitura e Escrita, "pois podem ser tratados de maneira articulada aos contextos que
serão criados para o trabalho com a linguagem escrita em geral. Os itens referentes às unidades
temáticas "O texto literário no contexto sociocultural" e "Interesse pela leitura literária" podem ser
destacados, dentro do eixo "leitura", pois trazem objetivos específicos de apreciação estética
literária, que garantem um trabalho mais intencional e intenso".

241

INTERNA

Comunidade Educativa CEDAC / Instituto Rodrigo Mendes

PROPOSTA

Sugere texto, na parte introdutória do documento, explicitando posicionamento sobre educação
inclusiva.

26

INTERNA

PROPOSTA

Demandam a permanência do ensino religioso na BNCC.

5

INTERNA

CONERES - Conselho do Ensino Religioso do Estado do Espírito
Santo
CONIB - Confederação Israelita do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

5

INTERNA

CONIB - Confederação Israelita do Brasil

PROPOSTA

5

INTERNA

CONIB - Confederação Israelita do Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Entendem "que as afirmações presentes nesse documento do MEC [PCNs] indicam os avanços
ministrados a partir de 1996, com base nas reivindicações de organizações sociais ligadas ao
combate ao racismo, à discriminação e à xenofobia, com a introdução de aspectos cuja
manutenção deve ser garantida na Base Nacional Comum Curricular de modo explícito e
indiscutível, qual seja a de garantia de promoção e proteção de todos os grupos populacionais que
integram a cidadania brasileira sem exceção"
Entendem que temas como a Inquisição, a tolerância religiosa e a história do Holocausto devam
ser incluídos na BNCC.

PROPOSTA

História - Relatam preocupação "com a plena valorização de todos os grupos populacionais que
compõem a sociedade brasileira, por suas contribuições específicas que têm oferecido à construção
nacional. Entendemos que a cada grupo cabe um papel próprio, e que todos devem ser incluídos,
pois é desse mosaico de contribuições que se faz o Brasil", citando vários exemplos da atuação dos
judeus nos campos das ciências, da literatura e das artes.

257

INTERNA

Daniela Rodrigues de Melo (sem qualificação)

PROPOSTA

Demanda a retirada de menções à "ideologia de gênero".

277

INTERNA

Departamento de Biodiversidade da Universidade Federal do
Paraná

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demandam "de modo veemente, uma ampla reformulação do documento que de um tratamento
qualificado e adensado aos temas contemporâneos, transversais, integradores, multi/inter/
transdisciplinares, … indo além de inserções pontuais e equivocadas que simplesmente justapõem
aos conteúdos disciplinares. Em especial, a Educação Ambiental precisa (inclusive por força legal)
estar prevista na BNCC nos termos que se apresenta na Política Nacional de Educação Ambiental e
nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental (Resolução nº 2 de 2012, do Conselho
Nacional de Educação)".

277

INTERNA

Departamento de Biodiversidade da Universidade Federal do
Paraná

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam "inúmeros equívocos e insuficiência com relação à Educação Ambiental (expressão que
não aparece sequer uma vez no documento), os problemas iniciam-se por um limitado e
ultrapassado entendimento desta como um mero 'Tema Contemporâneo' igualando-a a assuntos
importantes mas de natureza, abrangência e abordagem muito distintas tais como 'trânsito',
'educação alimentar e nutricional', 'educação financeira e fiscal' e outros (p.13-14). Infelizmente,
até agora, as versões da BNCC ignoraram que a Educação Ambiental é muito mais que um assunto
ou temática que foca na 'preservação do meio ambiente' (p.13)".

277

INTERNA

Departamento de Biodiversidade da Universidade Federal do
Paraná

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam que "mesmo na condição simplista e empobrecedora enquanto “tema contemporâneo”,
a abordagem em Educação Ambiental é extremamente precária pois apesar de afirmar que: 'Na
BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades de todos os componentes curriculares, …'
(p.14) o que se constata é a quase inexistência da Educação Ambiental entre as unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades do Ensino Fundamental. Sendo que nas
pouquíssimas vezes que aparece nesta parte do documento apresenta um tratamento superficial
e/ou simplista na forma de uma mera justaposição a conteúdos disciplinares. Agravando ainda
mais os problemas no tratamento dos 'temas contemporâneos' o próprio documento abre caminho
para que eles sejam simplesmente ignorados ao dizer que cabe 'aos sistemas de ensino e escolas,
de acordo com suas possibilidades e especificidades, tratá-la de forma contextualizada' (p.14)".

277

INTERNA

Departamento de Biodiversidade da Universidade Federal do
Paraná

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam que "o documento apresenta inúmeros problemas conceituais e de redação, muitos
deles inaceitáveis para o tipo e importância do documento, a começar pelo uso da noção de
preservação do meio ambiente, ao invés da noção mais ampla de sustentabilidade. A título de
exemplo apontamos a página 275 que apresenta como um dos objetivos para o aluno:
'desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e
socioambiental'. Já na página 280 o texto defende que 'nos anos finais, há uma ênfase no estudo
de solo, ciclos biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre a
vida na Terra no intuito de que os estudantes possam desenvolver uma visão mais sistêmica do
planeta com base em princípios de sustentabilidade socioambiental'. Ocorre que 'vida
socioambienta' ou 'princípios de sustentabilidade socioambiental' são termos muito imprecisos e
desconhecidos da literatura especializada ou mesmo dos educadores ambientais. Depreende-se
aqui que os redatores desta versão não dialogaram suficientemente com os educadores
ambientais".

292

INTERNA

Dr. Antonio Vitor Rosa – educador do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador do
DEDIC/FFCLRP/USP e Coordenador do Gr. de Trabalho da
Política de Educação Ambiental da USP e Prof. Dr. Marcos
Sorrentino – coordenador da OCA – Laboratório de Educação e
Política Ambiental da ESALQ/USP e Vice-coordenador do Gr. de
Trabalho da Política de Educação Ambiental da USP

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demandam que ,"no que diz respeito à Educação Ambiental é preciso, inclusive por força de
determinações legais, que a BNCC considere o estipulado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de
Educação Ambiental (Resolução nº 2 de 2012, do Conselho Nacional de Educação), quanto a
princípios, objetivos, abordagens, temáticas e demais aspectos educativos".

292

INTERNA

Dr. Antonio Vitor Rosa – educador do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador do
DEDIC/FFCLRP/USP e Coordenador do Gr. de Trabalho da
Política de Educação Ambiental da USP e Prof. Dr. Marcos
Sorrentino – coordenador da OCA – Laboratório de Educação e
Política Ambiental da ESALQ/USP e Vice-coordenador do Gr. de
Trabalho da Política de Educação Ambiental da USP

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam "inúmeros equívocos e insuficiência com relação à Educação Ambiental (expressão que
não aparece sequer uma vez no documento), os problemas iniciam-se por um limitado e
ultrapassado entendimento desta como um mero 'Tema Contemporâneo' igualando-a a assuntos
importantes mas de natureza, abrangência e abordagem muito distintas tais como 'trânsito',
'educação alimentar e nutricional', 'educação financeira e fiscal' e outros (p.13-14). Infelizmente,
até agora, as versões da BNCC ignoraram que a Educação Ambiental é muito mais que um assunto
ou temática que foca na 'preservação do meio ambiente' (p.13)".

292

INTERNA

Dr. Antonio Vitor Rosa – educador do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador do
DEDIC/FFCLRP/USP e Coordenador do Gr. de Trabalho da
Política de Educação Ambiental da USP e Prof. Dr. Marcos
Sorrentino – coordenador da OCA – Laboratório de Educação e
Política Ambiental da ESALQ/USP e Vice-coordenador do Gr. de
Trabalho da Política de Educação Ambiental da USP

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam que "mesmo na condição simplista e empobrecedora enquanto “tema contemporâneo”,
a abordagem em Educação Ambiental é extremamente precária pois apesar de afirmar que: 'Na
BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades de todos os componentes curriculares, …'
(p.14) o que se constata é a quase inexistência da Educação Ambiental entre as unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades do Ensino Fundamental. Sendo que nas
pouquíssimas vezes que aparece nesta parte do documento apresenta um tratamento superficial
e/ou simplista na forma de uma mera justaposição a conteúdos disciplinares. Agravando ainda
mais os problemas no tratamento dos 'temas contemporâneos' o próprio documento abre caminho
para que eles sejam simplesmente ignorados ao dizer que cabe 'aos sistemas de ensino e escolas,
de acordo com suas possibilidades e especificidades, tratá-la de forma contextualizada' (p.14)".

292

INTERNA

Dr. Antonio Vitor Rosa – educador do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador do
DEDIC/FFCLRP/USP e Coordenador do Gr. de Trabalho da
Política de Educação Ambiental da USP e Prof. Dr. Marcos
Sorrentino – coordenador da OCA – Laboratório de Educação e
Política Ambiental da ESALQ/USP e Vice-coordenador do Gr. de
Trabalho da Política de Educação Ambiental da USP

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam que "o documento apresenta inúmeros problemas conceituais e de redação, muitos
deles inaceitáveis para o tipo e importância do documento, a começar pelo uso da noção de
preservação do meio ambiente, ao invés da noção mais ampla de sustentabilidade. A título de
exemplo apontamos a página 275 que apresenta como um dos objetivos para o aluno:
'desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e
socioambiental'. Já na página 280 o texto defende que 'nos anos finais, há uma ênfase no estudo
de solo, ciclos biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre a
vida na Terra no intuito de que os estudantes possam desenvolver uma visão mais sistêmica do
planeta com base em princípios de sustentabilidade socioambiental'. Ocorre que 'vida
socioambienta' ou 'princípios de sustentabilidade socioambiental' são termos muito imprecisos e
desconhecidos da literatura especializada ou mesmo dos educadores ambientais. Depreende-se
aqui que os redatores desta versão não dialogaram suficientemente com os educadores
ambientais".

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Destacam que "cabe investigar na Base o que é 'aprender língua'. Observemos o seguinte trecho
(BNCC, pág. 63): O objetivo norteador (...) é garantir a todos os alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessários para a participação social e o exercício da cidadania, pois é por meio da
língua que o ser humano pensa, comunica-se, tem acesso à informação, expressa e defende
pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo e produz conhecimento. Enquanto
concordamos fortemente com esse recorte, lamentamos que o objetivo escrito acima sirva como
referência apenas para Língua Portuguesa (LP). O foco dado à LI sugere uma visão pragmatizada
que implica propósitos diferentes: 'ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural,
científico e acadêmico' (BNCC, pág. 199). [...] Esse ponto inicial, feito a partir dos objetivos de se
ensinar Português e dos objetivos de se ensinar Inglês na BNCC, revela pressupostos teóricos do
documento para LI já desacreditados, que coexistem com "ideias" modernas de plurilinguismo,
interculturalidade e letramentos".

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Destacam que as habilidades EF08LI12 e EF08LI14 sugerem que o aluno construa um repertório
para, então, utilizá-lo em enunciados com as estruturas gramaticais dadas. Ou seja, persiste,
claramente, o modelo estruturalista de aprender língua através de vocabulário e normas para
formar enunciados já estabelecidos. Mais grave ainda: na prática, essas habilidades serão aferidas,
muito possivelmente, em propostas do tipo Fill in the blanks with WILL or GOING TO, ou ainda,
Write about your next vacation using WILL and GOING TO".

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Documentos de
área/componente

CRÍTICA

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido INTRODUÇÃO - Marcos
no Brasil"
legais

CRÍTICA

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido INTRODUÇÃO - Marcos
no Brasil"
legais

CRÍTICA

Identificam que "A matriz de expectativas de aprendizagem da Base em LI é predominantemente
prescritiva e propõe a normatização. As práticas derivadas desse modelo de ensino de língua foram
(e são) amplamente difundidas em território nacional. Apesar de não haver mensuração de sua
eficácia (como fazem os sistemas nacionais de avaliação para LP e matemática), as percepções de
insucesso são evidentes
Identificam que "A Base, ao olhar para os sistemas educacionais e seus programas, busca
responder minimamente aos "o quês" e "por quês", dando algumas pistas também do "como". Em
LI, os "o quês", apenas, estão lá. A fundamentação teórica não se atualizou, induzindo ao "como
de sempre"
Entendem que "A justificativa da escolha pela LI (e não por Mandarim ou Espanhol, por exemplo)
acontece por sua caracterização como Língua Franca (BNCC, pág. 199): Trata-se, portanto, de
definir a opção pelo ensino da língua inglesa como língua franca, uma língua de comunicação
internacional utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios
linguísticos e culturais. Ao concordarmos com essa visão de que os processos globalizantes são
mediados pela língua inglesa, propomos a inclusão no documento de uma perspectiva
verdadeiramente plurilíngue que considera a(s) língua(s) dos alunos dos sistemas educacionais
brasileiros: a perspectiva do ensino de inglês como língua adicional. O inglês possui status de
língua franca e, por conta desse status, devemos considerar seu ensino em uma perspectiva
iti
Advertem que "O termo Língua Estrangeira Moderna usado em referenciais passados pressupõe
que a língua a ser ensinada não faz parte dos contextos sociais do aluno. A prática de Inglês como
Segunda Língua também não corresponde à realidade de comunidades brasileiras (indígenas, de
fronteira de migração de refugiados etc)"

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Identificam "um conflito entre os termos língua franca e língua estrangeira em uma das
habilidades: (EF07LI21) Investigar o número aproximado de falantes de língua inglesa como língua
estrangeira no mundo, para analisar o alcance dessa língua no mundo. Cabe perguntar aqui: qual
o propósito desta expectativa? Talvez isso seja um processo de aula, uma sequência didática. Não
acreditamos que investigar o número de falantes para analisar o alcance da língua seja
efetivamente um objetivo de aprendizagem em LI".

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Identificam que " Os verbos operatórios (de ação cognitiva) que iniciam os enunciados das
competências específicas (pág. 202) constituem habilidades de pensamento de ordem mais inferior
(em inglês Lower Order Thinking Skills, LOTS). Do mesmo modo, o gráfico abaixo aponta que 80%
das habilidades em LI estão no nível de Lembrar, Compreender e Aplicar, sendo que essas duas
últimas reforçam o caráter utilitarista de ensinar língua proposto pela Base e estão presentes em
71% da matriz. Habilidades que requerem complexidade maior (analisar, avaliar e criar) não
constituem as competências desse componente e, quando citadas como habilidades em função dos
objetos de estudo, a clareza de sentido sobre realmente o que determinam é comprometida.
Observemos o exemplo abaixo da seguinte habilidade proposta para o 6º ano: (EF06LI26) Avaliar
elementos/produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade
brasileira/comunidade. O ato de avaliar sugerido pelo descritor EF06LI126 deixa espaço para que a
ação ocorra de modos diferentes, dependendo da interpretação dos professores e dos autores de
materiais didáticos. Será que os redatores estão propondo aqui que os alunos: i. estabeleçam o
valor dos produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade
brasileira/comunidade? ii. determinem a quantidade dos elementos/produtos culturais de países de
língua inglesa absorvidos pela sociedade brasileira/comunidade? iii. apreciem o mérito, o valor dos
elementos/produtos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela sociedade
brasileira/comunidade? iv. perpassem todas as ações anteriores?".

146

INTERNA

CRÍTICA

146

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido INTRODUÇÃO no Brasil"
Fundamentos
pedagógicos
Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL no Brasil"
Documentos de
área/componente

146

INTERNA

PROPOSTA

138

INTERNA

PROPOSTA

Demanda a retirada de menções à "ideologia de gênero".

273

INTERNA

Eduardo Francini - "por iniciativa da Embaixada do Reino Unido ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
no Brasil"
área/componente
Elaine Rizatto (sem qualificação)
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
Elvira Cruvinel Ferreira - Chefe do Departamento de Promoção INTRODUÇÃO - Marcos
da Cidadania Financeira do Banco do Brasil
legais

Identificam que "as competências específicas lidam com habilidades cognitivas e, apesar de
citarem o protagonismo social, não fazem referência às competências socioemocionais (empatia,
resiliência etc.)".
Sugerem que o documento: (1) alinhe-se com as expectativas internacionais e indique níveis claros
de proficiência, (2) sugira um caminho para o ensino de línguas adicionais nos anos iniciais e (3)
faça apontamentos sobre a carga horária e o papel do componente LI como potencializador da
inter/transdisciplinaridade"
Sugerem várias alterações de redação para o texto do componente Língua Inglesa.

PROPOSTA

130

INTERNA

Escola Beit Yaacov

PROPOSTA

Demandam a "inserção da Educação Financeira como tema integrador da BNCC", argumentando
que isso se alinha "à Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF – estabelecida pelo
Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010) e às recomendações da Rede Internacional de
Educação Financeira, no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(INFE/OCDE)"
Demandam o tratamento de temas como : "Inquisição , íntima e tristemente ligada à história de
nosso país e o Holocausto como crime contra a humanidade e ruptura civilizacional, são
conhecimentos básicos indispensáveis a toda a cidadania e servem como alerta do ponto a que
pode chegar a política de um Estado totalitário. Ensinar de forma interdisciplinar o genocídio
perpetrado durante a Segunda Guerra Mundial, oferece aos professores envolvidos oportunidades
de desenvolver junto aos alunos temas que aliam o processo histórico a experiências
contemporâneas de intolerância, desumanização e nefastas consequências que são provocadas no
meio social"
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CRÍTICA

Destacam, para o componente Língua Portuguesa "o acúmulo de conteúdos em alguns anos (como
3º, 5º e 6º anos) e o inacreditável número de 416 habilidades a serem desenvolvidas durante o
Ensino Fundamental. É de se perguntar com qual conceito de habilidade trabalharam os
elaboradores do documento".
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ASPECTO
POSITIVO

Destacam "a definição da “Oralidade” com um eixo de trabalho específico; achamos importante,
além disso, o fato de se dar atenção a aspectos relacionados não só à produção de gêneros da
oralidade, como o relato, mas também a procedimentos associados à escuta de textos diversos.
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Consideram "inadequada a identificação da 'decodificação' como um dos objetos de conhecimento
do eixo Leitura. É evidente que, para ler qualquer texto, a criança precisa decodificar os símbolos
utilizados em sua escrita. O problema é que essa decodificação não é suficiente para a construção
do sentido dos textos. É de estranhar, também, que procedimentos de leitura propriamente dita
estejam associados ao “objeto do conhecimento” decodificar, como se vê abaixo: (EF01LP07) Ler
palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e semânticas. (EF01LP08) Ler, em
textos, palavras conhecidas via memória ou relacionadas à sua experiência pessoal (nomes
próprios, nomes dos dias do ano, da semana, marcas de produtos etc.)".
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CRÍTICA

Questionam "como será possível que uma criança ainda em processo de aquisição do sistema de
escrita alfabético, no 1º ano, por exemplo, seja capaz de se apropriar dos objetos de conhecimento
“seleção de informações; reconstrução das condições de produção e recepção de textos”. Se essa
criança ainda não domina o sistema alfabético, como fará a leitura dos textos de modo a realizar
os procedimentos associados a tais objetos do conhecimento?".
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CRÍTICA

Criticam "a expectativa de que dois anos de trabalho sejam suficientes para que as crianças
completem seu processo de alfabetização e dominem a representação escrita da língua materna.
Destaca-se o fato de que a 3ª versão da BNCC só define objetos do conhecimento para a unidade
temática “Apropriação do sistema alfabético de escrita” para o 1º ano do Ensino Fundamental,
sugerindo que os responsáveis pela elaboração dos conteúdos e habilidades associados a esse eixo
têm pouco conhecimento da realidade do processo de alfabetização com crianças de 6 anos".
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CRÍTICA

Criticam "o fato de que a produção de textos narrativos está “confinada” ao eixo “Educação
literária”. Ora, do mesmo modo que as crianças precisam se acostumar a enfrentar diferentes
etapas no processo de produção de gêneros argumentativos, expositivos e injuntivos, elas também
precisam se apropriar dos passos adequados para a produção de gêneros narrativos".
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Entendem que 'na 3ª versão da BNCC, toda e qualquer produção de gêneros narrativos está
associada a dois propósitos: trabalho com aspectos específicos da língua ou vivência de uma
experiência estética. É difícil imaginar como uma criança de 9 anos vai viver uma experiência
estética ao fazer o que prescreve a habilidade transcrita a seguir: (EF04LP40) Criar narrativas
ficcionais, desenvolvendo enredos, personagens e cenários, utilizando técnicas diversas como a
linguagem descritiva, narrativas em primeira e terceira pessoas e diálogos. A escrita de textos
ficcionais não é adquirida pelo estudo dos elementos constitutivos desses textos. A BNCC parece
acreditar que sim. Se o aluno não tiver a oportunidade de elaborar um projeto de texto narrativo,
de pensar em ações e motivações para o seu enredo, de caracterizar suas personagens de modo a
garantir que haja coerência entre seus comportamentos e sua descrição, como ele vai conseguir
viver essa experiência estética?".
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Entendem que "pedir que crianças de 8 e 9 anos sejam capazes de analisar estruturas linguísticas
e identificar as “funções sintáticas do substantivo e do verbo; funções sintáticas do adjetivo”
significa pressupor que, em algum momento durante os dois anos de alfabetização, essas crianças
compreenderam que é possível organizar as palavras da língua em diferentes categorias
morfológicas, de acordo com suas características, e que, quando postas em relação umas com as
outras, as palavras passam a cumprir funções sintáticas. Tal compreensão já representa um
desafio para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Como esperar que as crianças de 8 e
9 anos criem esse tipo de representação da língua materna como um objeto de estudo e análise a
partir de uma taxonomia específica definida pela Gramática?".
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lp - Entendem que "Outra grande contradição da BNCC pode ser identificada no eixo que trata da
“Educação literária”. Ali, lê-se que um aluno de 1º ano, ainda em processo de aquisição da escrita,
deve ser capaz de (EF01LP37) Identificar os constituintes básicos da estrutura de narrativa
ficcional lida ou ouvida: personagens, tempo e espaço. Se o aluno ainda não está alfabetizado, é
difícil imaginar que será capaz de ler textos ficcionais. Ainda que se aposte inteiramente na escuta
de textos, o que se pede é que uma criança de 6 anos tenha a sua atenção voltada para elementos
constitutivos da narrativa: personagens, tempo e espaço, sendo capaz de perceber de que modo a
articulação de tais elementos cria o enredo. Essa expectativa é incompatível com a habilidade
leitora de crianças nessa idade. O processo de análise, nesses casos, terá de ser inteiramente
realizado pelo professor leitor, o que evidentemente é incompatível com a meta estabelecida pela
habilidade".
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Questionam que "o documento defina somente dois gêneros com os quais os alunos devem
trabalhar [eixo Oralidade]: regras de convivência e exposição oral. São os mesmos gêneros, aliás,
com os quais se deve trabalhar no eixo “Oralidade” desde o 1º ano do Ensino Fundamental. Será
que é realmente necessário que os alunos passem 9 anos criando regras de convivência? Não seria
importante prepará-los, por exemplo, para exercitar algumas dessas regras durante um debate
oral, durante a participação em uma mesa-redonda que discuta uma questão polêmica? Se a
intenção é dar ao aluno autonomia no uso da modalidade oral da língua, parece-nos imprescindível
que o trabalho seja mais diversificado".
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LP Destacam "a imprecisão na definição de algumas habilidades e a dificuldade de compreender a
diferença entre alguns termos utilizados. Seguem os exemplos das habilidades referentes ao
objeto do conhecimento “localização de informações em textos”: (EF06LP07) Localizar e
hierarquizar informações em textos. (EF07LP07) Localizar, em texto, informação explícita relativa à
descrição de determinado processo, objeto, fato, lugar ou pessoa. (EF08LP07) Localizar, em texto,
informação relativa à descrição de determinado fenômeno, cenário, época, processo, fato, pessoa.
(EF09LP08) Localizar e integrar várias informações explícitas distribuídas ao longo do texto,
sintetizando-as em uma ideia geral, categoria ou conceito. A definição da primeira habilidade (6º
ano) já revela um problema de natureza conceitual: se o objeto do conhecimento é “localização de
informações em textos”, por que o procedimento de hierarquização está associado a esse objeto?".
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CRÍTICA

Entendem que "No caso dos procedimentos definidos nas habilidades do eixo “Leitura”, a
impressão que se tem é a de que o foco, no momento de descrevê-las, deixou de ser o objeto do
conhecimento ao qual estão associadas e passou a ser um aumento na complexidade do
procedimento dentre as próprias habilidades".
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LP Alertam para o que consideram equívocos conceituais: " é absurdo que se apaguem duas
importantes categorias de análise linguística: morfologia e sintaxe. O texto da BNCC agrupa
conteúdos específicos da morfologia e da sintaxe na unidade temática “Morfossintaxe”. A
Morfossintaxe pressupõe um olhar para conteúdos que explicitam a interface entre categorias dos
eixos Morfologia e Sintaxe. Não é um agrupamento de tais conteúdos. Assim, quando
consideramos o objeto de conhecimento concordância verbal, por exemplo, estamos diante de um
conteúdo de natureza morfossintática. O mesmo é verdade para a regência. Não é possível,
porém, tratar de flexões próprias do estudo morfológico de categorias como substantivo, adjetivo e
verbo – flexões que contribuem para a definição dessas categorias – como algo de natureza
morfossintática. É isso que se vê na habilidade transcrita abaixo, por exemplo: (EF06LP29) Analisar
a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo: afirmativo e negativo".
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Alertam para o que consideram equívocos conceituais: "Outro equívoco evidente pode ser
identificado no conceito de frase e oração. A Gramática dá uma definição de ordem semântica para
a frase: trata-se de um enunciado com sentido completo, independentemente de sua estrutura
sintática. Por essa razão, temos frases constituídas por um único substantivo, como no clássico
exemplo: “- Fogo!”. É o contexto enunciativo que define esse enunciado como uma frase, porque
quem o ouve entende que alguém está avisando que algo está pegando fogo. Oração é uma
categoria sintática, sendo definida, portanto, a partir de seus elementos estruturais (e não
semânticos!). Estamos diante de uma oração quando um enunciado apresenta um verbo e um
predicado. É espantoso, portanto, encontrar na BNCC a “estrutura da frase” (qual???) definida
como um objeto do conhecimento ao qual se associam, por exemplo, habilidades como:
(EF06LP32) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas em
torno de um núcleo verbal e períodos como conjunto de orações conectadas. Pela descrição da
habilidade, fica claro que o elaborador pensou em “estrutura do período” como sinônimo de
“estrutura da frase”. É no estudo do período simples que a Gramática apresenta os elementos
constitutivos da oração e o conjunto de orações como um período. Nenhuma Gramática descritiva
da Língua Portuguesa associará tal descrição à frase. O absurdo só se aprofunda quando, mais
adiante, vê-se a “estrutura da oração” definida como outro objeto do conhecimento. Tudo isso
deveria fazer parte do estudo do período simples, dentro de uma unidade temática identificada
como “sintaxe” (jamais “morfossintaxe!)".
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LP Entendem como "incoerente que a produção de gêneros narrativos seja entendida como uma
experiência estética".
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Destacam que "A unidade temática Categorias do discurso literário traz, como um de seus objetos
de conhecimento, “Elementos constitutivos do discurso narrativo ficcional em prosa e versos:
estrutura da narrativa e recursos expressivos”. Supõe-se, portanto, que o olhar para os textos
literários adotará uma perspectiva discursiva, que pressupõe, por exemplo, uma interlocução
constante entre diferentes agentes do processo de criação literária. No entanto, quando
resgatamos uma das habilidades de leitura a serem desenvolvidas durante os anos finais do Ensino
Fundamental, vemos a utilização de termos que remetem a uma visão estática de comunicação
(mais especificamente, resgatam a Teoria da Comunicação de Roman Jakobson), como
destacamos a seguir: (EF08LP10) Justificar tópicos discursivos, valores e sentidos veiculados por
texto, relacionando ao seu contexto de produção, circulação e recepção (objetivo da interação
textual, suportes de circulação, lugar social do produtor, contexto histórico, destinatário previsto
etc.).

254

INTERNA

Escola Comunitária de Campinas

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

Entendem que "A BNCC apresenta o processo de ensino e aprendizagem em Educação Física de
forma didática e
coerente com o desenvolvimento de habilidades e competências"
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Entendem, para o componente Língua Inglesa, ser inadequada, na BNCC, a inclusão do eixo
‘conhecimentos linguísticos e gramaticais’ (como um eixo independente), pois reforça a noção de
trabalho unicamente gramatical, com foco em estrutura de língua. O trabalho com os
conhecimentos linguísticos e gramaticais deve ocorrer dentro de cada eixo referente a uma
habilidade da língua (leitura, escrita, compreensão, oralidade etc), reforçando assim o trabalho
contextualizado e significativo do idioma e visando sua aplicação em situações reais de uso".

100

INTERNA

SBM - Sociedade Brasileira de Matemática

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, reavaliar a correspondência entre a Habilidade
EF08MA02 e o Objeto de Conhecimento "Potenciação e Radiciação", uma vez que o conjunto dos
números reais ainda não seria conhecido dos estudantes.
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Declaram vários elogios ao componente Ciências.
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Identificam, para o componente Geografia, no 5ºano, "um grande eixo temático relacionado ao
espaço urbano, com os seguintes objetos de conhecimento: território, redes, urbanização e
inovação tecnológica. Não questiono a importância dada ao estudo da cidade, porém a
complexidade exigida no 4º ano permanece. Não percebi temáticas referentes às diferentes
paisagens brasileiras, que completam o trabalho iniciado no 4ºano".
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Entendem, para o componente Geografia, que "A proposta para o 7ºano está bem adequada à
faixa etária e a continuidade de trabalhos. No entanto, percebi a falta de uma unidade temática
relacionada a regionalização do Brasil, pois abordar as dimensões Brasil geral e Brasil regional, é
fundamental para a compreensão da organização espacial de nosso país.
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CRÍTICA

Entendem, para o componente História, que há "ênfase na quantidade de informações a serem
“ensinadas”, sem se considerar o que efetivamente é conhecimento significativo para os alunos".
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Entendem, para o componente História, que "há riscos de (re) constituirmos visões retrógradas da
História, na contramão do que gerações de professores pesquisadores da História e da Educação
vêm, há décadas, se esforçando em construir: uma História com sentido na nossa vida, como ser
humano em sociedade"
Entendem, para o componente História, que "a proposta para o 9º ano é bastante questionável
pela visão cronológica de história linear, tal como proposta, agravada pela divisão das unidades
temáticas em “dois pacotes”, quais sejam: um inicial, sobre Brasil (final do século XIX até décadas
de 1950 e 60) e, na sequência, uma unidade temática sobre Europa (da I Guerra ao Pós II
Guerra). Dando continuidade, volta-se ao Brasil (de JK à Constituição de 1988) e, finalmente, se
propõe a história recente (guerra fria,descolonizações, terrorismos…). Primeiro, rompe-se a
articulação entre Brasil e contextos mais amplos, o que não se justifica, inclusive se considerarmos
os pressupostos teóricos e metodológicos acatados em fóruns nacionais e internacionais relativos
ao ensino e aprendizagem de História. No próprio documento da Base é explicitada a importância
da contextualização, na relação com a cognição, propiciada pela área de Ciências Humanas, assim
sendo, tal disposição de unidades temáticas e objetos do conhecimento é contraditória com a
fundamentação teórica do próprio documento. Segundo, temas da história recente, como
terrorismo e Guerra da Síria, podem e devem ser abordados, mas não no final de um ano letivo de
9º ano. A relação presentepassado é fundamental no ensino e aprendizagem de História; são
questões trazidas pelos próprios alunos, fruto de seu interesse, do que estão vendo nas mídias e
que merece sempre uma atenção especial do professor.
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Entendem que "há uma carga excessiva de conteúdo e, nesta série em específico, marcada pela
desarmonia entre as próprias unidades temáticas propostas".
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Entendem para os Componentes História e Geografia que "para 8º ano: “ entender o mundo a
partir de regiões distantes: Eurásia e Oceania, perde-se a oportunidade de estabelecer relações
imediatas com regiões próximas, como a América Latina e África. Um trabalho de cunho mais
interdisciplinar entre História e Geografia para o 8º ano fica extremamente prejudicado com esta
disposição. Seria muito mais favorável para a articulação entre História e Geografia se o continente
europeu fosse trabalhado no 9º ano, e não no 8º ano".
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Demandam "que seja retomada a proposta de que o primeiro ciclo do Ensino Fundamental 1,
composto pelo 1º, 2º e 3º ano seja o ciclo voltado à alfabetização. Esperar que a aprendizagem
mínima para este processo se consolide em apenas dois anos pode e possivelmente induzirá
práticas transmissivas e pouco aprofundadas em busca da real compreensão do sistema de escrita
alfabético
Sugerem, para o texto "Considerações sobre o processo de Alfabetização", consideração 1:
"Escrever requer habilidade cognitiva, mas também motora, seja traçando letras na superfície de
um papel, seja digitando num teclado de computador. As atividades motoras precisam ser
aprendidas e, na maioria das vezes, treinadas. O uso do material escolar de escrita, como lápis,
caneta, borracha, corretivo, régua e teclado de computador, inclui, além das capacidades
cognitivas, habilidade motora". Sugerem que se altere o texto excluindo a frase "na maioria das
vezes, treinadas" pois a mesma induz a propostas descontextualizadas e sem sentido para os
alunos, nas quais os mesmos estabelecem uma relação negativa com a escrita manuscrita. Para
isso sugerimos que seja considerado o exposto no documento "Pró-letramento" que coloca este
saber motor e de traçado em suas diferentes possibilidades de concretização em sala de aula: "Há
algumas aprendizagens que os alunos precisam desenvolver logo que entram na escola: saber
manusear os livros – didáticos e de literatura infantil –, usar de maneira adequada os cadernos,
saber segurar e manipular o lápis de escrever, os lápis de colorir, a borracha, a régua, o
apontador, a caneta, sentar corretamente na carteira para ler e escrever, cuidar dos materiais
escolares, lidar com a tela, o mouse e o teclado do computador . Esses conhecimentos e
capacidades são requisitados nas diversas práticas cotidianas de leitura e de escrita, dentro da
escola e fora dela." (BRASIL, 2008, p. 22)".
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Sugerem, "sobre a consideração 2: Um aspecto fundamental para os momentos iniciais da
alfabetização é que o aluno faça a diferenciação entre as formas escritas e outras formas gráficas
de expressão. Notamos que a mesma não expõe claramente ao leitor que aqui aborda-se a
importância do aluno diferenciar a escrita do desenho, dos números e de outros símbolos, por isso
sugerimos que se explicitem quais são as outras formas gráficas de expressão.
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Entendem, no texto "Considerações sobre o processo de Alfabetização", considerações 4, 5 e 6 que
estas "apontam para elementos que induzem uma perspectiva metodológica na abordagem a esses
conteúdos de ensino, o que claramente levaria a uma prática transmissiva sobre sequências
lineares e mecânica na memorização descontextualizada no uso do alfabeto". Indicam que essas
considerações podem se fundir em uma e destacam a necessidade de se levar em conta "o
apontamento levantado no documento do Pró-letramento sobre a complexidade da análise sonora,
inderindo o trecho a seguir: "Essas regras de correspondência são variadas. Há poucos casos de
relações entre fonemas e grafemas simples e regulares no sistema alfabético da Língua
Portuguesa. Isto significa que nem sempre a relação entre um fonema e um
grafema equivale a uma única correspondência." (BRASIL, 2008, p. 32)
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Sugerem que, no texto "Considerações sobre o processo de Alfabetização" a consideração número
7 seja retirada, uma vez que as três anteriores já reforçam aspectos sonoros e gráficos do nosso
sistema de escrita que precisam ser trabalhados no ciclo de alfabetização.
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Sugerem que, no texto "Considerações sobre o processo de Alfabetização", consideração 8, o
trecho a seguir seja retirado: "É preciso que o aluno aprenda as regras de correspondência entre
fonemas e grafemas, por meio do tratamento explícito e sistemático encaminhado pelo professor
na sala de aula. Essas regras de correspondência são variadas, ocorrendo algumas relações mais
simples e regulares e outras mais complexas, que dependem da posição do fonema-grafema na
palavra (são posicionais) ou dos fonemas/grafemas que vêm antes ou depois (são contextuais)" e
substituído por: "Estamos sempre colocando entre aspas a palavra som, porque, embora cômoda
e fácil de entender, não é a expressão mais exata para falar daquilo que o alfabeto representa. A
rigor, os elementos do alfabeto representam fonemas, isto é, unidades fonológicas abstratas que
não correspondem, de forma estável, aos segmentos sonoros particulares na fala. Por exemplo: na
palavra “cama”, o “som correspondente à letra A na primeira sílaba não é igual a nenhum dos sons
que pronunciamos em outras palavras com a letra A, como na palavra “lata”. Isso significa que o
fonema /a/ não é apenas um som, mas uma “classe de sons”, que abrange diferentes sons que
efetivamente pronunciamos e ouvimos." (BRASIL, 2008, p. 28)

265

INTERNA

Escola da Vila

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem que, no texto "Considerações sobre o processo de Alfabetização", "a Consideração 9 seja
colocada como PRIMEIRA CONSIDERAÇÃO, uma vez que aborda a complexidade da aprendizagem
do sistema de escrita, E que a mesma seja COMPLEMENTADA pelos dois apontamentos expostos
no documento Pró-letramento, sobre a necessária união entre estes conhecimentos linguísticos e a
construção de significado por parte dos alunos em processo de alfabetização: 'Assim, no
aprendizado do sistema de escrita é importante para o aluno contar com o apoio do significado,
em vez de ser obrigado a lidar exclusivamente com abstrações tais como fonemas e sílabas."
(BRASIL, 2008, p. 33). E: "É necessário que o alfabetizador ou a alfabetizadora saiba identificar e
compreender esse tipo de raciocínio feito pelos alunos (sobre hipóteses infantis à respeito do
sistema de escrita), para conseguir orientá-los com sucesso na superação dessa hipótese e na
descoberta da explicação que realmente funciona para o sistema de escrita do português."
(BRASIL, 2008, p. 31)

265

INTERNA

Escola da Vila

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem que, no texto "Considerações sobre o processo de Alfabetização", consideração 10, "seja
inserida uma abordagem que explicite melhor como a ortografia é um conhecimento que deve ser
trazido para a sala de aula de forma progressiva, pois do contrário pode começar a ser introduzida
nas séries iniciais de forma prematura, IMPEDINDO que a alfabetização plena aconteça, com o
trecho extraído do documento do Pró-letramento: 'No início do processo de alfabetização, quando
o aluno começa a compreender as regras que organizam o sistema da escrita e, assim, a descobrir
como funcionam os mecanismos de codificação e decodificação, não é necessária a antecipação
das preocupações sistemáticas com a ortografia. Mas, à medida que os alunos vão aprendendo a
escrever com certa fluência, torna-se necessário organizar de maneira sistemática o estudo de
algumas regras ortográficas. O importante a ser considerado é o fato de que os alunos não vão
conseguir, ao final do primeiro ano, dominar todas as regras ortográficas. Esse é um trabalho a ser
desenvolvido não apenas no decorrer dos três primeiros anos da alfabetização, mas ao longo do
Ensino Fundamental, considerando a progressão da complexidade dessas regras e as situações de
uso'. (BRASIL, 2008, p. 35)".

265

INTERNA

Escola da Vila

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "a Base Nacional Comum Curricular não é o currículo das escolas e não deveria
inserir habilidades mecanicistas e flertar com abordagens metodológicas claramente transmissivas,
como o faz ao determinar quais segmentações sonoras devem ser feitas em cada ano escolar. As
escolas deverão ter autonomia para, com base no compromisso principal e inegociável de garantir
a alfabetização plena ao final dos três anos iniciais do ensino fundamental, organizar como farão a
progressão do ensino, definindo as propostas de aula, que serão guiadas por suas concepções
institucionais sobre metodologias de ensino e aprendizagem".

47

INTERNA

Escola de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão e Escola de
Ensino Fundamental Américo Falcão

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demandam a permanência do ensino religioso na BNCC.

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

Declaram que, no componenete Educação Fìsica, "a visão dos especialistas aponta que ter uma
BNCC é um avanço e que, para a área de Educação Física, embora haja espaço para melhorias no
texto, temos um documento consistente que será de grande valia para que o Brasil avance na
pauta da qualidade da educação para todos os alunos".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Declaram que, no componenete Educação Física, competência específica 3 (p. 181) "não está claro
o que significa exatamente considerar uma prática corporal uma fonte de legitimação de acordos e
condutas sociais. A sugestão é reescrever esse texto com mais detalhes ou retirá-lo".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem para o componenete Educação FÍsica, "que seja reforçada de forma textual e explícita ou
em um quadro de destaque no item 4.1.3.1. (pp. 184-187) a complexidade e a necessidade de não
seguir a numeração no processo de aprendizagem. Mesmo que esse destaque tenha sido feito na
página 29 na apresentação da estrutura da BNCC, esse reforço se faz necessário. Outro aspecto
importante é deixar explícita a centralidade do aluno nas descrições de todas as habilidades".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem para o componenete Educação FÍsica que, "na tabela de Habilidades, indicar quais são as
Competências Específicas e Gerais correspondentes. Seria possível incluir na coluna em branco que
há entre as páginas 184 e 185 o número correspondente das Competências Gerais (CG), que estão
na página 18 do documento, e o número correspondente das Competências Específicas (CE), que
estão elencadas na página 181 da BNCC".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Entendem (em referência ao 3º parágrafo da p.177) que "o professor de Educação Física recebe
muitos questionamentos sobre a importância, a finalidade e os objetivos da Educação Física na
escola e é importante para os professores ter esses conceitos esclarecidos. O texto diz o que “não
seria” a finalidade da Educação Física na escola – o caráter lúdico das práticas corporais. Ao ler
isso, espera-se que a seguir venha a descrição de qual seria então a finalidade da Educação Física
na escola. O texto continua dizendo que os estudantes devem se apropriar das lógicas intrínsecas
das práticas propostas, trocando entre si e com a sociedade as representações e os significados
que lhes são atribuídos. Aparentemente essa seria a finalidade da Educação Física na escola de
acordo com a BNCC, porém, o texto informa que essa é a razão da eleição das oito dimensões de
conhecimento para a área".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem redação de síntese para as oito dimensões do conhecimento em Educação Física (pp. 177180).

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Sugerem ser "pertinente afirmar, fundamentando-se na tradição da área de Educação Física, e não
em elementos fundamentais ou essenciais, quais são as práticas culturais que a Educação Física
incorporou como próprias ao seu objeto de ensino como esportes, danças, lutas, ginásticas,
atividades de aventura, jogos e brincadeiras", sobre a conceituação de práticas corporais (pp.171172)
Sugerem que o terceiro parágrafo da página 17 seja revisto: "entendemos que seja melhor dividir
as informações. Em um parágrafo, explicitar o compromisso com a educação integral,
principalmente a importância de romper com as visões reducionistas que privilegiam a dimensão
intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Nesse parágrafo deve-se ressaltar a complexidade e
a não linearidade do desenvolvimento humano global. Já a interpretação do desenvolvimento
integral, por ser diferente de educação ou escola de tempo integral, deveria vir em outro
parágrafo. Isso poderia aparecer no início do quarto parágrafo, antes da frase: “Independente da
duração da jornada (...)”.

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

em Educação Física: entendem que "não há qualquer justificativa para excluir de uma faixa etária
o direito à reflexão, à apreciação e à experimentação de qualquer unidade temática".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

PROPOSTA

Entendem que "só a 'experimentação e a fruição' não garantem a progressão do nível de exigência
dentro do componente da educação física. É fundamental inserir as habilidades de recriar e
problematizar para todos as unidades temáticas.

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

65 / 66

INTERNA

ASPECTO
POSITIVO

Identificam que "a organização e a apresentação dos elementos estruturantes da base estão
melhores na 3ª versão. No componente curricular Educação Física, notamos também uma melhor
apresentação, como os quadros de unidades temáticas/objetos de conhecimento/habilidades".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Entendem que "que o termo 'objetivos de aprendizagem', que estava disposto na 2ª versão,
deveria ser mantido, pois, além de ser descrito nos textos introdutórios como pertinente a toda a
base, os professores já estão familiarizados com ele".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento

PROPOSTA

Sugerem a "inserção de um parágrafo que favoreça a compreensão dos professores de alguns
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Como temos uma longa tradição de que algumas
ações são feitas por adultos para crianças e não partilhadas com a criança para que ela faça por si
mesma, ficamos refletindo que talvez não haja entendimento pleno de objetivos como, por
exemplo, EI01CG04, EI02CG04 e EI03CG04; em algum momento, é preciso exemplificar o que
pode significar “participar do cuidado do seu corpo”.

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem rever, no componente Educação Física o termo "letramento" e utilizar sempre
"multiletramento", por entenderem que se adequa mais à concepção da "Educação Física como
linguagem e da fundamentação que considera a inserção dos jovens na cultura digital e
multimodal"
Educação Física Sugerem que ginásticas artística, acrobática, aeróbica, rítmica, de trampolim sejam
objeto de conhecimento da unidade temática de ginástica e não de esporte, "uma vez que a sua
inserção na unidade temática de esporte tanto pode gerar uma desvalorização do ensino dessas
modalidades quanto pode levar o professor de EF a não levar em conta as possibilidades dessas
ginásticas serem experimentadas de forma não esportiva, não competitiva pelos sujeitos".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Educação Física - Alertam que "nessa terceira versão, houve uma mudança do termo 'ginástica de
demonstração' para 'ginástica geral' quando são apresentadas as unidades temáticas, na página
175. Entretanto, em 2007, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) modificou o termo
Ginástica Geral (GG) para Ginástica para Todos (GPT), para ficar mais compreensível em diferentes
culturas. Este termo, se for revisto de acordo com a atual nomenclatura da FIG, precisará ser
atualizado nos quadros do item 4.1.3.1. da BNCC".

65 / 66

INTERNA

Especialistas convidados por: Fundação Roberto Marinho,
Instituto Península, Instituto Rodrigo Mendes e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

231

INTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

231

INTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Educação Física - Sugerem "excluir a especificação de que ginásticas de conscientização corporal
sejam aquelas de práticas de 'movimentos suaves e lentos', porque é bem mais amplo, esse seria
apenas um tipo. A frase poderia ser reescrita assim: 'As ginásticas de conscientização corporal
propõem experiências diversificadas de movimento, observando e vivenciando posturas, espaços e
tempos, por meio de práticas com atenção voltada a respiração e as mudanças contínuas no
corpo' "
Identificam que "a organização da sequência dos objetos de conhecimento segue,
majoritariamente, a ordem já existente e trabalhada nos livros didáticos. Desse modo, não inova
ou propõem possibilidades outras de reorganização das habilidades, 'engessando-as' nos anos
escolares. Tal posicionamento ressalta a perspectiva de uma formação conteudista, não
possibilitando a ressignificação desse espaço formativo tão continuamente questionado por alunos
e professores"
Identificam que "esta versão da Base ainda apresenta uma quantidade excessiva de objetivos de
conhecimentos e habilidades, o que compromete o cumprimento da própria Base, que deixa de ser
o mínimo a ser ensinado e aprendido e torna-se o máximo".

231

INTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam que a Base "privilegia conteúdos que já estão contemplados no currículo tradicional e
não abre espaço para ações afirmativas em relação a direitos humanos, gênero, raça e classe,
apesar da apresentação geral mencionar obediência às Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica"
Demandam a permanência do ensino religioso na BNCC.

32

INTERNA

Faculdade Unida de Vitória

PROPOSTA

274

INTERNA

FENEIS - Federação Nacional de Educação de Surdos

INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Rejeitam o texto e reiteram a importância de que suas demandas sejam contempladas na versão
final da BNCC, "em especial mediante o fato de, no Brasil haver 9,7 milhões de pessoas com
surdez ou deficiência auditiva. Grande parte dessas pessoas em fase de escolarização". Ainda,
declaram-se respaldados na Lei da Língua Brasileira de Sinais - Lei nº 10.436/2002; na
CONVENÇÃO DA ONU - Decreto nº 6.949/2009; Plano Nacional de Educação (PNE)- Lei nº
15.005/2014, Meta 4, Estratégia 4.7. "Garantir a oferta de educação bilingue, em Lingua Brasileira
de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como
segunda língua, aos(as) alunos(as) surdos e com deficiência auditiva de O (zero) a 17 (dezessete
anos), em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n
5.626, de 22 de dezmbro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos".
Demandam: a "inclusão explitica na BNCC de instrumentos que garantam a inclusão do
componente curricular "Língua Portuguesa como segunda língua" no currículo da Educação Básica,
em qualquer dos três espaços educacionais garantidos no PNE para os estudantes surdos";
"inclusão explícita na BNCC de instrumentos que garantam a inclusão do componente curricular
"Libras como primeira língua"em todas as etapas e modalidades de ensino nas Escolas Inclusivas,
nas Escolas Bilingues e nas Classes Bilingues previstas no PNE e na LBI"; "inclusão explícita na
BNCC de instrumentos que garantam a inclusão do componente curricular 'Libras como segunda
língua' em ao menos um ano da etapa inicial do Ensino Fundamental, um ano da etapa final do
Ensino Fundamental e, minimamente, um período do Ensino Médio"; "inclusão explícita de Libras
em todo o texto da BNCC ao lado da expressão oralidade, de forma a respeitar o estudante surdo
no seu direito de adquirir a Libras e tê-la como meio de comunicação, instrução e ensino, em
qualquer das atividadades pedagógicas e interativas desenvolvidas na Educação Básica"; "inclusão
explicita na BNCC de recursos de acessibilidade aos estudantes surdocegos que utilizam o Braille
como Sistema de Acessibilidade e Registro; "inclusão do intérprete de Libras e guias-intérpretes,
em salas de aula de Educação Básica, com especificação detalhada de seu papel na educação de
estudantes surdos".

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

ASPECTO
POSITIVO

Reconhecem "uma maior flexibilidade em sua 3ª versão frente às anteriores".

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Identificam "a natureza ainda prescritiva que contraria o respeito à singularidade do indivíduo e de
comunidades de cidadãos que se esforcem por compor uma comunidade escolar em torno de uma
proposta pedagógica desejada, diferenciada. Não está, nos termos propostos, presente o
atendimento ao Parecer CNE/CEB nº 7/2010 que, indica como principio “a inclusão, a valorização e
o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias
manifestações de cada comunidade”

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Entendem que "de acordo com o Caderno Técnico distribuído em suas Audiências Públicas, a BNCC
não é currículo, mas rumo que 'explicita direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, e
não a maneira como professores, escolas e sistemas de ensino trabalharão para concretizá-los', a
forma como está disposta a inserção de alguns temas no texto da Base, em vários trechos, impõe
COMOS e QUANDOS, ferindo os dispositivos legais que constam na Constituição Federal, como em
seu artigo 206 e na Lei de Diretrizes e Bases, em seu artigo 3º”. Ainda, demandam "que a BNCC
esteja realmente alinhada ao princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber, que significa que o Homem não deve sofrer nenhum tipo de
constrangimento social quando estiver aprendendo, ensinando, pesquisando e divulgando o seu
pensamento, sua arte e o seu saber. A liberdade representa uma das bases da dignidade da
pessoa humana, que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito (art. 1º da CF)".

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

CRÍTICA

Questionam se a BNCC é um conjunto de "regras referenciais ou de obrigações legais".

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

INTRODUÇÃO - Marcos
legais
ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Destacam que "há que se considerar existir uma transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental e, em relação aos anos iniciais, especificamente ao 1º ano, precisamos lembrar que
este é formado por crianças de 6 anos, que até 2010 estavam inseridas na educação infantil. Para
essas crianças ainda consta na BNCC uma ênfase na expectativa de leitura e escrita, bem como de
apreensão de conceitos matemática, o que antecipa seu caminho de desenvolvimento integral".

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "a BNCC não deve ter metas tão específicas para crianças ainda pequenas, de
primeiro ano, e uma possibilidade mais abrangente seria tê-las para o bloco de alfabetização como
um todo, ou seja, o ciclo que abrange até o final dos anos iniciais, aos 9 anos".

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

251

INTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que o texto, por seu detalhamento, "contraria a regra fundamental do artigo 210 da
nossa Constituição: 'Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a
assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores cultuais e artísticos, nacionais e
regionais' que a BNCC visa regulamentar"
Entendem que "uma BNCC que não privilegie as diferenças inatas da pluralidade, mas as coloque
como um fator à parte (“diversificada”) comete o equívoco de eleger a pluralidade como fator de
discriminação da norma legal, situação que acabará por negar a dignidade da pessoa humana".

34

INTERNA
INTERNA

311

INTERNA

FNCEE - Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação

91

INTERNA

FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

91

INTERNA

FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

91

INTERNA

FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

311

Flávia Conceição Ferreira da Silva - Professora da Universidade
Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
FNCEE - Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação

CRÍTICA

CRÍTICA

Demanda o retorno do compenente "Língua Estrangeira Moderna" em nome da "diversidade de
línguas estrangeiras que movimentam nosso país" .
Enfatizam que "a BNCC ainda nos parece superdimensionada, em forma e conteúdos, pois nossa
expectativa é de que se tratasse de um documento simples e compreensível a famílias, alunos,
professores e demais envolvidos no processo ensino-aprendizagem".
Identificam, para o componente Língua Portuguesa, que "os objetivos de aprendizagem se
repetem de maneira imprópria, impossibilitando uma clareza da progressão das habilidades
desejadas para o aluno".

CRÍTICA

Identifica que não há no texto nenhuma referência à educação escolar indígena.

PROPOSTA

Cumprir a Lei n. 11.645/2008 - que determina a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e indígena”.
Ciências Humanas - Critica "a linguagem difusa e incongruente (utilização de termos variados:
populações indígenas; população indígena; culturas indígenas; cultura indígena; indígena;
indígenas) indica um esvaziamento do conceito “povos indígenas” e toda a sua força histórica
(atual e contemporânea), conceito este referendado inclusive por legislação internacional
(Convenção 169 da OIT)"

CRÍTICA

91

INTERNA

FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

"Os lugares onde aparecem referências à questão indígena (em especial em algumas unidades
temáticas dos componentes curriculares Artes e Educação Física), assim como a inexistência de
citações (como é o caso das unidades temáticas dos componentes curriculares Ciências,
Matemática e Língua Portuguesa) podem estar perpassados por uma certa visão folclórica e
utilitária dos povos indígenas e suas culturas. Não se apresenta uma proposta concreta de diálogo
entre os diferentes saberes: um diálogo intercultural crítico, necessário para o conhecimento
mútuo dos diferentes povos e seus saberes. Povos e saberes estes que compõem, conjuntamente,
a nação brasileira. Na área de Ciências Humanas há referências em algumas unidades temáticas
dos componentes curriculares Geografia e História. Essas referências, porém, ainda carregam um
tom de passado, valorizando apenas a ideia de “Matrizes”, deixando de levar em consideração a
atualidade e contemporaneidade dos povos indígenas e a pertinência de seus pensamentos e
propostas."

91

INTERNA

FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

"A proposta da BNCC se configura dentro de uma perspectiva monocultural e homogeneizadora,
negando a maior riqueza de nosso país: a diversidade cultural. Assim propomos que sejam
enfatizados e valorizados elementos que evidenciem essa diversidade no seio das escolas. "

91

INTERNA

FOREEIA - Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas

INTRODUÇÃO - Marcos
Legais

CRÍTICA

Entendem que o texto da proposta da 3ª. Versão da BNCC é um retrocesso ao arcabouço jurídicolegal constituído, tendo em vista que a referida proposta não se adequa às escolas indígenas. Além
disso, ignora e exclui as conquistas legais referentes à educação escolar indígena no Brasil e
exigem que "em todo o processo de elaboração de políticas públicas educacionais sejam
respeitadas as bases legais com direitos fundamentalmente conquistados pelos povos indígenas".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam que "o componente Língua Portuguesa apresenta avanço na proposta de um frame de
interpretação semiótica do mundo, e é formado por duas partes: uma voltada para as
competências e outra constituída pelas 'unidades temáticas, objetos de conhecimento e
habilidades'. Nessa segunda parte, causa estranhamento a confusão a Base Nacional e o Currículo
mínimo, com indicação de conteúdos por idade/série, conforme foi assinalado de maneira genérica
no documento “BNCC do MEC golpista, não!”, formulado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação. Há confusão e conflito entre as noções de “alfabetização” e “ensino
de leitura e de escrita” e a noção de letramento, parece haver mesmo resistência em assumir a
concepção de letramento como prática social e não como técnica e habilidade de leitura e
interpretação de textos.

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que no texto de Língua Portuguesa "não houve avanços em relação aos conceitos e
concepções básicos, tais como: (a) escola: “espaço formador e orientador para a cidadania
consciente, crítica e participativa”; (b) oralidade: continua marginal em relação à escrita, uma vez
que a função da escola é ensinar a escrita; e escrita: “representação da oralidade” (entenda-se
suplantadora da oralidade)
Entendem, para o componente Língua Portuguesa, que há uma incompreesão: "A escrita,
sobretudo a escolar – mais abstrata, elaborada nos gêneros secundários (BAKHTIN, 1995) – NÃO É
representação da oralidade, menos ainda das práticas orais dos grupos situadas às margens da
sociedade padrão. Na escola, há um embate visível entre oralidade e escrita. Logo, a escrita,
principalmente a escrita escolar, é uma prática social diferente da oralidade".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Entendem que “a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de
livros” (p. 38), na educação infantil, revelam normatização niveladora e continuidade do
epistemicídio colonial (Boaventura de Sousa Santos, 2010). Infere-se do documento, nesses
trechos, que a escola deve continuar com as concepções, pressupostos e práticas da “catequese
militar” do século XVIII, tornando-se, na atualidade, um “reformatório” a serviço do projeto político
de nação/sociedade"

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "“Não se trata, pois, no eixo da Educação literária, de ensinar literatura, mas de
promover o contato com a literatura para a formação do leitor literário, capaz de apreender e
apreciar o que há de singular em um texto cuja intencionalidade não é imediatamente prática, mas
artística” (BNCC, 2017, p. 62), é mais "superficial e tecnicista" do que a visão apresentada nos
PCNs: "Nos PCNs o tom é monocórdio quando se trata de estudo de língua e de estudo do texto
literário, prescindindo, em vários momentos, de um tratamento das especificidades da literatura e
de seu ensino. A BNCC não apresenta uma oposição ou revisão das premissas dos PCNs quanto ao
ensino de literatura".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam "no trecho das competências, presente na BNCC, sobre a fruição estética: 'O leitor
descobre, assim, a literatura como possibilidade de fruição estética, alternativa de leitura
prazerosa. Além disso, se a leitura literária possibilita a vivência de mundos ficcionais, possibilita
também ampliação da visão de mundo, pela experiência vicária com outras épocas, outros
espaços, outras culturas, outros modos de vida, outros seres humanos' (BNCC, 2017, p. 62) que a
fruição estética é entendida como 'leitura prazerosa'. Sobre isso, há vários estudiosos que
contestam esse papel redutor da literatura (Barthes, Eco, Brito). Luís Percival Leme Brito, em
“Leitura e política”, para citar apenas um exemplo, questiona a visão comumente transmitida na
mídia sobre a educação na qual a literatura é vista como puro entretenimento, prescindindo de
rigor em seu ensino. Exemplo disso é a campanha publicitária do MEC de 1997, cujo slogan era
“Quem lê viaja”, mostrando imagens de pessoas indo para outros mundos por meio da leitura
literária. Brito, ironicamente, mostra que, dessa forma, a literatura parece um narcótico, perdendo
sua dimensão essencial: a dimensão política".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

CRÍTICA

Entendem que "a progressão das unidades temáticas parece ignorar o aluno real e suas reais
necessidades, com descrição de conteúdos que devem ser apreendidos de forma unilateral por
professores que igualmente não precisam ver as diferenças no universo dos seus discentes".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Questionam a adoção da Língua Inglesa como obrigatória, entendendo que "as pessoas que se
comunicam por meio de outras línguas, como o espanhol, o francês, o italiano, o inglês, o alemão,
o japonês, as línguas dos ciganos, as línguas dos imigrantes, as línguas indígenas, e a Libras [...]
fatos ignorados pela BNCC, em prol do ensino exclusivo do português como língua materna e do
inglês como língua de comunicação internacional, com a possiblidade do espanhol como uma
segunda língua estrangeira, além do inglês, se for desejo da escola".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "a Dança, enquanto uma das seis unidades temáticas, do componente curricular da
Educação Física, é apresentada de maneira inadequada; visto que a linguagem da Dança possui
seus pressupostos artísticos, epistemológicos, contextos e metodologias consolidadas por meio de
formação específica realizada através dos cursos de licenciaturas em Dança. [...] a Dança possui
conhecimentos especializados e voltados para compreensão, atuação e reflexão da Arte na
sociedade e suas relações interdisciplinares com a educação, saúde, aspectos do lazer, das
diversidades, inclusão, vínculos estéticos e artísticos e, de muitos outros eixos, nos quais, se faz
necessária a atuação de um professor licenciado em Dança na escola. Desse modo, a BNCC,
terceira versão, propõe avalizar uma apropriação indevida da Educação Física em relação à área da
Dança".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "Comparando a apresentação da Dança nos dois componentes curriculares: Arte e
Educação Física; torna-se claro a diferença de concepções e interpretações, o que só corrobora
para o enfraquecimento da presença da dança na escola. Além de apresentar uma série de
equívocos no que diz respeito ao esvaziamento conceitual, epistemológico e estético de uma área
em franco crescimento, considerando o expressivo número de cursos de graduação de dança e das
pós-graduação em Arte e Dança no Brasil".

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Educação Física - Destacam, no documento sobre Dança, "a ausência dos aspectos das matrizes
africanas e indígenas e elementos da diversidade e da inclusão, revelando um retrocesso em
relações aos demais documentos e leis produzidos na área da educação como a LDB, Diretrizes
Curriculares Plano Nacional de Educação entre outros"

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

291

INTERNA

Fórum de Licenciatura, regional Goiânia, da Universidade
Federal de Goiás

92

INTERNA

92

INTERNA

232

INTERNA

232

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

INTRODUÇÃO
Fundamentos
pedagógicos
Fórum Estadual de Educação Infantil de Rondônia e Católicas
INTRODUÇÃO
pelo Direito de Decidir (CDD)
Fundamentos
pedagógicos
Fórum Estadual de Educação Infantil de Rondônia e Católicas
INTRODUÇÃO
pelo Direito de Decidir (CDD)
legais
FORUMDIR - Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades,
INTRODUÇÃO
Centros de Educação e Equivalentes das Universidades Públicas Fundamentos
Brasileiras
pedagógicos

CRÍTICA

Destacam, no texto para a área de matemática "que há uma perspectiva pedagógica no
documento que prevê ampliação e retomada dos conceitos já apontadas nos PCN de Matemática,
abordada na década de 1990. Portanto, os princípios pedagógicos da BNCC seguem os parâmetros
de duas décadas atrás, com poucos avanços trazidos pelos estudos mais atuais da área da
Educação Matemática"
Entendem que "as concepções e processos que fundamentam a terceira versão da BNCC já foram
superadas nas discussões dos distintos campos educacionais e, agora, são retomadas em uma
lógica ainda mais frágil e distorcida do proposto nos PCN".
Demandam a inserção dos temas: identidade de gênero e orientação sexual, argumentando com
os indicadores de violência.

-

CRÍTICA

-

PROPOSTA

- Marcos

PROPOSTA

Demandam a diversificação de oferta de Língua Estrangeira.

-

CRÍTICA

Manisfetam-se contrários à terceira versão da Base, declarando que o texto "fragmenta o currículo,
elegendo e privilegiando conteúdos isolados e tornando-o um instrumento técnico, pautado por
competências, em detrimento a uma proposta curricular processual que considere as diferenças, a
diversidade e a autonomia das unidades de ensino e do trabalho docente".

INTERNA

FORUMDIR - Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades,
INTRODUÇÃO Centros de Educação e Equivalentes das Universidades Públicas Fundamentos
Brasileiras
pedagógicos

CRÍTICA

Manisfetam-se contrários à terceira versão da Base, declarando que o texto "retira das expressões
'identidade de gênero e orientação sexual', representando um retrocesso e o fortalecimento da
proposta conservadora, preconceituosa e discriminatória dos grupos que apoiam a aprovação da lei
da mordaça, expressa no Projeto Escola sem Partido".

232

INTERNA

FORUMDIR - Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades,
ED. INFANTIL Centros de Educação e Equivalentes das Universidades Públicas Documento da etapa
Brasileiras

CRÍTICA

75

INTERNA

Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

75

INTERNA

Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina

ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Manisfetam-se contrários à terceira versão da Base, declarando que o texto "reduz a concepção de
múltiplas linguagens apresentada nas versões anteriores ao propor o campo da oralidade e da
escrita como parte da etapa da Educação Infantil, comprometendo a articulação com as
proposições das Diretrizes Nacionais para a EI e colocando em risco as aprendizagens a partir das
vivências, das experiências, da brincadeira e das interações interpessoais estabelecidas pela
criança"
Declaram-se contrários a terceira versão da Base Nacional Comiun Ciuricular, por esta se
caracterizar como uma versão instrumental da educação, baseada em competências e habilidades,
desconsiderando a especificidade desta primeira etapa da educação básica, ao passo que
reconhecem as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1999/2009) como
documento norteador para construção e realização das Propostas Curriculares para Eduçação
Infantil no país
Propõem suprimir o quadro existente na página (p.50) SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS PARA A
TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, "onde se considera a aprendizagem esperada em
cada campo de experiência para que as crianças tenham condições favoráveis para ingressar no
Ensino Fundamental'', por consideraram que, "embora dito como elemento 'balizador e indicador',
esse instrumento poderá tomar-se uma forma equivocada de avaliar as crianças, indicando aos
professores que competências e habilidades estas precisarão alcançar para que haja a transição ao
ensino fundamental, mensurando o que as crianças aprenderam na educação infantil".

75

INTERNA

Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Criticam a nova designação "Oralidade e Escrita", entendida como "uma profunda mudança de
concepção, qual seja: de um campo de experiência para disciplinas escolares, que, nesta etapa
educacional, estreitam o conhecimento e se colocam muito aquém das possibilidades de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças". Ainda, argumentam que "do ponto de vista dos
campos de experiência, escutar e falar são capacidades a serem desenvolvidas numa perspectiva
dialógica e cotidiana, ou seja, em todas as situações de vida das crianças na escola. Linguagem e
pensamento remete à complexa relação entre a capacidade de simbolização e formas de
apreensão da realidade. Remete ainda às múltiplas linguagens, suas inter-relações e à influência
de umas sobre as outras, sobretudo no momento de sua apropriação".

75

INTERNA

Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Entendem que "algumas decisões podem constituir não avanços, mas sérios retrocessos,
transformando a perspectiva dos Campos de Experiência em disciplinas. Se os objetivos de
aprendizagem forem reduzidos a conteúdos prévios, numa visão "cognitivista" em sentido estrito,
nos parece que a perspectiva da formação humana ficará centrada numa visão instrumental da
educação e na mera aquisição de competências previamente definidas tendo em vista apenas o
preparo ao longo da escolarização para a inserção no mercado de trabalho".

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Criticam "a defesa [pelos proponentes da BNCC] de um padrão curricular com o argumento de que
este reduziria as desigualdades regionais garantindo o direito a aprendizagem. Todavia, ao
defender o direito de aprender das populações vulneráveis o texto da Base em nenhum momento
remete aos conhecimentos desses grupos que possuem história, cultura, linguagens e experiências
próprias de ensinar e de aprender".

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

CRÍTICA

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Identificam "a ruptura de vertente teórica passando da defesa de um ensino e aprendizagem com
foco no estudante, para um processo formativo que tem como pressuposto o desenvolvimento de
conteúdos de competências e de habilidades"
Identificam que "o texto apresentado na versão 3 é frágil ao explicitar e fundamentar a
necessidade do trabalho com a educação de gênero e com a educação dos diferentes".

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam "garantir espaço para a socialização das diferentes formas de ser e de estar no mundo,
principalmente ao constatar-se a crescente violência contra sujeitos LGBT's e contra as mulheres
em nosso país. Defende-se um maior destaque para a educação dos diferentes e das diferenças
como premissa para a formação integral dos sujeitos".

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

CRÍTICA

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

INTRODUÇÃO - Marcos
legais
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

Identificam que "a Educação de Jovens e Adultos sequer é mencionada ainda que seja um direito
constitucional regulamentado na LDBEN 9394/96".
Indagam sobre o "privilégio do inglês como língua estrangeira. Considerando a localização
geográfica e a história de colonização do Brasil é incompreensível a ausência da língua espanhola
como possibilidade de área disciplinar.

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam reconhecer os dialetos, as línguas indígenas e outras de descendência estrangeira
presente nas diferentes regiões do país. Essas comunidades têm o direito de ver contemplado no
currículo suas tradições, sua cultura, suas diferentes formas de expressão.

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Entendem que a Educação Física, na Base, "se apresenta restrita ao lazer e a socialização. Defendese a Educação Física como componente curricular que envolve a consciência corporal, as
experiências relacionadas aos esportes, as potencialidades do corpo, as brincadeiras e os jogos".

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

CRÍTICA

294

INTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

ED. INFANTIL - Campos
de experiência
ED. INFANTIL Documento da etapa

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Destacam a redução conceitual que substituiu, no documento da Educação Infantil, as múltiplas
linguagens por relações de oralidade e escrita"
Criticam a "ênfase demasiada no processo de pré-alfabetização colocando em risco a garantia da
Educação Infantil como o espaço-tempo da infância, de desenvolvimento ancorado na interação
com diferentes linguagens".
Educação Física - Crítica ao tratamento dado à Educação Física na versão atual: "nas duas versões
anteriores ao documento analisado (terceira versão) foi estabelecido um percurso historiográfico
da área da Educação Física escolar, fato esse, que foi desprestigiado na atual versão, ou nas
melhores das intenções ficou bastante restrita".

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

CRÍTICA

CRÍTICA

CRÍTICA

Educação Física - Entendem que" o texto atual poderia esclarecer melhor as diferentes concepções
que surgiram nos movimentos renovadores (BRACHT, 1999) da Educação Física e a suposta opção
do documento pela concepção de dimensão culturalista da Educação Física".

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Educação Física - Sobre o conceito de "práticas corporais: Consideram que "o documento foi muito
hábil em projetar uma luz especial para o conceito de práticas corporais. Destacamos que valorizar
as práticas corporais no documento, torna a BNCC razoavelmente atualizada em relação ao que se
vem discutindo na área pedagógica da Educação Física. Entretanto, o próprio conceito de práticas
corporais não é um consenso na área pedagógica, como também não é um termo muito utilizado
pelos(as) professores(as) de Educação Física escolar. Por isso, insistimos que a crítica não se
focaliza na opção pelo conceito de práticas corporais. Mas, na forma que foi apresentada no
documento, transparecendo que os(as) professores(as) de todo o país se reconhecem nessa
terminologia". Sugerem "esclarecer que o conceito de práticas corporais, vem apontar outros
entendimentos para terminologias adotadas comumente na área de Educação Física, tais como, o
binômio atividade física/exercício físico.[...] Apresentar alguns exemplos na parte do texto que
aponta os três critérios para se definir as práticas corporais na área de Educação Física. Citar um
exemplo de objeto do conhecimento para cada um dos três critérios, favoreceria um olhar mais
claro para o conceito de práticas corporais".

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

PROPOSTA

Educação Física - Demandam que o texto explicite como se chegou aos objetos de conhecimento.

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

PROPOSTA

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

Sugerem, para Educação Física que "o documento poderia explicitar de forma sintética a diferença
de um objeto de conhecimento para uma estratégia/orientação metodológica no ensino da
Educação Física. [...] ainda existem conflitos [entre professores] do que seria o jogar futebol no
contexto da unidade temática esporte, para o que seria jogar futebol na conjuntura dos jogos e
brincadeiras pré-desportivas
Educação Física - Sobre progressão e aprofundamento das Unidades Temáticas em todo o Ensino
Fundamental: tema considerado “bem resolvido no documento da BNCC para a Educação Física”

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
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Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Educação Física - Sugerem "comentar com riquezas de detalhes o que seriam os direitos de
aprendizagens, para diminuir algumas críticas corriqueiramente levantadas para a BNCC, tais
como: por quais razões os jogos e brincadeiras se encerram no sétimo ano do Ensino
Fundamental: qual critério foi adotado para as lutas começarem a ser tratados à partir do terceiro
ano do Ensino Fundamental, se existem crianças que já iniciam nas lutas bem antes dessa idade;
todas as Unidades Temáticas deveriam iniciar no primeiro ano do Ensino Fundamental e continuar
até o nono ano do Ensino Fundamental.

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

ASPECTO
POSITIVO
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Habilidades

Educação Física - "Sobre as dimensões de conhecimento, reconhecemos como um significativo
salto qualitativo compartilhado pelo documento da BNCC para a área de Educação Física. As oito
dimensões de conhecimento indicadas sem uma hierarquia, ou, ordenamento estabelecido,
favorece uma compreensão ampliada e contemporânea do acesso ao conhecimento amparado nas
Unidades Temáticas"
Educação Física - Sugerem que "O documento poderia comentar quais foram os aportes teóricos
para eleger as oito dimensões do conhecimento. Como também, mesmo não seguindo uma
hierarquia, ou, ordenamento estabelecido, como os(as) professores(as) podem perceber um
aprofundamento de cada dimensão de conhecimento de uma Unidade Temática em um devido
ciclo de ensino, esses aspectos podem ser melhores argumentados.

ASPECTO
POSITIVO

PROPOSTA

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Sugerem retomar a terminologia anterior: objetivos de apredizagens. "[...]alertamos que a
relevância de um conceito não se encerra em uma discussão terminológica, mas no sentido de
favorecer uma leitura mais objetiva e funcional para os professores da escola. Por exemplo,
pontuar qual o caminho do aprender na área de Educação Física, se é da competência específica
para as habilidades, ou, as habilidades levam as competências específicas. Essas questões geram
dúvidas diárias entre os(as) professores(as) ao elaborar seus planos de ensino. Em contrapartida,
se o documento faz a opção por competências e habilidades, deve apontar que essa opção supera
a visão histórica e tradicional desses termos que foram bastante criticados na área educacional".

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

ASPECTO
POSITIVO

Educação Física - "no texto atual, consideramos que as habilidades foram melhores escritas e
tornaram essas expectativas de aprendizagens mais palpáveis para os(as) professores(as) das
escolas".

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

CRÍTICA

Educação Física - os quadros continuam confusos e pouco funcionais

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

CRÍTICA

36

INTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

Identificam a retirada dos valores que acompanhavam os ciclos de aprendizagens durante todo o
Ensino Fundamental (inclusão, diversidade de gênero, sustentabilidade do meio ambiente, entre
outros que estavam explícitas na segunda versão)
Educação Física - o documento para a área de Educação Física vem cumprindo seus principais
objetivos no caminho de uma Base Nacional Comum Curricular.

272

INTERNA

Ingrid Pereira (sem qualificação)

272

INTERNA

Ingrid Pereira (sem qualificação)
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240

INTERNA

Instituto Akatu

CRÍTICA

240

INTERNA

Instituto Akatu

240

INTERNA

Instituto Akatu

240

INTERNA

Instituto Akatu

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

240

INTERNA

Instituto Akatu

PROPOSTA

Sugerem, para o Componente Geografia, no segundo ano do EF, que a habilidade identificada com
o código EF02GE03 seja revista (como destacado em negrito na sequência) e leia “comparar
diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre lugares,
e discutir o seu uso mais consciente de modo a reduzir os riscos para a vida e para o meio".

240

INTERNA

Instituto Akatu

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "para os anos finais do Ensino Fundamental, a terceira versão da Base não
menciona de maneira específica práticas ou conceitos de consumo consciente, limitando assim a
importância que tal temática receberia no ciclo como um todo".

ASPECTO
POSITIVO
CRÍTICA

CRÍTICA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

Entende que base está bem detalhada, impossibilitando que estados e municípios consigam
acrescentar suas particularidades e ao mesmo tempo dê conta de trabalhar o que está definido
pela BNCC.
Declara-se inconformada com "a insistência do MEC em colocar dentro das matérias curriculares
conteúdos repletos de teorias marxistas, com relativismos e ideologias. Eu, meu marido, e tantos
outros pais que conheço, rejeitamos a ideologia de gênero no Plano Nacional e no nosso
município porque o MEC ainda insiste?"
Entendem que "a temática ambiental e de sustentabilidade aparece de maneira difusa e
incompleta" nas Competências Gerais.
Sugerem a revisão do texto da Competência Geral 7, pela inclusão da expressão "consumo
consciente" no trecho entre as expressões “a consciência socioambiental" e "em âmbito local,
regional e global"
Entendem que nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental não aparecem "de maneira clara as
possibilidades de abordagem de temáticas relacionadas ao consumo
consciente e à sustentabilidade".
Sugerem, "para o primeiro ano [do EF], o acréscimo de texto (destacado em negrito na sequência)
na previsão da habilidade EF01CI01, da área de Ciências, com o objetivo de detalhar a
metodologia para o seu desenvolvimento. Deste modo, nossa sugestão é que o texto final da
habilidade leia "comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso
cotidiano, discutindo sua origem, seu descarte, e como usá-los de forma mais consciente".

100

INTERNA

SBM - Sociedade Brasileira de Matemática
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ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, a reformulação da redação da Habilidade EF04MA13:
"como está, pode sugerir ao leitor que a relação de inversibilidade entre multiplicação e divisão é
análoga à existente entre adição e subtração. No entanto, a relação entre multiplicação e Divisão
Euclidiana envolve também a adição: dividendo = quociente x divisor + resto"

240

INTERNA

Instituto Akatu

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Ciências,"alteração na redação da habilidade EF07CI12 (com o
acréscimo destacado em negrito): “Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel
fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis
pelo seu aumento artificial (transporte com queima dos combustíveis fósseis, desmatamento,
queimadas etc.) e selecionar propostas para a reversão ou controle desse quadro, como a
produção sustentável e o consumo consciente”.

240

INTERNA

Instituto Akatu

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, "para o componente Ciências no oitavo ano (EF), associar a abordagem de consumo
consciente aos estudos relacionados à energia elétrica, ainda dentro da área de Ciências. Assim, a
habilidade EF08CI05 passaria a ter a seguinte redação (com alteração grifada em negrito): “Propor
ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base
na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e
eficiência energética) e nos hábitos de consumo consciente”.

240

INTERNA

Instituto Akatu

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Sugerem, para o componente Ciências no nono ano, acrescentar o consumo consciente como uma
das práticas para a solução de problemas ambientais como os descritos na habilidade EF09CI13.
Assim, esta passaria a ser descrita pelo seguinte texto (acréscimo grifado em negrito): “Propor
iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bemsucedidas”
Questiona a concepção de leitura e escrita: "Uma das implicações práticas e graves dessa confusão
conceitual é a recomendação da BNCC para usar textos simples e de tamanho reduzido (200, 300
palavras) para leitura com os alunos. Ora, uma coisa são textos para o aluno aprender a ler e
treinar (palavras e textos decodificáveis). Outra coisa são textos para o professor ler para o aluno
(ou para crianças desde o berço), que podem e DEVEM ser textos de tamanho e complexidade
muito maior)
Entendem que há "confusão conceitual quando se fala em escrita ou leitura, por exemplo, trata-se
dos dois assuntos (ler e aprender a ler; escrever e aprender a escrever) de maneira misturada".a
ler; escrever e aprender a escrever) de maneira misturada".

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
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CRÍTICA

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Entendem que a “alfabetização é um conjunto de habilidades com princípio, meio e fim, conjunto
que poderia e deveria ser tratado de forma separada - diferentemente dos demais tópicos da
gramática, por exemplo, que se estendem ao longo dos vários anos, ou da compreensão, que
nunca termina”
Entendem que o “documento não ressalta, como deveria, a centralidade que a alfabetização deve
ocupar no programa de ensino do 1° ano inclusive no tempo a ser destinado a essas atividades. A
alfabetização fica diluída, e isso é mais comprometido ainda com a ideia de que ela é algo que
possa se estender até o 5° ano... (o que é evidenciado pela injustificável presença de habilidades
‘grafonêmicas’ até essa série)”
Questionam o conceito de "sistema alfabético", rejeitando a ideia de "notação" expressa na Página
63 do documento da BNCC - "A língua tem duas dimensões; é oral e escrita. Assim, sua
aprendizagem considera o contínuo entre oralidade e escrita: na alfabetização, em que o oral é
representado por notações (letras e outros signos), nos usos sociais da língua oral e nos usos
sociais da leitura e da escrita - nas práticas de letramento".
Linguagens - Língua Portuguesa - questiona a presença da palavra "letramento" no texto: palavra
"letramento", corrente no Brasil, não encontra tradução ou correspondência em nenhuma outra
língua. Como não é nem pode ser definida de maneira clara e com implicações operacionais claras,
deveria ser retirada do documento da BNCC, pois ela acarreta ambigüidade e prejudica o
entendimento do que seja alfabetizar. Idem para "letramento científico".

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Linguagens - Língua Portuguesa - questiona "Páginas 63, 64 : o documento separa a alfabetização
nos eixos de Leitura e Escrita. Também no eixo de Conhecimentos Lingüísticos e Gramaticais (pp
64 e 65) repete que a "alfabetização é a porta de acesso ao mundo letrado" - 1. Dilui as
habilidades do processo de alfabetização - o que torna mais difícil e complexa a compreensão do
mesmo, bem como a organização de currículos. 2. Reforça a confusão conceitual entre o processo
de aprender a ler e escrever (alfabetizar) com a habilidade de ler e escrever (uma vez que já se
está alfabetizado)".

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "não existem razões objetivas, científicas ou empíricas, para estender o processo de
alfabetização (aprendizagem do código alfabético / habilidade de decodificação) além do 1° ano.
Eventualmente o que ficaria faltando para o 2° ano é a prática para lidar com sílabas mais
complexas, mas o processo de aprender a decifrar e usar o código pode e deve ser concluído no 1°
ano. Assim, é injustificável colocar habilidades relacionadas a "grafonemas" nas séries seguintes e isso só contribuirá para perpetuar ambiguidades num país que tem dificuldades com o tema".

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que, no componente Língua Portuguesa (Página 68) as afirmações: "As atividades
motoras precisam ser aprendidas e, na maioria das vezes, treinadas" - "Manter no texto da BNCC a
expressão "na maioria das vezes" constitui um desrespeito ao entendimento da aprendizagem de
habilidades motoras e da necessidade de seu ensino. Não consta, em nenhum momento,
orientações sobre o ensino da caligrafia - tema sobre o qual existe farta evidência científica".

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

PROPOSTA
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Entendem que o eixo oralidade deveria incluir: 1. A leitura oral pelo professor - nesse caso os
textos devem ser de um nível de dificuldade muito acima do que o aluno deve ser capaz de ler
sozinho. 2. A leitura oral pelos alunos - nesse caso o objetivo deve ser o desenvolvimento da
fluência de leitura, e isso implica o uso de textos adequados para o objetivo, a modelagem por
parte do professor e ( indicadores de fluência para cada ano (palavras por minuto, número de
erros e prosódia)"
Linguagens - Língua Portuguesa - acrescentar: "1. Habilidades para desenvolver a fluência de
leitura; 2. A escuta de leitura de textos mais complexos e as habilidades de exploração oral desses
textos".

PROPOSTA

Linguagens - Língua Portuguesa - "Eixo Escrita - objetos do conhecimento e respectivas
habilidades: 1. Escrita de palavras e frases, OK, desde que se especifique que se trata de (a)
palavras e frases decodificáveis e (b) em condições de ditado. Como está, gera ambigüidades. 2.
EFO1LP6: mais adequado seria preencher/completar textos do que escrever frases
espontaneamente. 3. Cópia EFOILPI8: idem, de outra forma a criança há copiar palavras que não
sabe decodificar - o que não traz nenhum proveito. 4. Estratégias de produção de texto (itens 19 a
23): com raras exceções, essas atividades fazem sentido se forem realizadas pelo professor, que
atua como escriba. Nessa altura do processo de alfabetização as crianças podem no máximo
ordenar frases (conhecidas) ou identificar aspectos formais de um texto.

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Linguagens - Língua Portuguesa - "Conhecimentos Lingüísticos e gramaticais: Apropriação do
sistema alfabético de escrita - 1. O assunto deveria merecer destaque, inclusive com orientações
de que a alfabetização deveria ocupar pelo menos 60% do tempo do ensino de Língua Portuguesa
no 1 o ano, e as atividades relacionadas com decodificação no mínimo 40 minutos de atividade
concentrada por dia. 2. EF01LP26: Usar o próprio nome como referência para escrever e ler outras
palavras. Esta é uma recomendação que contraria as evidências a respeito da necessidade do
ensino sistemático e explícito do código alfabético. Esse tipo de atividade pode ser recomendado
como parte do processo lúdico de preparação para a alfabetização na educação infantil, mas para
isso qualquer palavra familiar é tão boa quanto o próprio nome. Nas classes de alfabetização
isso não faz sentido - pois aí é necessário promover o ensino sistemático e explicito das relações
entre grafemas e fonemas. 3. EF01LP27: segmentar oralmente sílabas é importante, mas como
parte de um processo que deve incluir segmentar frases, palavras nas frases, sílabas nas palavras
e foitemas. Não há interesse específico ou proveito em separar sílabas se não chegar ao nível do
fonema. O sistema de escrita da Língua Portuguesa é alfabético, não é silábico.

8

INTERNA

Instituto Alfa e Beto

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

No programa de educação infantil da BNCC há graves lacunas em relação à preparação do aluno
para o processo de alfabetização. Entre elas se incluem: 1. o desenvolvimento de habilidades de
familiaridade das crianças com as características formais de livros e textos; 2. familiarização com o
o alfabeto e as letras; 3. o desenvolvimento das habilidades motoras finas pertinentes à caligrafia
e, especialmente, habilidades de consciência fonológica.

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

PROPOSTA

Questionam a apresentação do Campo “O eu, o outro e o nós” : "nesta descrição do Campo assim
como nos objetivos a ideia de “percepção” parece estar muito atrelada aos sentidos , que é sua
definição mais usual, percepção como identificação, observação, sensação. A esta definição é
preciso atrelar o sentido cognitivo de tomada de consciência, de apreender".

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

PROPOSTA

Sugerem, para o Campo “O eu, o outro e o nós”: "incluir uma coluna identificando a quais direitos
de aprendizagem os objetivos se referem. Desta forma pode ficar mais claro para o leitor".
Sugerem a redação dessa inclusão e seus correpondentes objetivos.

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

PROPOSTA

Demanda incluir "bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas".

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

PROPOSTA

Sugerem inserir a palavra "espaços" ao final da redação de EI01EO03.

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

PROPOSTA

Sugerem trocar a palavra ATUAR por Agir em EI03EO02.

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

PROPOSTA

Sugerem inserir na redação de EI01EO04 "choro".

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

PROPOSTA

Sugerem nova redação para EI02EO04: "Demonstrar ,por meio de gestos e palavras, tentativas de
compreender o outro e fazer-se compreender".
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ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento

PROPOSTA

Sugerem retirar a expressão "com desenvoltura" de EI03EO04.

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

270

INTERNA

Instituto Avisa Lá

110

INTERNA

Instituto Ayrton Senna

110

INTERNA

Instituto Ayrton Senna

110

INTERNA

Instituto Ayrton Senna

110

INTERNA

Instituto Ayrton Senna

261

INTERNA

Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul

111

INTERNA

Instituto Nossa Senhora da Salette

ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Sugerem substituir a palavra "reconhecer" por "expressar" em EI01EO05.

PROPOSTA

Sugerem substituir "Habituar-se" por "Participar das" em EI02EO05.

PROPOSTA

Sugerem substituir "adotar" por "desenvolver hábitos de" e retirar "valorizando atitudes" em
EI03EO05.

PROPOSTA

Sugerem substituir "Construir formas de interação" por "Interagir com"; retirar "e adultos" e
substituir "adaptando-se ao convívio social" por "diferentes contextos" em EI01EO06.

PROPOSTA

Sugerem a reescrita de EI02EO06: "Compreender progressivamente regras de convívio cotidiano
nas interações e brincadeiras".

PROPOSTA

Sugerem a reescrita de EI01EO07: "Interessar-se pelas pessoas com as quais interage".

PROPOSTA

Sugerem a reescrita de EI02EO07: "Participar de situações de convívio com pessoas diferentes".

PROPOSTA

Sugerem a reescrita de EI03EO07: "Manifestar interesse por diferentes modos de viver das
pessoas próximas e por povos mais distantes, reconhecendo seu valor cultural.

PROPOSTA

Sugerem a substituição da palavra "Usar" por "por apropriar-se de", em EI03EO08.

PROPOSTA

“Explicitar a visão de criança, adolescente e jovem que a BNCC se propõe a formar, na sua
diversidade e singularidade”

PROPOSTA

“Dar maior centralidade aos estudantes nas competências gerais, invertendo sua posição em
relação ao conhecimento”

PROPOSTA

“Dar maior ênfase à autogestão e à resiliência emocional nas competências gerais, ao lado da
abertura ao novo, por impactarem comprovadamente a aprendizagem e a vida futura”.

PROPOSTA

Sugerem redação para “Educação Integral”.

CRÍTICA

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

ASPECTO
POSITIVO

Entendem que "a BNCC ao 'indicar com precisão as competências que os alunos devem
desenvolver e os conteúdos essenciais para seu desenvolvimento', não explicita o que pode ser
entendido por 'competências/habilidades'. Ou seja, de que matriz conceitual se serve para tais
garantias"
Comenta sobre a existência na versão atual de "algumas alterações e inversões em conteúdos que,
no entanto não comprometem o ensino/aprendizagem ou pré-requisitos para os demais assuntos".

112

INTERNA

Janeide Medrado Ferreira - Professora da Universidade do
Estado da Bahia

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

112

INTERNA

Janeide Medrado Ferreira - Professora da Universidade do
Estado da Bahia

-

CRÍTICA

112

INTERNA

Janeide Medrado Ferreira - Professora da Universidade do
Estado da Bahia

-

CRÍTICA

106

INTERNA

José Loureiro Lopes - Conselheiro do CNE

- Marcos

PROPOSTA

234

INTERNA

José Pacheco - Educador português

INTRODUÇÃO
Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO
Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO
legais
INTRODUÇÃO
Fundamentos
pedagógicos

-

CRÍTICA

Entende que "os legisladores optaram pela importação de obsoletos modismos curriculares anglosaxônicos. Neles reencontramos resquícios das taxonomias de Bloom, da pedagogia por objetivos.
Neles se determina que, em determinado ano de escolaridade e no desenvolvimento do tema “x”,
os estudantes irão compreender, reconhecer, identificar, usar o conteúdo “y”, agora disfarçado de
objetivo de aprendizagem “z”. E, em contradição com o artigo 23º, com as orientações das
Diretrizes Curriculares Nacionais, com as mais avançadas pesquisas científicas e experiências
educacionais, a BNCC obriga a que os jovens brasileiros devam fazer decoreba dos produtos
procedentes da Senegâmbia, nas salas de aula do 8º ano. Porquê no “8º ano”? Que critérios de
natureza pedagógica legitimam essa determinação? E qual a pertinência desse e de outros
conteúdos? Deverão ser comuns? Serão essenciais? Não será oportuno julgar da pertinência de
conteúdos, que poderão ser obsoletos daqui a escassos anos? O conhecimento se altera
continuamente. E, se, por exemplo, considerarmos que a escola deve cumprir o dever de qualificar
para o trabalho, necessário será que se pondere sobre o fato de, até 2030, 85% dos atuais
empregos já não existirem...".

234

INTERNA

José Pacheco - Educador português

CRÍTICA

234

INTERNA

José Pacheco - Educador português

234

INTERNA

José Pacheco - Educador português

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Entende que, "em tempos de pós-verdade e de crise ética, e à semelhança da lei portuguesa, a
proposta de BNCC é um documento destituído de lógica interna e revela incoerência entre a sua
introdução e as restantes 360 páginas.
Identifica que “Aula é a palavra mais frequente no texto da base (75 vezes), no pressuposto de
que a BNCC se concretize em sala de aula, dispositivo-suporte de um nefasto modelo escolar
reprodutor de analfabetismo corrupção exclusão"
Questiona "Se se pretende promover uma boa qualidade de educação, assegurar direitos de
aprendizagem, não é esse o caminho, mas o da exigência de coerência entre a introdução e a lei.
Por que razão se estabelece que cerca de 150 habilidades sejam trabalhadas no primeiro ano, ou
190 no último ano de escolaridade? E porque se confunde habilidade com conteúdo, ou atividade?
Por que razão, na Educação Infantil, são impostas faixas etárias rígidas e se classifica crianças por
parâmetros homogeneizadores? Que fundamento científico permite determinar que o processo de
letramento se complete no segundo, ou no terceiro ano de escolaridade? Haverá justificativa
científica para que se deva aprender certos acentos e pontuações no terceiro ano, outros acentos e
outras acentuações no quarto e ainda outros no quinto ano, distinguir entre palavras derivadas por
acréscimo de afixos e palavras compostas no sexto; fazer uso de dicionários no sétimo;
parafrasear as ideias principais e secundárias de texto escutado no oitavo; verbos de ligação,
conjunções e locuções conjuntivas coordenativas e subordinativas no nono ano?".

135

INTERNA

Juliana Moura Fernandes (sem qualificação)

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

CRÍTICA

CRÍTICA

Entende que o documento “explicita compromisso com a construção de uma sociedade mais justa,
inclusiva, democrática e sustentável” e questiona: “como considerar esses elementos, como
pilares, se a própria BNCC, na sua terceira versão pensou em excluir menções à identidade de
gênero e orientação sexual?”
Identifica a presença de “diretrizes pragmáticas, tecnicistas, utilitárias e com um foco muito grande
no indivíduo”.
Identifica que as competências “são definidas desarticuladas umas das outras” e questiona “como
organizar um currículo, por competências, que a priori estão desarticuladas, elencadas como se
fossem aspectos totalmente díspares/”
Demanda a inclusão do ensino de latim como "disciplina opcional" na BNCC.

Demanda a retirada de menções à "ideologia de gênero", por considerar que "podemos criar com
essa ideologia é uma crise sexual em crianças e adolescentes, inclusive, das próprias minorias que
estariam sendo defendidas. Ao invés de ensinar respeito às diferenças, na verdade, a execução da
ideologia de gênero nas escolas poderá, em longo prazo, destruir a identidade de muitos jovens".

278

INTERNA

Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que " a Dança, enquanto uma das seis unidades temáticas, do componente curricular da
Educação Física, é apresentada de maneira inadequada; visto que a linguagem da Dança possui
seus pressupostos artísticos, epistemológicos, contextos e metodologias consolidadas por meio de
formação específica realizada através dos cursos de licenciaturas em Dança.

278

INTERNA

Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Questionam: "como a formação em Educação Física conseguirá desenvolver os conteúdos
indicados aos esportes, lutas, brinquedos e jogos, ginásticas, práticas corporais de aventura, e
mais a Dança que se encontra na área da Arte? Especialmente, porque trata Dança como técnicas
(utilizando aqui os nomes citados em seu documento): Danças do Brasil e do mundo, Danças de
matriz afro-indígenas, Danças de rua, Danças de salão, Danças Urbanas. Nesta abordagem,
observa-se uma abrangência dos estudos da Dança, assim como uma divisão no mínimo
equivocada; como por exemplo, pensar separadamente a Danças Populares do Brasil e as Danças
de Matrizes Africanas?".

278

INTERNA

Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Educação Física - Identificam no "documento da Dança, a ausência dos aspectos das matrizes
africanas e indígenas e elementos da diversidade e da inclusão, revelando um retrocesso em
relações aos demais documentos e leis produzidos na área da educação como a LDB, Diretrizes
Curriculares, Plano Nacional de Educação, entre outros. Frisamos a importância de pensar tais
aspectos na construção do corpo que dança e na produção de conhecimento nesta linguagem.

278

INTERNA

Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Goiás

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Avaliam, para o componente Arte, que "as competências elencadas deveriam contemplar de forma
mais explicita as relações da arte como experiência lúdica, sensorial, colaborativa, de uma
consciência mais sensível do corpo, da festa e da arte como prática política e social".

258

INTERNA

Lilian Neves - Consultora Educacional da Rede Batista de
Educação

ASPECTO
POSITIVO

Entende como "oportunda a escolha do conceito de competências, sendo vistas de maneira
potencial, à se conquistar no processo de formação integral do sujeito".

258

INTERNA

Lilian Neves - Consultora Educacional da Rede Batista de
Educação

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Propõe "a terminologia 'sexual' em substituição ao 'gênero', privilegiando uma matriz conceitual
que não oriente comportamentos sociais, mas que eduque sobre o conhecimento do corpo e suas
caracterísitcas fisiológicas e psicológicas, sem desconsiderar a constituinte contribuição da
natureza, ainda que numa contínua interação com a cultura."

127 / 178

INTERNA

PROPOSTA

Solicita a retirada "de toda e qualquer menção à perspectiva de gênero" e encerra: "Com ideologia
[de gênero] NÃO haverá BNCC!"

243

INTERNA

PROPOSTA

243

INTERNA

Sugere que "o que se denominou “Competências” também inclui valores humanos. Por conta
disso, ou se amplia a designação para “Competências e Valores” ou se utiliza outra designação
mais abrangente como “Direitos” ou “Sentido Geral da Formação” .
Entende que "nem todas as chamadas 'Competências' têm contrapartida de mesmo peso nas
chamadas 'Habilidades', por exemplo na dimensão “Valores”. Uma atenção com essa preocupação
equilibraria o que se pretende no plano geral e o que se aponta nos planos específicos".

243

INTERNA

67

INTERNA

67

INTERNA

67

INTERNA

Luan Ferreira; Tiago Ferreira Hassel Mendes (sem qualificação) INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
Luis Carlos de Menezes - Prof. Sênior do Instituto de Física da INTRODUÇÃO USP
Fundamentos
pedagógicos
Luis Carlos de Menezes - Prof. Sênior do Instituto de Física da ENS. FUNDAMENTAL USP
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
Luis Carlos de Menezes - Prof. Sênior do Instituto de Física da ENS. FUNDAMENTAL USP
Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
Margareth Anderaos - Psicopedagoga Clínica e Institucional INTRODUÇÃO Profissional de Educação Física
Fundamentos
pedagógicos
Margareth Anderaos - Psicopedagoga Clínica e Institucional INTRODUÇÃO Profissional de Educação Física
Fundamentos
pedagógicos
Margareth Anderaos - Psicopedagoga Clínica e Institucional INTRODUÇÃO - Marcos
Profissional de Educação Física
legais

PROPOSTA

CRÍTICA

Entende que "as 'Habilidades' que implicam experimentação, trabalho em grupo e proposição,
assim como compreensão e utilização de tecnologias,estão sub-representadas em Ciências da
Natureza, mas em parte também nas demais áreas".

CRÍTICA

Entendem que o documento foi escrito por "pessoas com pensamentos antagônicos", pois
identifica ter encontrado "em diversos momentos, incoerências entre o corpo do texto e seu
preâmbulo" E ainda que o "preâmbulo supera em muito o documento"
Questionam qual o foco principal do documento, se o aluno ou o conteúdo.

CRÍTICA

CRÍTICA

Chamam atenção sobre a referência à ginástica laboral (p. 175 e 181) por entender que não é
papel da BNCC 'dar conta dessa demanda", que contraria a lei.

298

INTERNA

Márley M. M. dos Santos (sem qualificação)

PROPOSTA

Demanda a retirada de menções à "ideologia de gênero".

INTERNA

MCTIC/SEPIN - Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações/Secretaria de Política de Informática

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

141

PROPOSTA

97

INTERNA

Médicos: Bianca de Freitas Monteiro Urbano, Carla Dorgam
INTRODUÇÃO Aguilera, Carolina de Souza Delage Faria, Claudia Moreira Paula Fundamentos
Lima, Celso Albino Gouvea Lopes Junior, Eduardo Nascimento
pedagógicos
Mós Neto, Gustavo Beojone Messi, Jordana de Faria Bessa,
Marcos Marques, Mirian Caramello Uliano, Raisa Virginia de
Sena Souza e Thais Helena Dias Signorelli

PROPOSTA

Demandam a "inserção estratégica de conhecimento e habilidades voltados para o mundo digital
no ensino básico brasileiro, a exemplo do que vêm fazendo inúmeros outros países - em alguns
deles, como na Coréia do Sul, há décadas já. Também é imprescindível um reforço das matérias do
grupo STEM no currículo (Science, Technology, Engineering and Mathematics), outra medida
internacionalmente adotada
Demandam a exclusão de qualquer menção à identidade de gênero, chamada "ideologia", a partir
de vários teóricos do campo da biologia e da medicina.

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Critica o que considera "reduzir o campo de experiência 'Escuta, fala, linguagem e pensamento' à
'oralidade e escrita', [...] parece ainda indicar não apenas uma alteração no nome, mas uma
profunda mudança de concepção, qual seja: de um campo de experiência para disciplinas
escolares, que, nesta etapa educacional, estreitam o conhecimento e se colocam muito aquém das
possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem das crianças".

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Ressaltam "a redução do texto inicial introdutório que, na segunda versão, apresentava a
Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. Observa-se que entre a segunda e a
terceira versão houve uma redução de mais de duas páginas. A supressão, redução ou
enxugamento significou um aligeiramento e até mesmo mudança conceitual, especialmente no
que tange às discussões sobre desenvolvimento, aprendizagem e linguagem". Destaque especial à
supressão de parágrafo da 2a versão, na página 55 que , segundo o entendimento"resultou numa
forma instrumental de se pensar a articulação entre saberes e conhecimento e as diferentes
linguagens".

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Entidade rejeita a mudança da denominação do campo "Escuta, fala, linguagem e pensamento"
(usada nas versões 1 e 2) para "Oralidade e escrita" (versão 3), por considerar "redução
conceitual, marcando uma distinção importante entre as concepções de linguagem e de
ensino/aprendizagem entre a segunda e a terceira versão.

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL Documento da etapa
ED. INFANTIL Documento da etapa

ASPECTO
POSITIVO
ASPECTO
POSITIVO

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

PROPOSTA

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento

PROPOSTA

MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Manter os campos de experiência
como alternativa de organização curricular para esta etapa da educação.
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Assegurar a unidade da etapa
Educação Infantil dos zero aos cinco anos e onze meses, respeitando as especificidades das faixas
etárias que a constituem, mantendo e reconhecendo, portanto: bebês, crianças bem pequenas e
crianças pequenas
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Manutenção dos nomes dos
agrupamentos (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas), pois estes, além de estarem
alinhados com outros documentos já produzidos pelo MEC, reforçam a presença dos bebês no
contexto da Educação Infantil
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Retomar a organização das
versões anteriores da BNCC para a Educação Infantil. Sugere-se que, a cada campo de
experiência, seja reincluído no texto final o modo como os direitos de aprendizagem podem ser
percebidos no campo de experiência
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Deixar o mesmo número de
objetivos em cada campo de experiência, o que é importante para reafirmar a equidade entre
todos eles pois, na medida em que se determina maior número de objetivos de aprendizagem a
um dos campos, este passa a ser percebido como mais importante.

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

PROPOSTA

MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Manter os qualificativos usados na
primeira e na segunda versões do documento, uma vez que eles expressam aspectos importantes
relativos a esses direitos. Exemplo: o direito de aprender a conviver democraticamente com outras
crianças e adultos: na terceira versão, a palavra "democraticamente" foi suprimida.

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Retomar, na apresentação da
Educação Infantil, a explicitação de conceitos importantes, sobretudo no que diz respeito ao
desenvolvimento e à aprendizagem das crianças pequenas e às questões relacionadas à
linguagem
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Entidade rejeita a mudança da
denominação do campo "Escuta, fala, linguagem e pensamento" (usada nas versões 1 e 2) para
"Oralidade e escrita" (versão 3).
Razões:
- a denominação das versões anteriores traz este campo como estratégia de interação de
diferentes linguagens pelos momentos de "escutar" (acolher mensagens orais, corporais, musicais
e trazidas por textos escritos) e "falar" (oralidade, linguagem de sinais, escrita espontânea, braille,
dança, desenhos), o que faz com que se amplie o pensamento (sobre si, sobre o mundo, sobre
cada uma destas linguagens) e a imaginação das crianças.
- a mudança do nome reduz as concepções de linguagem e de ensino/aprendizagem. Estudos da
área apontam que as crianças, ao se apropriarem da linguagem oral (esquecida a língua de sinais),
apropriam-se também de formas de expressão e de comunicação, que constituem pensamento e
imaginação.

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

PROPOSTA

MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - A apresentação do campo
"Oralidade e escrita" (p. 37) também precisa ser mudada, especialmente quanto à linguagem
escrita: a apropriação dessa linguagem é processo complexo articulado ao pensamento, à
imaginação à interlocução com um outro que pode estar distante no tempo e no espaço.

11 / 68 / 114

INTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Ainda sobre "Oralidade e escrita",
a leitura de textos não se restringe ao desenvolvimento da oralidade nem ao aumento do
vocabulário, nem visa possibilitar apenas o contato com a cultura escrita, mas à ampliação da
imaginação, criação, capacidade argumentativa e alargamento da visão de mundo da criança.
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ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Não se trata de introduzir a
criança no universo da escrita, porque ela já está imersa, desde seu nascimento, em uma cultura
marcada pela escrita.
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - As crianças aprendem a pensar
sobre a escrita e a construir hipóteses para responder suas indagações pela participação ativa em
práticas sociais nas quais a leitura e a escrita são elementos fundamentais para as interações. Para
isso, é fundamental que haja mediações eficazes e instigadoras de outros sujeitos, especialmente
do professor
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Observar elementos da escrita, do
desenho, aprender a estruturar um texto oral, identificar signos da escrita, entre outros, são
resultados da interlocução com a leitura literária, a leitura de jornais, de receitas e outras, mas não
a sua motivação inicial
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - A ideia de que a escrita
representa a oralidade pode levar a práticas pedagógicas inadequadas como, por exemplo, forjar
uma relação entre sons e letras.
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - A afirmação "A literatura introduz
a criança na escrita" precisa ser esclarecida, para não dar a ideia de que se trata de usar textos
literários para ensinar as relações entre grafemas e fonemas, ou as regularidades e irregularidades
do sistema de escrita já na Educação Infantil. É importante reafirmar a leitura como acesso à
literatura, uma arte e um modo de narrar o mundo. Na Educação Infantil, as crianças necessitam
da literatura para apreender o mundo, a si e a descobrir essa linguagem simbólica.
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INTERNA

MMA/SAIC - Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Sugerem "inserir um detalhamento dos temas transversais e integradores propostos pela BNCC". A
justificativa para tal asseta-se na consideração de que "os temas transversais não obtiveram a
devida relevância no documento da BNCC, se restringindo à meia página do documento, [...] o que
não garante um tratamento adequado desses temas em uma perspectiva transversal e integrador.
Importante cuidar para que o documento a ser aprovado seja um avanço e não um retrocesso em
relação ao acúmulo obtido após os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. Dessa forma,
recomenda-se que seja feito um detalhamento qualificado de cada tema proposto no sentido de
apresentar os conceitos, princípios e o contexto em que os temas devem ser trabalhados".
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INTERNA

MMA/SAIC - Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de
Articulação Institucional e Cidadania Ambiental

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

PROPOSTA

Demandam "que se assegure que os temas [transversais] respondam às Resoluções do CNE,
buscando assegurar o acúmulo já obtido pelo conselho. No caso do tema “Meio Ambiente” sugerese que as ações implementadas estejam em consonância com a Resolução nº 2, de 15 de junho de
2012, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental"
Sugerem "trocar o termo 'preservação do meio ambiente' por 'Meio Ambiente' (Lei nº 9.795/1999),
com a inserção do presente texto explicativo sobre a intencionalidade da Educação Ambiental no
contexto escolar: O Tema Meio Ambiente deve ser trabalhado por meio da educação ambiental
devendo proporcionar as condições para o desenvolvimento de capacidades necessárias para que
educadores e educandos, em diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo
qualificado tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de
decisões que afetam a qualidade do ambiente. A educação ambiental deve propiciar a reflexão
crítica sobre os problemas e conflitos socioambientais em que as escolas estão inseridas, bem
como a discussão e ação em prol de soluções que apontem para sua sustentabilidade
socioambiental. A abordagem interdisciplinar e transversal da temática ambiental possibilita pensar
o território em que a escola está inserida, de forma a articular ação e reflexão coletiva em prol de
sociedades mais sustentáveis, trabalhando de forma integrada, crítica e contextualizada temas
como Água, Mudança do Clima, Resíduos Sólidos, Desenvolvimento Rural Sustentável e
Biodiversidade".
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MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - No texto referente ao campo de
experiência "Corpo, gestos e movimentos", as dimensões física e motora são privilegiadas,
arriscando o entendimento reduzido de corpo a ser educado pelo viés da higiene e do exercício
motor, e não como corpo em sua dimensão simbólica, que se faz presente no movimento, no
gesto na dança no teatro na música
MESMO DOCUMENTO APRESENTADO POR FAMEI EM MANAUS - Quanto ao item "A transição da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental" (p. 49): a inclusão de sínteses das aprendizagens
esperadas em cada campo de experiência corre risco de ser percebida erroneamente, com graves
prejuízos, tanto pela criação de uma polêmica relativa a pré-requisitos e eventuais avaliações ou
realizações de "exames de admissão" ao EF, além da retomada de um histórico e equivocado
entendimento de subalternidade da EI em relação ao EF.

Elogiam as Competências Gerais "baseadas nos mesmos princípios trazidos pela 2ª versão, mas
melhor organizadas e redigidas. As competências estão desdobradas em competências específicas
para cada área e componente"
Entendem qua "a 3ª versão induz a uma aprendizagem mais ativa e participativa nas salas de aula.
Cada conhecimento está explicitamente vinculado a uma habilidade de aplicá-lo para determinado
fim. Dessa forma, as aprendizagens vão muito além de decorar fatos: estudantes devem
investigar, analisar, justificar, relacionar, construir e solucionar".
Identificam que "as progressões dentro da etapa da Educação Infantil, e dentro dos componentes
de Matemática e Ciências da Natureza, estão mais claras e completas. Em todos os componentes,
a BNCC alcança níveis mais sofisticados de aprendizagem em comparação com as versões
anteriores, com a maior presença de processos cognitivos mais complexos da taxonomia revisada
do Bloom
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Identificam que "a 3ª versão avançou na direção de uma linguagem clara e bem elaborada,
permitindo uma visão mais precisa daquilo que se espera que os alunos aprendam. A estrutura
simplificada e apresentada visualmente em infográfico também é de fácil compreensão".
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem que "a 5ª competência geral poderá ser melhor explorada na BNCC. Sobretudo na área
de Ciências da Natureza, há tópicos relativos à inovação e tecnologia que podem ser representados
nas habilidades sem exigir recursos complexos da instituição de ensino".
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área/componente

PROPOSTA

Sugerem, em Língua Portuguesa"aperfeiçoar a descrição da complexidade dos textos que devem
ser trabalhados a cada ano, com o aprimoramento dos indicadores de complexidade textual
utilizados e a expansão desta abordagem para além do eixo de leitura".
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PROPOSTA

Sugerem redação mais enxuta para todas as Competências Gerais.
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Destacam que a BNCC "concretiza a integração da Educação Infantil à Educação Básica, por meio
da ênfase no papel educador da creche e da pré escola".
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Destacam que "a 3ª versão de Educação Infantil (EI) apresenta uma linguagem clara e objetiva.
Houve um avanço significativo na progressão dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
entre os subgrupos etários da etapa
Entendem que "é altamente positivo que a 3ª versão mantem a divisão em três subgrupos etários
e que a aprendizagem continue organizada em Campos de Experiência, os quais refletem a
maneira como as crianças vivenciam o mundo e integram às práticas pedagógicas aspectos como
relações afetivas, conhecimento de si mesmo e do outro e explorações dos objetos e espaços".
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Destacam que "a apresentação das brincadeiras e das interações como eixos estruturantes da
prática pedagógica na educação infantil é outro destaque positivo do documento. Contudo, tal
intencionalidade pode ser melhor definida para as crianças do primeiro sub-grupo etário (zero a 1
ano e 6 meses), dando mais ênfase na importância do cuidado responsivo e afetivo, que vá além
de uma visão centrada em procedimentos físicos e higienistas. Deve-se, assim, buscar a integração
entre o cuidar e o educar".
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Destacam que "a terceira versão trabalha com mais ênfase a aproximação inicial da criança com a
cultura escrita e literatura infantil, mas sem apresentar uma abordagem de escolarização. Em
decorrência dessa mudança, especialistas ressaltam que a Base deve preocupar-se em garantir
que os elementos de escuta, fala, linguagem e pensamento não deixem de ser trabalhados na
perspectiva dialógica e cotidiana, indo além de aspectos relacionados apenas à literatura e leitura".
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Destacam que no componente Língua Portuguesa "houve visível aprimoramento na clareza do
componente. A linguagem utilizada é mais direta, acessível e consistente ao longo do documento,
deixando claro para o leitor o que se espera que o aluno aprenda".

Destacam que "o texto de apresentação de EI revela boa integração desta etapa ao restante da
Educação Básica. Pode ser aprimorado dando maior destaque às especificidades de uma Base para
EI e da aprendizagem na primeira infância, e enfatizando a importância do papel da família nessa
etapa da Educação Básica"
Destacam que "os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento propostos são os mesmos
apresentados na versão anterior, estão alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil e são adequadamente refletidos no Campos de Experiência da etapa. Além disso,
a 3ª versão enfatiza a importância das práticas pedagógicas que coloquem a criança e suas
experiências como centrais na aprendizagem".
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Destacam que no componente Língua Portuguesa a "3ª versão acrescenta habilidades importantes
que faltavam nas versões anteriores. Entre estas, destacam-se: a fluência da leitura em voz alta; a
escrita à mão; habilidades de pré-escrita (definição de propósito, pesquisa, organização de ideias)
e pós-escrita (revisão e aprimoramento do texto redigido); e atenção explícita a questões de
variação linguística, incluindo diferenças gramaticais entre os registros informal e formal".
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Destacam que, no componente Língua Portuguesa, "entendem como falsa polêmica a discussão
sobre a conclusão da alfabetização até o segundo ou terceiro ano, sendo que este é um processo
contínuo. O maior foco dado à apropriação das regularidades do sistema ortográfico nos primeiros
dois anos é bem-vindo, mas exigirá apoio intensivo na implementação". Ainda, que "É positiva a
inclusão de elementos das diversas abordagens da alfabetização, da consciência grafofonêmica e
fonológica à decodificação e estratégias de leitura para identificação do sentido global. Dada a
disputa histórica acerca dos métodos de alfabetização, as dez considerações sobre o processo
apresentadas nas páginas 67 a 69 oferecem orientações úteis, claras e bem formuladas, que
devem trazer maior certeza e confiança sobre o processo para muitos professores. Estas
considerações poderiam estar melhor incorporadas nas habilidades".
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CRÍTICA

Entendem que, no componente Língua Portuguesa, que dentre "109 das 498 habilidades
apresentadas no componente (21,9%) são repetidas, palavra por palavra, em relação ao ano
anterior, sem explicitar a progressão esperada" e que é "importante que haja uma evolução das
aprendizagens a cada ano".
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PROPOSTA

Entendem que, no componente Língua Portuguesa, foram incorporados "elementos de três
abordagens diferentes para ajudar o professor a selecionar os textos a serem trabalhados: (1) por
indicadores de complexidade textual; (2) por tipologia (textos informativos, narrativos ou
argumentativos); e (3) por gênero (o método mais comum atualmente no Brasil). O uso de
indicadores de complexidade textual é consistente com currículos de referência internacionais e é
uma inovação bem-vinda da BNCC. Porém, é preciso revisitar como as três abordagens interagem
no documento. Por exemplo, os indicadores no eixo de leitura para o 4º ano descrevem um texto
ainda simples, enquanto no eixo de escrita, a habilidade EF04LP20 requer a escrita de um texto da
tipologia argumentativa, sobre tema polêmico, utilizando registro formal. No ano seguinte, um dos
gêneros a ser trabalhado é o preenchimento de formulários, o que parece um recuo em termos de
complexidade. Para deixar o componente mais coerente e garantir uma progressão adequada,
recomenda-se fortalecer a especificação da complexidade dos textos a serem explorados em cada
ano e estender essa abordagem aos demais eixos.
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PROPOSTA

Entendem que, com 498 habilidades (incluindo as repetições), um terço da BNCC, seria desejável
um enxugamento.
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Entendem, no componente Matemática, que a terceira versão "apresenta uma linguagem clara e
bem elaborada, permitindo uma visão mais precisa daquilo que se espera que os alunos
aprendam. A progressão e nível de exigência apresentam avanços. O uso das mesmas unidades
temáticas nos Anos Iniciais e Finais contribui para uma maior coerência do documento".
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Destacam que "o texto introdutório de Matemática dialoga bem com o texto introdutório geral da
BNCC e garante clareza sobre o lugar e papel da Matemática no Ensino Fundamental. Um dos
principais elementos positivos que o texto introdutório traz é o destaque não apenas à resolução
de problemas por parte dos alunos, mas também à formulação de problemas e ao questionamento
sobre o que ocorreria caso algumas de suas condições destes fossem modificadas. Tal ênfase é
relevante para o desenvolvimento do protagonismo e pensamento crítico dos estudantes".
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
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PROPOSTA

Destacam que, "apesar de apresentados no texto introdutório, os processos matemáticos
(resolução de problemas, investigação, modelagem, entre outros) e o letramento matemático
(raciocínio, representação, comunicação e argumentação) podem estar melhor refletidos nas
habilidades. Podem, também, ser abordados de maneira mais inovadora, que não esteja
exclusivamente ligada a um conteúdo e envolvendo as quatro operações. Uma sugestão nessa
linha que tem sido adotada por alguns currículos internacionais de referência é que letramento e
processos matemáticos sejam trabalhados em si mesmos como objetos do conhecimento
diretamente traduzidos em habilidades e não apenas como mecanismo de ensino associado à
aprendizagem de outros conteúdos".
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PROPOSTA

Sugerem que o uso da tecnologia seja melhor explorado no componente Matemática: "poderia ser
fortalecido especialmente o uso de planilhas para fazer cálculos, explorar estruturas algébricas e
modelagem, além do uso de software para representação de gráficos, principalmente nas unidades
de Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística".

42 / 236

INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

Declaram que a "apresentação das Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental na sua 3a
Versão é clara e compreensível, tanto em termos de linguagem quanto de sequência. A progressão
está adequada, com um incremento nos processos cognitivos no decorrer dos anos. De maneira
alinhada aos currículos internacionais, a quantidade de habilidades que os alunos devem aprender
também aumenta gradativamente no decorrer do Ensino Fundamental. Os conhecimentos
essenciais do componente estão contemplados em um grau de dificuldade comparável a de outros
países e de modo apropriado à idade dos estudantes. Além disso, a divisão das habilidades em um
menor número de unidades temáticas facilita a compreensão".
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Destacam que, no componente Ciências, "o texto introdutório da 3ª versão possui maior foco e
coerência, facilitando a compreensão das mensagens-chave. Além disso, as competências da área
e do componente transcendem aspectos meramente práticos e conceituais, incluindo valores como
responsabilidade social e ambiental, desenvolvimento sustentável, respeito às várias formas de
diversidade humana. Há, assim, uma articulação de saberes científicos com valores humanos,
estimulando o posicionamento crítico do aluno e avançando na integração com as competências
gerais da BNCC.
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PROPOSTA

Destacam que, no componente Ciências, "é altamente positiva a apresentação das práticas
científicas a serem desenvolvidas pelos alunos no texto introdutório. Tais práticas estão bem
selecionadas, dialogando com currículos internacionais de referência, e são apresentadas por meio
de uma tabela clara e bem organizada. No entanto, poderiam estar melhor refletidas nas
habilidades. Isso é possível caso sejam tratadas em si mesmas como objetos do conhecimento e
não apenas como mecanismo de ensino associada à aprendizagem de outros conteúdos. Dessa
forma, tópicos como investigação experimental, verificações, registros e elaboração de diagramas
e gráficos poderiam ser apresentados como habilidades a serem trabalhadas.
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PROPOSTA

Entendem que, no componente de Ciências, "mesmo reconhecendo a limitação de infraestrutura
de muitas escolas brasileiras, há tópicos relativos à inovação e tecnologia que podem ser melhor
representados nas habilidades sem exigir recursos complexos da instituição de ensino. Nessa linha,
elementos que poderiam ser melhor explorados são investigações de propriedades científicas de
equipamentos de uso cotidiano (ex: infravermelho em controle remotos e radiofrequência e em
celulares) e estudos do impacto na vida das pessoas da revolução digital na comunicação e na
produção sonora e visual. Sugere-se, ainda, um maior foco no uso de tecnologias simples para a
pesquisa, coleta, análise e interpretação de dados".
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Entendem que a terceira versão da BNCC "guarda consonância com os marcos legais da educação
brasileira, focados no desenvolvimento pleno dos estudantes em suas várias dimensões:
intelectual, física, emocional, social e cultural"; rompe com uma visão curricular focada em
conteúdos e coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem; e contribui para integrar e dar
mais sentido e relevância aos aprendizados advindos dos diferentes componentes curriculares".
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PROPOSTA

Sugerem "priorizar as Habilidades que tenham relação direta e assegurem o desenvolvimento das
Competências Gerais e das Competências Específicas".
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Sugerem "ajustar os verbos das Habilidades para que contribuam de forma mais direta para o
desenvolvimento da capacidade de ação, proposição, criação, produção e intervenção dos alunos
desde os primeiros anos da Educação Infantil"
Sugerem nova redação para as Competências Gerais, pautada nas seguintes indicações: "conferir
um título a cada uma delas, para permitir que a ideia central seja facilmente visualizada; editar os
textos, para que explicitem com clareza e objetividade as competência em si e a sua aplicação;
extrair dos textos as referências sobre a sociedade que se deseja construir, para destacar a
informação em separado e enfatizar que todas as 10 Competências Gerais contribuem para esse
grande propósito; reorganizar algumas Competências Gerais, especialmente a 7 e a 10, e incluir
alguns aspectos importantes não contemplados na versão 3, de modo a dar mais ênfase às
dimensões social e emocional que, comprovadamente, impactam a aprendizagem e os projetos de
futuro dos estudantes, tais como a autogestão, abertura ao novo e resiliência emocional".

42 / 236

INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Sugerem, para o texto que contempla a Educação Infantil: "Construir a sequência de progressão
das Competências Gerais, a fim de que possa referenciar uma revisão mais técnica dos Objetivos
de Aprendizagem e Desenvolvimento; incorporar as Competências Gerais com baixa
representatividade nos Objetivos; inserir mais Objetivos relacionados ao exercício de pesquisas que
extrapolem os limites da exploração, a fim de fortalecer a participação, criatividade, intuição e
curiosidade das crianças; incluir Objetivos que criem um fluxo contínuo entre a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental, suavizando a passagem entre essas duas Etapas de Ensino".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

PROPOSTA

Sugerem "incorporar mais ainda as competências gerais nas competências específicas e nas
habilidades". Sugerem nova redaçao para as Competências Específicas em todas as áreas, segundo
as orientações: "explicitem a contribuição de cada Área do Conhecimento e Componente Curricular
para o alcance das Competências Gerais e façam a ponte entre estas e as Habilidades; criar uma
lógica comum para as Competências Específicas das diversas Áreas do Conhecimento e
Componentes Curriculares, a fim de que façam sentido também como conjunto; propor
Competências Específicas não contemplados na versão 3; editar textos para que algumas
Competências Específicas contemplem melhor as Competências Gerais.
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Entendem que "o desenvolvimento das Competências Gerais prescinde da sua transposição para o
dia a dia do professor. No entanto, cerca de 70% das Habilidades previstas na BNCC ainda têm
como foco prioritário o desenvolvimento intelectual e cultural (Conhecimento, Pensamento
Científico, Repertório Cultural, Comunicação e Argumentação). As Competências Gerais menos
representadas são justamente as mais vinculadas às dimensões física, social e emocional
(Autogestão, Autoconhecimento, Empatia, Responsabilidade), que perfazem pouco mais de 20%
do total das Habilidades. Vale ressaltar que, além de representarem aprendizagens mais
contemporâneas, que não figuram em propostas curriculares mais tradicionais, demandam novas
atitudes e práticas docentes, baseadas em abordagens pedagógicas mais ativas, interativas e
interdisciplinares".

PROPOSTA

Entendem que as 10 competências gerais "explicitam os grandes direitos de aprendizagem e
desenvolvimento que devem ser garantidos e assimilados por todos os estudantes ao longo da
Educação Básica; indicam que cidadãos o país deseja formar e que projeto de sociedade eles
devem ajudar a construir; incorporam uma perspectiva educacional mais contemporânea, que
considera o perfil, necessidades e interesses dos estudantes e as demandas da vida no século
XXI"
Sugerem "assegurar que as Competências Específicas façam a ponte entre as Competências Gerais
e as Habilidades, garantindo que as Áreas do Conhecimento e os Componentes Curriculares gerem
o desenvolvimento das aprendizagens centrais apontadas no texto introdutório".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem "construir a sequência de progressão das Competências Gerais para o Ensino
Fundamental, a fim de que possa referenciar uma revisão mais técnica das Habilidades; revisar as
Habilidades para que incorporem o desenvolvimento de todas as Competências Gerais e
Específicas, de forma clara, consistente, progressiva e articulada com os Objetos de Estudo; editar
o texto das Habilidades, para que fiquem mais simples, diretos e de fácil compreensão; equilibrar
a quantidade de Habilidades referentes às diversas Competências Gerais e Específicas; excluir as
Habilidades que não são essenciais para o desenvolvimento das Competências Gerais; articular
melhor as Habilidades que integram os diversos Componentes Curriculares, a fim de que gerem
oportunidade de trabalho interdisciplinar e sinergia para o desenvolvimento conjunto das
Competências Gerais.
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Sugerem, "com relação às Competências Conhecimento e Pensamento Científico, Crítico e Criativo,
assegurar que sejam trabalhadas de forma permanente, em articulação com competências mais
associadas a outras dimensões do desenvolvimento integral, e inserir aspectos mais ligados ao
pensamento computacional na Matemática e garantir que a criticidade e a criatividade serão
adequadamente trabalhadas"
Sugerem, "com relação às Competências Comunicação e Argumentação, assegurar o
desenvolvimento de Habilidades relacionadas à Empatia, como escuta e respeito a opiniões
diversas, além de uso de dados e evidências na construção de argumentos e exploração de
diferentes plataformas e linguagens para além da escrita e oralidade"
Sugerem, "com relação à Competência Fluência em Tecnologias, inserir aspectos mais ligados à
cultura digital em todas as áreas específicas, sempre com ênfase na utilização crítica e ética desses
recursos"
Sugerem, "com relação à Competência Autonomia e Autogestão, enfatizar o projeto de vida a
partir do 9o. ano, abordando Habilidades relacionadas a organização, determinação, resiliência e
autonomia ao longo de todo o Ensino Fundamental, uma vez que são capacidades
potencializadoras do desenvolvimento de todas as demais Competências Gerais".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem, "com relação à Competência Autoconhecimento e Autocuidado, articular as Habilidades
já existentes com aspectos que ampliem a capacidade dos alunos de se relacionar consigo, com a
sua saúde e com as suas emoções".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem, "com relação às Competências Empatia e Cooperação e Responsabilidade e Cidadania,
focar em Habilidades que fortaleçam a capacidade dos estudantes de se relacionar com o outro,
trabalharem em equipe e atuarem como agentes de transformação do seu entorno".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Língua Portuguesa, "ampliar as Habilidades relacionadas ao
Autoconhecimento (uso da língua para conhecer-se e a suas emoções), Empatia (escuta e respeito
a opiniões diversas) e Responsabilidade (uso da língua para tomar decisões e promover
mudanças), bem como as voltadas ao desenvolvimento da criatividade e da produção cultural para
além de trabalhos percebidos apenas como tarefa escolar; valorizar mais Habilidades relacionadas
à compreensão da língua como mecanismo vivo e em constante mudança; inserir Habilidades que
explorem mais as possibilidades e limites do uso da língua portuguesa em situações comunicativas
diversas, inclusive aquelas que geram oportunidades para o desenvolvimento de diferentes
Competências Gerais; articular a aprendizagem da língua portuguesa com a utilização de
tecnologias de comunicação e informação, previstas na Competência Fluência em Tecnologias".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Arte, "pautar as Habilidades mais pelas Competências Gerais do que
pelas modalidades artísticas; ampliar as Habilidades relacionadas à Autogestão (organização,
determinação e autonomia na fruição e produção artística), Argumentação e Comunicação (arte
para manifestar opinião e promover entendimento), Argumentação, Empatia (arte para incluir) e
Responsabilidade (arte para mudar o mundo), que podem ser fortemente desenvolvidas com o
suporte de atividades artísticas e culturais".

PROPOSTA
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Arte, "equalizar as expectativas de aprendizagem ao Ensino
Fundamental, uma vez que há Habilidades que demandam conhecimentos e criticidade mais
pertinentes ao Ensino Médio; articular melhor a sequência das Habilidades de Artes e Educação
Física para que tenham interseções e possam ser trabalhadas de forma mais interdisciplinar."
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Educação Física, "pautar as Habilidades mais pelas Competências
Gerais do que pelas modalidades; ampliar as Habilidades relacionadas à Argumentação (linguagem
corporal para expressar e confrontar opiniões e ideias), Fluência em Tecnologias (pesquisa sobre
práticas corporais, atualmente restritas aos Anos Iniciais), Repertório Cultural (práticas corporais
como elementos de identidade dos povos que constituíram o país, restritas aos Anos Iniciais)".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Língua Inglesa, "pautar as Habilidades mais pelas Competências
Gerais do que pelos Objetos de Estudo, com atenção ao que é essencial; assegurar progressão
baseada em Habilidades e não em estruturas gramaticais isoladas, para promover a gradual
ampliação de repertório; assegurar progressão mais fluida das Habilidades que aparecem de forma
irregular ao longo do Ensino Fundamental; ampliar as Habilidades relacionadas a Repertório
Cultural (dimensão intercultural), Comunicação (uso do inglês em situações comunicacionais),
Fluência em Tecnologias (inglês e tecnologia), Autogestão (inglês para ampliar oportunidades e
autonomia), Autoconhecimento (reflexão sobre si e sua identidade em um mundo plurilíngue e
multicultural), Empatia (respeito e colaboração com pessoas de outras origens e idiomas)".

76 / 126

INTERNA

SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Propõe inserir a Computação como uma nova Unidade Temática da Matemática, com os seguintes
argumentos: "a Computação, como a Matemática, prove técnicas para a resolução de problemas
que podem ser aplicadas em todas as áreas; as técnicas estudadas na Computação são
complementares ao que se ensina na Matemática; na versão 3 da BNCC, Pensamento
Computacional já foi apresentado como uma habilidade básica a ser aprendida, porém esta
habilidade foi colocada na Unidade Temática Álgebra, sem nenhum objeto de conhecimento
relacionado à ela; a criação de uma unidade temática nova de Computação permitiria a inclusão
dos eixos de Mundo Digital e Cultura Digital, ao lado de Pensamento Computacional; na Base, a
introdução do capítulo 4 (Anos Finais) faz menção explícita a estes 2 eixos como sendo muito
importantes na formação escolar, porém eles não foram contemplados com objetos de
conhecimento e habilidades em nenhuma área nesta etapa".
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Movimento pela Base Nacional Comum

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem para o componente Ciências, "ampliar as Habilidades relacionadas à Fluência em
Tecnologias (uso de tecnologias para pesquisa científica e intervenções no meio ambiente),
Autogestão (usar ciências para desenvolver organização, metas, determinação e resiliência),
Empatia (fomento à relação e colaboração com o outro), Responsabilidade (discussão de temas e
desenvolvimento de projetos de intervenção social); integrar o aprendizado relativo a cuidados
com o corpo, a alimentação e a saúde com as práticas corporais e a participação ativa dos
estudantes na gestão da sua vida pessoal e social; incluir Habilidades de Autoconhecimento e
Autocuidado relacionadas à saúde sexual e reprodutiva no 5o. e/ou 6o. ano, quando se inicia a
puberdade e ampliam-se os riscos nessa área".
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ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, para o componenete Geografia, "equilibrar a proporção de Habilidades relacionadas às
Competências Conhecimento e Pensamento Crítico, especialmente no 6o. e 7o. anos; ampliar as
Habilidades relacionadas ao Autoconhecimento (usar geografia para expressar e lidar com
emoções), Empatia (fomento à relação e colaboração com o outro), Responsabilidade (discussão
de temas e desenvolvimento de projetos de intervenção social); buscar maior integração com o
Componente Curricular História".
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ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, para o componente História, "inserir Habilidades capazes de conectar momentos
históricos passados com o contexto atual, para que os estudantes possam fazer correlações e
utilizar esse legado para o aprendizado sobre o presente; equilibrar a quantidade de Habilidades
relacionadas às Competências Conhecimento e Pensamento Crítico, especialmente no 8o. e 9o.
anos; · Ampliar as Habilidades relacionadas ao Autoconhecimento (usar história para compreender,
expressar e lidar com emoções), Empatia (fomento à relação e colaboração com o outro),
Responsabilidade (discussão de temas e desenvolvimento de projetos de intervenção social);
buscar maior integração com o Componente Curricular Geografia".
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INTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Entendem que "com frequência, Habilidades trazem indicativos de ações ou condutas esperadas do
professor, orientações que entram no campo da abordagem pedagógica e extrapolam o escopo da
BNCC, a qual deveria se restringir a descrever as aprendizagens essenciais a que todos os
estudantes têm direito ao longo da Educação Básica".

290

INTERNA

Nelio Santos - professor de música

CRÍTICA

Rejeita a inserção de referências à "ideologia de gênero" na BNCC.

249

INTERNA

CRÍTICA

Rejeitam a BNCC, por entenderem que já se tem as Diretrizes Curriculares Nacionais.

249

INTERNA

NEPE/FURG - Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da
Infância , vinculado ao Instituto de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande
NEPE/FURG - Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da
Infância , vinculado ao Instituto de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais
ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Entendem, no texto da Educação Infantil, que há "distanciamento da proposta curricular e
fundamentos pedagógicos apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Infantil – DCNEI, aprovada em 2009".
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INTERNA

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA
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NEPE/FURG - Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da
Infância , vinculado ao Instituto de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande
NEPE/FURG - Núcleo de Estudo e Pesquisa em Educação da
Infância , vinculado ao Instituto de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Entendem, no texto da Educação Infantil, que há "ausência de interlocução entre as múltiplas
linguagens, sendo identificada no texto uma fragmentação dos campos de conhecimento e da
compreensão de desenvolvimento infantil".
Entendem, no texto da Educação Infantil, que há "destaque para uma proposta que privilegia o
campo de experiência da oralidade e da escrita, em detrimento das demais linguagens, indicando
uma perspectiva de antecipação de uma etapa e/ou preparação para o Ensino Fundamental".

249

INTERNA

ED. INFANTIL Documento da etapa
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ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA
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INTERNA

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Entendem, no texto da Educação Infantil, que há uma "visão escolarizante da primeira etapa da
Educação Básica.
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ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Entendem "que as concepções propostas na Base Nacional Comum Curricular para a Educação
Infantil representam um retrocesso e estão em contraposição aos avanços teórico-metodológicas
conquistados nas últimas décadas para a garantia da qualidade da Educação Infantil".

256

INTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Entendem que "a versão 3 da BNCC apresenta a história da educação infantil sem uma análise
crítica dos movimentos sociais na luta pela efetivação de uma educação infantil de qualidade
socialmente referenciada.

256

INTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

Declaram preocupação com a "retirada do debate sobre a orientação sexual e a ideologia de
gênero".

256

INTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Afirmam "que na terceira versão da BNCC há uma perda enorme na discussão de princípios e de
premissas que valorizem a criança e seus direitos, para que se sustentem a discussão dos campos
de experiência e objetivos de aprendizagem. Os “direitos” de aprendizagem direcionam o enfoque
das políticas educacionais para dentro da escola e o trabalho do professor".

Entendem, no texto da Educação Infantil, que há "proposição de conteúdos relacionados aos níveis
de cognição infantil, o que disciplina e fragmenta o conhecimento em campos de saber e classificao em faixas etárias".
Entendem, no texto da Educação Infantil, que há "ênfase em Competências infantis previamente
definidas e generalizantes, o que desconsidera as experiências sociais e culturais das crianças".

256

INTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Identificam que "o modelo curricular expresso, sobretudo na terceira versão da BNCC, está
pautado na concepção de “competências” individuais, já utilizada historicamente em textos e
projetos que se estruturaram nas conhecidas reformas políticas de formação e gestão e de
políticas educacionais na década de 1990, sendo tal concepção referendada na demanda do
mercado em detrimento de uma formação ampliada do sujeito. Desse modo, o modelo curricular
apresentado fere princípios e fundamentos das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica
(BRASIL, 2009), bem como as DCNEI (BRASIL, 2009)".
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INTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

256

INTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Reafirmam os princípios contidos nas DCNEI e "aperfeiçoando-os ainda mais, considera-se que na
educação de crianças de 0 até 6 anos de idade não é possível tratar o conhecimento e os
processos de aprendizado e desenvolvimento infantil com base em linearidades e de modo
instrumental, como encontra-se expresso na BNCC. Pelo que se configura, mantida dessa forma, a
BNCC declara-se como forma de controle do trabalho educativo, dando vazão aos testes e medidas
de larga escala, servindo para opressão e exclusão das crianças e suas famílias, sobretudo as de
baixa renda"
Enfatizam "a necessidade de se valorizar todas as conquistas do campo específico da Educação
Infantil e não submetê-la à lógica do tradicional ensino fundamental, retirando o papel de etapa
preparatória e de pré-escolarização da criança, conforme a tradição dos projetos compensatórios.
Isso implica em rever a discussão equivocada da leitura e escrita do documento da BNCC, mas não
apenas isso, já que é necessário rever todo o eixo da BNCC".

239

INTERNA

Orley José da Silva - professor no Ensino Fundamental, da Rede INTRODUÇÃO Pública Municipal de Goiânia, mestre em Letras e Linguística
Fundamentos
(UFG) e doutorando em Ciências da Religião (PUC Goiás) e
pedagógicos
Viviane Petinelli - doutora em Ciência Política (UFMG/ Harvard)
e pós-doutoranda em Ciência Política (UFMG).

PROPOSTA

Demandam a retirada de qualquer menção à "ideologia de gênero" e agurmentam sobre a
destruição da família e marxismo. Além disso, identificam cada passagem do texto da BNCC onde
as palavras "gênero" ou "identidade" aparecem.

69

INTERNA

Panathlon Internacional Distrito Brasil e Federação
Internacional de Educação Física

PROPOSTA

Educação Física - Sugerem que a Base contemple os quatro pilares da instituição: "Valores
Olímpicos, Amizade, Cultura e o Fair Play"

253

INTERNA

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação INTRODUÇÃO da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora Fundamentos
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização pedagógicos
(GEALFA/CNPq)

CRÍTICA

Identifica mudanças da versão 2 para a 3 e destaca que "um dos aspectos mais controversos diz
respeito à organização dos componentes curriculares em competências no Ensino Fundamental. Ao
fazer essa opção, por um lado, a BNCC tende a alinhar-se ao campo semântico utilizado pelo
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA); por outro, ignora a luta política em
torno do fortalecimento da noção de direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que estava
contemplada até a 2ª versão do documento e que é defendida pela UNESCO e pelo PNE".

253

INTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação ENS. FUNDAMENTAL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora Documentos de
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização área/componente
(GEALFA/CNPq)

CRÍTICA

Ressalta que "o documento propõe que a alfabetização de crianças seja consolidada até o final do
2º ano do Ensino Fundamental, o que foi justificado pelo Ministério da Educação (MEC) como
forma de garantir às crianças mais pobres o acesso mais cedo aos conhecimentos já dominados
pelas classes médias. O documento desconsidera, portanto, a trajetória de constituição, na última
década, dos três primeiros anos do Ensino Fundamental como um ciclo destinado à alfabetização e
ao letramento. Com efeito, desconsidera a meta 5 do PNE, que prevê alfabetizar todas as crianças
até o final desses três anos, tendo 2024 como prazo.

253

INTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação ENS. FUNDAMENTAL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora Documentos de
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização área/componente
(GEALFA/CNPq)

CRÍTICA

253

INTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação ENS. FUNDAMENTAL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora Documentos de
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização área/componente
(GEALFA/CNPq)

CRÍTICA

Identifica que "na 3ª versão da BNCC, a alfabetização é entendida de forma restrita à
aprendizagem do sistema de escrita alfabética e tende a corroborar uma perspectiva sintética de
abordagem desse sistema. Essa afirmação encontra respaldo, por exemplo, quando o eixo
"Leitura" prevê o uso de textos com estrutura sintática e extensão controladas de forma gradativa
ao longo dos Anos Iniciais"
Ressalta que "estabelecer que a alfabetização deve estar consolidada ao final do 2º ano e, ao
mesmo tempo, estabelecer como habilidade requerida a leitura de textos de aproximadamente 300
palavras, com 'disposição e ordem direta das proposições', indica uma perda de complexidade do
conceito de alfabetização no texto das políticas públicas".

253

INTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação ENS. FUNDAMENTAL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora Documentos de
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização área/componente
(GEALFA/CNPq)

PROPOSTA

Sugere que "a opção por separar o eixo "Educação Literária" dos eixos "Leitura" e "Escrita" precisa
ser melhor delineada. Ao mesmo tempo em que a formação literária ganha relevo necessário,
ocorrem perdas conceituais nos dois outros eixos, que deixam de mencionar quais são as suas
relações com os gêneros literários. Sugerimos que o eixo "Leitura" incorpore o eixo "Educação
Literária", sendo renomeado como "Leitura e Educação Literária"; também sugerimos que as
habilidades que envolvem a escrita de textos literários passem a fazer parte do eixo "Escrita".

253

INTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação ENS. FUNDAMENTAL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora Documentos de
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização área/componente
(GEALFA/CNPq)

PROPOSTA

253

INTERNA

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

ASPECTO
POSITIVO

137

INTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização
(GEALFA/CNPq)
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos

Língua Portuguesa - Entende que "o eixo 'Oralidade' poderia ser mais ambicioso, pois os dois
primeiros anos enfatizam apenas gêneros orais menos formais e mais fáceis de serem aprendidos
fora da escola, como relato oral, conversação espontânea e solicitação de informação. Exposição
oral, entrevista e debate, por exemplo, poderiam figurar com diferentes níveis de complexidade ao
longo dos Anos Iniciais"
Reconhece que "o documento acerta ao trazer as dimensões da produção, da escuta e da
veiculação dos gêneros orais vinculados à percepção da gestualidade, dos marcadores de tempo e
espaço, de níveis de informalidade e de relações com textos escritos".

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Matemática EF02MA17: "cm3 no 2º Ano? Qual seria a ideia de
apresentação dessa unidade de medida? Podemos desconsiderar essa unidade de medida para 2º
Ano?".

70

INTERNA

Paulo César Soares - Professor Titular da Universidade Federal
do Paraná

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Ciências da Natureza - Criticam o tratamento dado ao tema "Terra" que, "da forma apresentada, a
Terra parece apenas um objeto a mais do universo e não o lugar onde se vive, se defronta com
desafios, se usufrui e se transforma. Uma ideia da disparidade e negligência atribuída é percebida,
por exemplo, ao se considerar que o tema “Vida fora da Terra” (EF9, p 302) assume igual
importância como “Clima”, ou “Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e tsunamis)” ou “Forma,
estrutura e movimentos da Terra”.

70

INTERNA

Paulo César Soares - Professor Titular da Universidade Federal
do Paraná

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, no componente Geografia: "Objetos de Estudos para o EF: Ano 1: Minerais e rochas;
pedras e metais preciosos; Sol, Lua, planetas e estrelas; Ano 2: A superfície da terra; relevo e
paisagens; solos e sedimentos; Água, fontes naturais; Ano 3: O sistema solar; o dia e a noite,
rotação da terra; Inverno e verão; Estações do ano, a translação da terra e a inclinação do eixo; A
lua e as marés; Ano 4: Ocupação humana; Planícies e pantanais; Vales, encostas e montanhas;
Áreas de preservação ambiental e Parques naturais, geoparques, turismo e lazer; Ano 5: Riscos
ambientais; Erosão e assoreamento; Enchentes e secas; Deslizamentos e quedas de blocos;
Rompimento de barragens e açudes; Ano 6: A atmosfera, Composição do ar; O efeito estufa e o
aquecimento superficial; Os oceanos; ciclos solares; Ano 7: O interior da terra; Os modelos
geofísicos de fluxos de matéria e energia; A energia geotérmica; águas termais; Placas litosféricas:
movimentos e implicações; Ano 8: Reconhecimento de minerais e rochas; Os recursos minerais e a
indústria; produção, consumo, reciclagem e desperdício; Recursos minerais e energia ; Água:
disponibilidade, utilidade e poluição; Ano 9: Grandes bacias sedimentares: registro fóssil e de paleo
ambientes; Ciclo da água e balanço hídrico; Aquíferos, lençol freático e poluição; Uso, fertilização e
conservação dos solos.

263

INTERNA

Priscila Ribeiro Magalhães - advogada

CRÍTICA

Entende que a "ideologia de gênero" é uma ameaça à Educação, à família e à sociedade brasileira.

93

INTERNA

Professores de Arte de SEMED (locais não especificados),
SEDUC e UEA - Universidade Estadual do Amazonas

ASPECTO
POSITIVO

Identificam que o texto da BNCC contempla os conteúdos dos diferentes segmentos da Arte.

13

INTERNA

Programa de Pós-Graduação em Ciências das Religiões da
Universidade Federal da Paraíba

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Demandam a permanência do ensino religioso na BNCC.

12

INTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Oralidade - "desenvolvimento da oralidade é, na terceira versão da BNCC, um dos objetivos
centrais atribuídos à prática de leitura de textos. Entretanto, esse não é o aspecto mais relevante
que essa prática propicia, apesar de ser um importante, mas não o principal, aspecto que se
desenvolve por meio da leitura de textos. Ademais, desenvolver a oralidade não equivale a ampliar
vocabulário. Por que dar destaque ao aumento do vocabulário, em detrimento, por exemplo, da
ampliação das experiências relacionadas à imaginação, criação, alargamento das visões de mundo,
capacidade argumentativa entre tantos outros?"

12

INTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

12

INTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

12

INTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Escrita - A" segunda "aquisição" destacada é a "introdução da criança no universo da escrita". Não
se trata de introduzir as crianças, porque elas já estão imersas, desde seu nascimento, numa
cultura determinada pela língua escrita. O que compete às instituições educativas é dar
continuidade a um processo que se iniciou desde os primeiros contatos das crianças com o mundo.
E, além disso, ler para as crianças não se resume a possibilitar a elas o contato com a cultura
escrita "
Entendem que a afirmação de que "A literatura introduz a criança na escrita" pode resultar em
uma indesejada interpretação de que o texto literário deva ser empregado, nas práticas
pedagógicas, com a finalidade de ensinar as relações entre grafemas e fonemas, as regularidades
e irregularidades do sistema de escrita etc"
Entendem que "o mero convívio das crianças com os textos escritos, conforme expresso na terceira
versão, não as leva a construir hipóteses sobre a escrita. O que leva as crianças a pensar sobre a
escrita e a construir hipóteses para responder suas indagações é a participação ativa em práticas
sociais nas quais a leitura e a escrita são elementos fundamentais para as interações. Para isso, é
essencial que haja interlocução, mediações eficazes e instigadoras".

12

INTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Entendem que "a afirmação de que a escrita representa a oralidade está incorreta, do ponto de
vista teórico. A escrita representa a língua e é justamente por isso que comporta as diferenças
regionais e dos diversos grupos sociais. Esse erro conceitual pode induzir a práticas pedagógicas
inadequadas como, por exemplo, forjar uma relação binária entre sons e letras."

12

INTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Sobre a classificação "bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas": "Na primeira e na
segunda versão, houve um esforço para não separar a creche da pré-escola por se entender que
essa separação seria imprópria do ponto de vista conceitual e pedagógico. O desafio seria o de
assegurar a unidade da Educação Infantil, ainda que se respeitando as especificidades das idades
que a constituem. A distribuição das idades em bebês: crianças de zero a um ano e meio; crianças
bem pequenas: de um ano e sete meses a quatro anos e onze meses, e crianças pequenas: de
cinco anos a seis anos e dois meses se mostra bem mais adequada, porque parte do ponto de
vista dos sujeitos e não das determinações legais e institucionais. Essas últimas, ainda que
importantes para a definição da Educação Infantil como etapa da Educação Básica, não podem
justificar rupturas pedagógicas no interior desta etapa.

99

INTERNA

Questionam os motivos para que os Temas Transversais sejam "agora mencionados brevemente
como 'temas integradores', não estando claramente explicitados na terceira versão".

INTERNA

CRÍTICA

99

INTERNA

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

CRÍTICA

99

REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de
Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
Federal de São Paulo
REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de
Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
Federal de São Paulo
REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de
Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
Federal de São Paulo

Identificam que a Educação Ambiental não é mencionada no documento da Base e que há
"imprecisões graves sobre o conceito de sustentabiliade, além de conter erros de redação que
fariam enrubescer qualquer professor de língua portuguesa"
Identificam que, "na página 13, por exemplo, a Política Nacional de Educação Ambiental é citada
como aquela que discute o tema 'preservação do meio ambiente', mas não o conceito bem mais
crítico e sistêmico de 'sustentabilidade' ao qual a lei se refere. A mesma visão tristemente simplória
aparece na página 19 e em diversos outros trechos da terceira versão da BNCC".

99

INTERNA

REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de ENS. FUNDAMENTAL Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
Documentos de
Federal de São Paulo
área/componente

CRÍTICA

CRÍTICA

Identificam que, "na página 275, o texto apresenta como um dos objetivos para o aluno:
'desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida individual, coletiva e
socioambiental'. Vida Socioambiental? O que é isso? Pela imprecisão, percebe-se que os redatores
desta versão não dialogaram suficientemente com os educadores ambientais".

99

INTERNA

REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de ENS. FUNDAMENTAL Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
Documentos de
Federal de São Paulo
área/componente

CRÍTICA

99

INTERNA

REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
área/componente
Federal de São Paulo

CRÍTICA

99

INTERNA

PROPOSTA

51

INTERNA

REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de INTRODUÇÃO - Marcos
Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
legais
Federal de São Paulo
Ricardo Moreira (sem qualificação)
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ASPECTO
POSITIVO
CRÍTICA

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL Documento da etapa
ED. INFANTIL Documento da etapa
ED. INFANTIL Documento da etapa

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Entendem que a mudança na nomenclatura de "escuta, fala, pensamento, imaginação" por
"oralidade e escrita" reduz "um vasto campo de experiência de aprendizagem aos limites de uma
disciplina escolar e à alfabetização no sentido mais estrito. Em vez de contribuir para enriquecer a
aprendizagem possível e importante nesse campo, que dá amplitude e profundidade ao mundo da
comunicação falada e escrita, o texto a empobrece, limitando-a à prática de leitura de textos e à
aquisição de habilidades e competências relativas à alfabetização.

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

PROPOSTA

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL - Campos
de experiência
ED. INFANTIL - Campos
de experiência

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Sugerem que o campo "oralidade e escrita" seja designado como "ESCUTA, FALA, PENSAMENTO,
IMAGINAÇÃO, ORALIDADE E ESCRITA".
Identificam "que nesta terceira versão, no campo de experiências sobre Corpo, Gestos e
Movimentos, a concepção de corpo aparece reduzida exclusivamente a um corpo físico, o que
significa destituir este campo de experiências de todo seu potencial simbólico e sua força
emocional
Identificam que "nesta terceira versão o tema do conhecimento está praticamente ausente. Ora,
nesta etapa da Educação Básica, as crianças têm todo o direito de acesso ao patrimônio científico,
cultural, tecnológico e artístico produzido pela humanidade. Mais do que isso, as crianças, ao
conhecerem este patrimônio, têm o direito de manifestarem sua capacidade crítica, inventiva e
indagadora a respeito do mundo".

PROPOSTA

PROPOSTA

CRÍTICA

Questionam o texto, na página 280: "nos anos finais, há uma ênfase no estudo de solo, ciclos
biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre a vida na Terra
no intuito de que os estudantes possam desenvolver uma visão mais sistêmica do planeta com
base em princípios de sustentabilidade sociambiental", perguntando: "o que são 'princípios de
sustentabilidade sociambiental'?"
Questionam o texto do Componente Geografia, na página 335: "no 9 ano é dada atenção à
constituição da hegemonia estadunidense, principalmente no mundo pós-guerra, considerando a
nova (des)ordem mundial e a emergência da globalização/mundialização, assim como suas
consequências. Isso exige o aprofundamento do estudo da formação dos Estados Nacionais e do
uso do território brasileiro, mas também da importância de outros países da América Latina e da
África", perguntando: " qual o elo de sentido entre 'a constituição da hegemonia estadunidense' e
o 'uso do território brasileiro' e a importância da América Latina e da África?"
Demandam que a versão final da BNCC "explicite em usas sugestões de conteúdos e habilidades
para o EF, como será trabalhada a Educação Ambiental", evocando o Programa Nacional de
Educação Ambiental, as DCNs da Educação Ambiental e a CF.
Demanda a inserção do componente "MORAL E CÍVICA para as crianças e OSPB aos jovens para se
formarem cidadãos conhecedores dos seus direitos e deveres perante a sociedade para fazer este
Brasil finalmente ter Progresso".
"É notável que a terceira versão tenha mantido a essência da concepção da BNCC para a etapa da
Educação Infantil, que estava presente desde a primeira versão".
Entendem que "o texto introdutório omite aspectos importantes que embasam a Educação infantil,
em especial em sua primeira etapa a creche
Sugerem que "a seção 'A relação da BNCC com as Diretrizes Curriculares na Educação Infantil', que
traz seus fundamentos e princípios de forma mais clara e precisa, deve ser mantida nesta terceira
versão, da qual foi excluída".
Entendem que a relação entre cuidar e educar não está explicitada e que isso "desvincula o educar
do cuidar, criando fortes expectativas cognitivas em detrimento de outros âmbitos fundamentais
do desenvolvimento humano"
Entendem que a BNCC se constrói sobre a noção de Campos de Experiência e que estes se
constituem na concepção mais avançada na pedagogia da infância, mas por ser uma proposição
inovadora, o documento da Base precisa explicitar melhor o significado dinâmico de "campo de
experiência". Igualmente, a relação entre eles e a relação deles com os direitos e os objetivos de
aprendizagem, tal como constava na segunda versão. Retomar o texto da segunda versão.

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Entendem que "a divisão em faixas etárias estanques, se compreendidas de forma rígida, corre o
risco de prejudicar a criança, pois quando se cria expectativas dentro de uma faixa etária, a
classificação e comparação tornam-se inevitáveis e este não é o objetivo deste documento.
Portanto, falar em bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, sem definir uma idade
precisa é mais justo e adequado
Entendem que "os objetivos de aprendizagem não têm correlação entre si ao longo da
escolaridade, conforme se deseja, e estão expressos de maneira pouco clara, além de alguns
revelarem uma completa incompreensão de como a criança pequena aprende". Citam como
exemplo: dois objetivos expressos de modos distintos: na versão 2 - Criar sons, rimas e gestos em
brincadeiras de roda e outras e na versão 3 - Manusear diferentes portadores textuais,
demonstrando reconhecer seus usos sociais e suas características gráficas. Sobre esse exemplo,
comentam: "Manusear não deveria ser objetivo educativo. É muito pouco e muito pobre
reconhecer induz a atividade perceptiva e não elaboração de pensamento, induz a teste".

50

INTERNA

RNPI - Rede Nacional Primeira Infância

ED. INFANTIL - Quadros
de Objetivos de
aprendizagem e
desenvolvimento

CRÍTICA

62

INTERNA

Roberto Catelli Jr

CRÍTICA

Entende que "a extensa lista de objetos de enunciados para cada uma das disciplinas já
organizadas por série" caracteriza a proposição de Currículo.

62

INTERNA

Roberto Catelli Jr

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

62

INTERNA

Roberto Catelli Jr

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

62

INTERNA

Roberto Catelli Jr

CRÍTICA

62

INTERNA

Roberto Catelli Jr

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

Entende que a "extensa lista de habilidades que podem ser facilmente alinhada a processos
avaliativos externos alinhados à noção de competência enxertada na 3ª versão" está "em conflito
com a de direito de aprendizagem presente no PNE".
Entende que "muitos dos conteúdos arrolados em várias disciplinas reproduzem velhas propostas
curriculares" e destaca a proposta para a disciplina de história que "reproduz desgastados
sumários de livros didáticos e propostas curriculares já presentes nos anos de ditadura civil-militar.
Ao mesmo tempo, ficam de fora questões essenciais para a educação brasileira: especialmente
todas as questões relativas às diversidades em um país em que jovens negros são diariamente
assassinados"
Alerta que "Somos o país que mais mata transexuais e mulheres ao lado do México", em referência
direta ao tratamento da identidade de gênero.

CRÍTICA

Alerta que "não se especifica também nada sobre a educação do Campo levando em conta a
espeficidade de populações quilombolas, ribeirinhas, indígenas e outras que constituem uma
identidade particular. Sem se dedicar a estas diversidades a BNCC leva mais uma vez a caminhos
que propõem um tratamento homogêneo a uma realidade em que em nada é homogênea. Com
isso, corremos o risco de ampliar mais uma vez a exclusão, pois os que não são privilegiados na
BNCC são exatamente aqueles que vem sendo historicamente excluídos no país".

115

INTERNA

Salesiano Dom Bosco - Salvador/BA

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

115

INTERNA

Salesiano Dom Bosco - Salvador/BA

CRÍTICA

115

INTERNA

Salesiano Dom Bosco - Salvador/BA

115

INTERNA
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História - Aponta a necessidade de que os temas incluídos como obrigatórios na legislação, como a
história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, saiam do campo da retórica [...]
possibilidade de que os estudantes compreendam o papel das alteridades que existem na
sociedade e desenvolvam um compromisso com elas
Identifica “foco muito voltado para ação do professor como agente isolado do processo, pouca
interação com outros atores como, por exemplo, as famílias".

CRÍTICA

História – “importância considerável na cronologia, reforçando uma metodologia de estudo que
valoriza a construção ideológica a partir dos valores da cultura ocidental.

CRÍTICA

História – “preocupação em definir o que é fato histórico [...] parece reforçar a ideia de escola sem
partido na medida em que estipula padrões de atuação que devem ser seguidos na condução do
processo de ensino aprendizagem”.
“Não determina conteúdo mínimos que devem ser garantidos em todo o território nacional”.

CRÍTICA

CRÍTICA

História - Entendem que o texto “não deixa muito claro de que maneira serão garantidos os
estudos da história regional de cada comunidade”.
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação
ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa
SBC - Sociedade Brasileira de Computação
ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

CRÍTICA

“Falta de aspectos relacionados à interdisciplinaridade”.

CRÍTICA

“Carência de competências atitudinais”.

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Matemática EF03MA20: "O que é estimar medidas em leitura de
rótulos e medir em leitura de rótulos? Poderia dar alguns exemplos?".

PROPOSTA

Sugerem, na página 54-3° parágrafo, " inserir linguagens de representação de algoritmos como
uma das linguagens a serem aprendidas".
Sugerem acrescentar as palavras em negrito ao quarto parágrafo da página 54: estímulo ao
pensamento criativo, lógico, computacional e crítico, por meio da construção e do fortalecimento
da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas
produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos
alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural, digital e social, das relações
dos seres humanos entre si e com a natureza.

INTERNA

SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos da etapa

PROPOSTA

Sugerem trocar as palavras em negrito no primeiro parágrafo da página 57: Há que se considerar,
ainda, que a cultura - por revolução digital tem promovido mudanças sociais significativas nas
sociedades contemporâneas. Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade de
computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão dinamicamente inseridos
inseridos nessa cultura por nesse mundo digital, não somente como consumidores.
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PROPOSTA
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem trocar a palavra em negrito no segundo parágrafo da página 57: Ao aproveitar o
potencial de comunicação do universo por mundo digital, a escola pode instituir novos modos de
promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre professores e
estudantes
Sugerem acrescentar as palavras em negrito ao quarto parágrafo da página 221: No Ensino
Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos - Aritmética, Álgebra,
Geometria, Estatística e Probabilidade, Computação - precisa garantir que os alunos relacionem
observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem
essas representações a uma atividade matemática, conceitos e propriedades, fazendo induções e
conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades rde
utilização da matemática e da computação para resolver problemas, aplicando conceitos,
procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo os contextos das
situações.
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem inserir na página 222, antes do último parágrafo: "Complementar ao letramento
matemático, e apoiado nele, o letramento computacional permite ao aluno utilizar o pensamento
ou raciocínio computacional para a resolução de problemas, bem como entender e interagir com o
mundo digital. 0 pensamento computacional é a habilidade de sistematizar, representar e analisar
a atividade de resolução de problemas em si, e exige, portanto, domínio de objetos abstratos
distintos dos ensinados na matemática".
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem acrescentar as palavras em negrito na Competência 1 da página 223: Identificar os
conhecimentos matemáticos e computacionais como meios para compreender e atuar no mundo,
reconhecendo também que a Matemática e a Computação, independentemente de suas aplicações
práticas favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico, raciocínio computacional, do espírito de
investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes.

PROPOSTA

76 / 126

INTERNA

SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem acrescentar as palavras em negrito na Competência 2 da página 223: Estabelecer
relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética,
Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e a Computação e de outras áreas do
conhecimento e comunicá-las por meio de representações adequadas.
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Matemática - Sugerem acrescentar as palavras em negrito na Competência 4 da página 223:
Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não
diretamente relacionadas com o aspecto prático- utilitário, expressar suas respostas e sintetizar
conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens; gráficos, tabelas, esquemas, além de texto
escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos e dados.

76 / 126

INTERNA

SBC - Sociedade Brasileira de Computação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem acrescentar as palavras em negrito na Competência 5 da página 223: Utilizar processos e
ferramentas matemáticas e computacionais para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais
e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
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PROPOSTA

Sugerem acrescentar as palavras em negrito na Competência 8 da página 223: Sentir-se seguro da
própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos e computacionais,
desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções
Sugerem a inserção de uma nova Competência (página 223): Compreender os princípios da
ciência da Computação, ser capaz de solucionar e analisar problemas complexos aplicando o
pensamento computacional, os conhecimentos sobre mundo digital, levando em consideração
aspectos da cultura digital
Sugerem acrescentar as palavras em negrito ao segundo págrafo da página 224 : Nessa direção, a
BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades
a ser desenvolvidas ao longo de todo o Ensino Fundamental, e uma unidade temática, a
Computação, que será desenvolvida durante os Anos Finais. Cada uma delas pode receber ênfase
diferente, a depender do ano de escolarização.
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação

-

PROPOSTA

Sugerem retirar o segundo e o terceiro parágrafos da página 227 e inseri-los na Unidade Temática
Computação.
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SBC - Sociedade Brasileira de Computação

-

PROPOSTA

Sugerem redação para a introdução da Unidade Temática Computação.
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PROPOSTA

Sugerem objetos de conhecimento e habilidades para a Unidade Temática Computação.
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PROPOSTA
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PROPOSTA
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Matemática - Entendem que os termos "fatos fundamentais" e "fatos básicos" não são
autoexplicativos e demandam que sejam acompanhados de explicações. Sugerem que essas
explicações estejam entre as páginas 224 e 234. Ainda, por se tratar de um mesmo conceito,
suigerem que seja adotado apenas um termo
Matemática - Sugerem que "todas as vezes em que a expressão 'divisão' se referir à Divisão
Euclidiana , haja ênfase na existência do resto, que pode ser ou não zero".

PROPOSTA

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Matemática EF04MA28: "Gráficos de colunas agrupadas? Seria gráfico
de barras duplas para representar dados de tabelas de dupla entrada?".

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Matemática EF06MA08: "Por que limitar o resultado a número natural?
Essa restrição parece desnecessária e deveria ser eliminada".
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ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Matemática EF06MA22: "Não é conteúdo demais para um 6º ano?
Volume e capacidade aparecem em anos seguintes; áreas são exploradas também em anos
seguintes. Que nível terão os problemas em 6º ano? Serão apenas conceituais? Definitivamente é
preciso dar uma ideia do que se espera nesta altura, tendo em vista que os mesmos temas estão
bem mais detalhados em habilidades dos anos seguintes.
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CRÍTICA

137

INTERNA

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

Questionam a Habilidade de Matemática EF08MA02: "Conhecimento inadequado para uma Base
Nacional Comum Curricular que visa noções fundamentais. Potências de expoente fracionário não
têm aplicação na Matemática do Ensino Fundamental. É mais adequado tratá-las no aprendizado
matemático do Ensino Médio, especialmente para os alunos que optam por um curso voltado para
as ciências exatas"
Questionam a Habilidade de Matemática EF08MA05: "Conhecimento muito específico e inadequado
para uma base voltada para noções fundamentais, que não deveria figurar na BNCC. Seu valor é
apenas acessório. Mesmo tendo noção de que é sempre possível a conversão decimal-fração entre
os números racionais, não parece necessário que os alunos saibam a técnica para achar geratriz
de dízimas periódicas"
Questionam a Habilidade de Matemática EF08MA12: "A congruência de triângulos é um recurso
para demonstrações em geometria bastante técnico e específico, o que o torna inadequado para
uma Base Nacional Comum Curricular se esta é concebida como elenco de habilidades
fundamentais. Ademais, essas demonstrações eram frequentes no antigo curso ginasial dos anos
de 1950-60 e raramente eram compreendidas pelos alunos. Um dos motivos era que provavam
fatos evidentes aos olhos dos alunos (tais como a congruência de lados opostos dos
paralelogramos), fatos que já estão estabelecidos desde o 6º ano (provavelmente por meio de
verificação visual) devido à habilidade EF06MA19".
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INTERNA

CRÍTICA

Questionam a Habilidade de Matemática EF09MA10: "Essas demonstrações são simples demais
para figurar no 9º ano, ainda mais se o assunto já é conhecido desde o 7º ano, conforme consta
em (EF07MA19). Aliás, usando uma transformação geométrica, a translação, essas relações se
tornam evidentes, mesmo para o 7º ano".
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INTERNA

CRÍTICA

Questionam a permanência, apenas para o 6º ano, da habilidade de matemática EF06MA30 que
envolve questões de contextos ambientais, sustentabilidade e trânsito.

137

INTERNA

CRÍTICA

Questionam as Habilidades de Matemática (EF02MA02), (EF02MA03) e (EF02MA06): "Como se
espera que a estimativa seja feita em coleções de até 1000 unidades? As estratégias convencionais
são os algoritmos? No 3º Ano fala-se em cálculo escrito e no 4º fala-se em algoritmos. Linguagem
poderia levar a dúvidas?".

137

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA

Questionam as Habilidades de Matemática EF01MA02 - Contar de maneira exata ou aproximada,
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros grupamentos e EF01MA03 - Estimar
e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa
e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar "tem mais", ''tem menos” ou “tem a
mesma quantidade”. Indicando as dúvidas: "O que é contar de maneira aproximada? Como é a
comparação de quantidades por estimativa nesse caso?".

235

INTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

CRÍTICA

Ressaltam "a redução do texto inicial introdutório que, na segunda versão, apresentava a
identidade da Educação Infantil como direito das crianças de 0 a 5 anos e primeira etapa da
Educação Básica, evidenciando as conquistas históricas. Observamos que entre a segunda e a
terceira versão houve uma redução e supressão de trechos e conceitos importantes para a
compreensão dessa etapa educacional. O enxugamento desses textos pode significar um
reducionismo e até mudança conceitual, especialmente no que se refere às discussões sobre
currículo, desenvolvimento, aprendizagem, linguagem e as especificidades do trabalho com os
bebês"

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

CRÍTICA
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Ressaltam que "A 3ª versão eliminou o texto que tratava da relação da BNCC da Educação Infantil
com a Resolução que institui as DCNEIs/20091 (Princípios; Cuidar e educar; Interações e
brincadeiras; Seleção de práticas, saberes e conhecimentos; Centralidade nas crianças). Assim,
consideramos a necessidade de inserir esses fundamentos e explicitar a relação entre cuidar e
educar de modo amplo e consistente como aspectos fundamentais nas relações das crianças com
seus pares que interagem no processo educativo, na construção de conhecimentos e práticas
sociais. Cabe destacar a indissociabilidade entre as ações de cuidado e de educação da criança em
contextos institucionais, sendo ambos constitutivos igualmente das práticas educativas sem
hierarquização da sua importância. Portanto, consideramos necessário trazer de volta no texto final
os princípios fundantes e balizadores da Educação Infantil".
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INTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

Rejeitam a mudança do nome do campo de experiência “Escuta, fala, linguagem e pensamento”
para “Oralidade e Escrita”, por entenderem que "essa alteração compromete a compreensão do
que seja o trabalho com linguagem na Educação Infantil e acentua a ênfase na aprendizagem da
escrita como se fosse o objetivo maior dessa primeira etapa da educação básica. Portanto, a
mudança do nome do campo de experiência expressa uma redução conceitual, marcando uma
distinção importante entre as concepções de linguagem, de ensino e aprendizagem entre a
segunda e a terceira versão".
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Identificam que "Houve ainda, a supressão do texto que expressava a concepção de linguagem
escrita na Educação Infantil. Entendemos que essa é uma concepção que necessita ser explicitada,
debatida e esclarecida nos documentos curriculares oficiais, a fim de estabelecer as especificidades
da primeira infância, o significado da linguagem escrita na Educação Infantil e a contribuição para
a trajetória das crianças sem rupturas e descontinuidades".
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Identificam que "No documento da 3ª versão houve a supressão total do texto que articulava o
currículo às condições necessárias ao trabalho pedagógico. Entendemos como
fundamental incluir no texto final essas condições para a execução do currículo e outras que foram
debatidas e incorporadas nas conferências municipais e estaduais (aquisição de materiais e
brinquedos, infraestrutura, organização dos espaços, formação de professores, etc.)".

235

INTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

PROPOSTA

Demandam "considerar o período de alfabetização até o terceiro ano do Ensino Fundamental como
a configuração proposta pelo Pnaic/MEC".
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CRÍTICA

Entendem, para o compenente Arte, que "O conceito ou o entendimento da Arte na BNCC, em
todos os seus aspectos, é oferecido de maneira reducionista, destacada enquanto patrimônio
material e imaterial. Ainda, os subcomponentes e/ou linguagens como o teatro, dança, música e
Artes Visuais não estão conceitualmente definidos em consonância com os amplos e históricos
percursos das linguagens da Arte na educação, em acordo com os documentos nacionais,
discussões e processos históricos, também descritos de forma reducionista".
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "O enfoque em datas comemorativas é reducionista e não releva a importância
cultural que agrega, por isso seria necessária uma revisão na redação, visto que a visão deturpada
em referência às datas comemorativas garante uma volta ao passado ou o entendimento dessas
atividades enquanto uma ferramenta como um fim externo à Arte".

235

INTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem que "A ênfase na redação na área Arte está atrelada à concepção da Arte enquanto
fazer, onde não se destaca a concepção de reflexão, aquisição de conhecimento científico e
cultural, e demais pertinências do processo de ensino e aprendizagem em Arte. Cabe salientar que
não está somente no fazer o desenvolvimento da poética pessoal do aluno e também não é
somente pelo fazer que se configura o percurso da área no âmbito educacional".
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem para a área de Ciências da Natureza, que "A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
ressalta a organização da sociedade contemporânea, enfatizando a importância dos conhecimentos
científicos e tecnológicos. Contudo, destaca que, ao mesmo tempo, tais conhecimentos podem
causar desequilíbrios à “natureza” e à sociedade, ou seja, podem promover desequilíbrios tanto na
sociedade, quanto na natureza. Tal posicionamento demonstra conceituação distorcida de meio
ambiente". (BRASIL, p.273).
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Entendem para a área de Ciências da Natureza, que "Nesta versão, o ensino da Física sobrepõe a
Biologia, sendo o conteúdo conceitual amplo, complexo e inadequado para a faixa etária dos
alunos. Muitos conteúdos de Biologia, contemplados nos anos finais, foram introduzidos aos anos
iniciais, entretanto sem uma adequação das habilidades aos anos que se destinam."
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CRÍTICA
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Identificam que "sobre a Educação Ambiental, há citações esporádicas na parte referente às
competências, sendo tratada de maneira ínfima, e sem estar interligadas com as unidades
temáticas".
Entendem que "O documento nos remete ao modelo de ensino de Ciências proposto em décadas
passadas, o qual tinha como objetivo a mão de obra para o mercado de trabalho e um ensino
tecnicista, demonstrando um retrocesso em muitos aspectos para esta área de conhecimento,
conforme descrito no documento. Outro aspecto destacado, que consideramos demasiado, é em
relação ao quantitativo de modelos prontos propostos como habilidades, como se a construção
destes recursos propiciassem aprendizagem aos alunos".
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Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

CRÍTICA

Sugerem, para o componente Educação Física que se limite a distinção na definição entre a
categoria “esporte de combate” e a unidade temática luta ou que esta seja definida com ênfase no
lúdico".
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ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
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CRÍTICA

Dentre tantas alterações na proposta curricular para o ensino da Geografia, o 8º e o 9º ano
apresentaram maiores disparidades com a versão anterior, não propondo o ensino do local para o
global, proposta amplamente difundida nas graduações de Geografia-licenciatura. A 3ª versão
propõe ao 8º ano o ensino/aspectos dos continentes por meio de uma visão eurocêntrica e o 9º
ano o ensino/aspectos dos continentes se dá por meio do olhar estadunidense. Reforçando a
negativa, é preciso ensinar o aluno a compreensão de mundo por uma perspectiva brasileira, do
seu país, despertando o sentimento de pertencimento ao lugar. Neste sentido, “é preciso pensar,
portanto, em escalas geográficas. Uma das formas habituais de se tratarem escalas, no ensino de
Geografia, é considerar a sequência local - regional - nacional - global”, (BRASIL, 2016, p.161).

235

INTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Geografia, as seguintes alterações: 6º ano: eliminar a quinta
unidade e diluí-la na primeira e segunda unidade; suprimir a habilidade EF06GE09 (3ª versão
BNCC) e adicionar o item EF06GE06 (2ª versão BNCC); trabalhar o conceito de “Identidade
sociocultural" após “transformação das paisagens naturais e antrópicas". Na habilidade EF06GE09
substituir "Elaborar modelos tridimensionais..." por “Diferentes modelos de representações
cartográficas”. É necessário reformular a habilidade EF06GE02, adicionando “Analisar modificações
de paisagens associando sua realidade local”; adicionar entre as habilidades EF06GE02 e
EF06GE03 as seguintes habilidades: -Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta
Terra (da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características; Identificar diferentes
tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos
geológicos; Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da
Terra;Movimentos de rotação e translação do planeta Terra e da inclinação de seu eixo de rotação
em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol; na habilidade EF06GE09, substituir "modelos
tridimensionais" por "maquetes"; mover a habilidade EF06GE13 para após a EF06GE05. Fundir a
habilidade EF06GE04 com EF06GE12.

CRÍTICA
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Geografia, as seguintes alterações:7º ano: eliminar a quarta unidade
temática e mover o seu objetivo de conhecimento para a segunda unidade temática; na habilidade
EF07GE06 é necessário especificar que deve limitar para a escala nacional; na habilidade
EF07GE12, adicionar "Ressaltando as regionalidades"; alterar os objetos de conhecimento:
Produção, circulação e consumo de mercadorias do Brasil; Desigualdade social e o trabalho no
Brasil; habilidade EF07GE01, adicionar e apresentar as regionalizações do Brasil.
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Geografia, as seguintes alterações: 8º ano: eliminar a quinta
unidade temática e incluir seu objeto de conhecimento na segunda unidade temática, ainda nesta
unidade, incluir a globalização em seu primeiro objeto de conhecimento. Na quarta unidade
temática, substituir a palavra “elaboração” pela palavra “interpretação”; na estrutura de conteúdo,
organizá-la focando o continente americano e africano. Acrescentar aspectos físicos e formação
territorial dos continentes referidos; adicionar os objetos de conhecimento "integração mundial e
suas..." e "Corporações e organismos Internacionais" do 9º ano para o 8º ano e trazer as
habilidades correspondentes; nos objetos de conhecimento: Conexões e Escalas, no segundo
objeto de conhecimento, retirar “Ásia e Oceania” e adicionar “América e África”; suprimir a
habilidade EF08GE10; o a habilidade EF08GE11, iniciar no seguinte formato: "relacionar os
impactos nas mudanças técnicas e científicas..."
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Sugerem, para o componente Geografia, as seguintes alterações: 9º ano:o suprimir a quarta
unidade temática, seu objeto de conhecimento deve ser incluída na primeira unidade temática; na
quarta unidade temática em seu objeto de conhecimento, substituir o “croqui” por “cartas”;
retirando a América e a África do 9º ano; estruturar as unidades temáticas contemplando a
Europa, Ásia e Oceania; suprimir a habilidade EF09GE12; na primeira unidade temática do 8º ano,
retirar seus objetos de conhecimento "Distribuição da população mundial e deslocamentos
populacionais" e "Diversidade e dinâmica da população" e acrescentar no 9º ano na mesma
unidade temática; na habilidade EF09GE13, substituir “Analisar” por “Identificar”; na habilidade
EF09GE15, retirar "mapas temáticos..." e adicionar "em diferentes cartografias".
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CRÍTICA

Entendem que "a 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular contempla, de forma mais efetiva,
questões importantes do ensino de História, tais como: a noção de temporalidade e espacialidade,
basilares na compreensão dos fatos históricos em suas especificidades, tributárias de tempos e
lugares singulares, que dão sentido e auxiliam na compreensão das razões que dão sentido aos
eventos; a inter-relação entre as dimensões sincrônica e diacrônica, o que dá maior inteligibilidade
ao estudo da História; o uso de documentos para o ensino de História; e a perspectiva do
conhecimento histórico e do conhecimento do passado como tributários das indagações do
presente"
Questionam a obrigatoriedade exclusiva do componente Língua Inglesa e endossam texto da
professora Dra. Ana Paula Martinez Duboc, da Faculdade de Educação Universidade de São Paulo
(USP), especialista do componente curricular Língua Inglesa: (...) a escolha deliberada – e
autoritária – da Língua Inglesa como a língua estrangeira moderna apresenta-se na contramão da
orientação plurilíngue e intercultural pretendida no documento e tão cara à sociedade global
contemporânea, correndo o risco de cair nas armadilhas da lógica monolíngue e colonialista (...)".
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Identificam "No que se refere à disciplina Língua Portuguesa, que há um ganho na 3ª versão da
Base. Desse modo, destacamos a integração do ensino de literatura e língua, contemplados ao
longo do Ensino Fundamental, fortalecendo a formação do leitor literário. Ainda, percebemos que
há uma ênfase na questão qualitativa dos conteúdos, ressignificando o paradigma quantitativo".
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Questionam as Habilidades de Matemática EF03MA16 e EF03MA21: "Superposição/sobreposição.
O uso dessas duas palavras aparece em um mesmo contexto, tem alguma diferença entre o
significado delas nos campos de Geometria e Grandezas e medidas? Qual tecnologia digital seria
mais adequada? Poderia dar alguns exemplos?".

235

INTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam que "Há uma visível desarticulação da proposta da BNCC para a área da Matemática
em relação a outros Programas, documentos e materiais do Ministério da Educação – MEC, como a
exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa – PNAIC; para o ensino e a aprendizagem da matemática escolar. Essa desarticulação
expressa o esvaziamento de abordagens metodológicas sobre teorias da aprendizagem
matemática, da resolução de problemas, da história da Matemática, sobre o uso das tecnologias e
ainda, sobre ferramentas que possibilitam explorar objetos matemáticos, investigar e descobrir
relações e propriedades, estudos que norteiam a formação de professores de Matemática.
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Constatam que "a 3ª versão do documento apresenta uma modificação da versão anterior,
substituindo os objetivos da aprendizagem por competências específicas , considerada um
retrocesso, uma vez que remete aos PCNs, documento datado da década de 1990. De lá para cá,
muito se avançou no ensino ; infelizmente, nesse aspecto, o documento da BNCC não
acompanhou essa mudança"
Entendem, para o componente Ciências, que existem alguns OCs como pontos cardeais, no 4.º
ano, que se mostram bem equivocados, pois além de induzir ao erro conceitual estão deslocados e
desatualizados.

CRÍTICA

Demandam, para o componente Ciências, que a BNCC justifique "as escolhas dos conhecimentos
selecionados pois nos parecem muito específicas e muitas vezes repetitivas dentro de um universo
de conhecimentos produzidos pela Ciência. Como exemplo podemos citar os OCs da unidade
temática Terra e Universo, do 3.º ano: “Características da Terra”; “Observação do céu” e “Usos do
solo”. Aparenta uma relação sem aprofundamento tratar do solo ao trabalhar a Terra no sistema
solar na perspectiva da Astronomia. Outro exemplo é o objeto de conhecimento “características
dos materiais”, no 1.º ano, detalhado nas habilidades com o objetivo de levar o estudante a
“comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano”. Esse
mesmo conteúdo é colocado novamente no 2.º ano com para que o aluno possa “identificar de
que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana
[...]”. O tema “misturas”, mais um exemplo, é visto tanto no 4.º como no 6.º ano. O tema
“movimentos da Terra” é visto em vários anos em diferentes aspectos que se relacionam entre si.
Percebe-se também que a forma de organização do conhecimento não possibilita que sejam
enfatizadas as relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), mostrando-se
contraditória ao que é exposto na explicitação das UTs em que o documento afirma ser
“importante salientar os múltiplos papéis desempenhados pela relação ciência-tecnologiasociedade na vida moderna e na vida do planeta Terra como elementos centrais no
posicionamento e tomada de decisões frente aos desafios éticos, culturais, políticos e
socioambientais”.
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Questionam, para o componente Educação Física: "Por que práticas de lutas não são propostas
para 1.º e 2.º anos? Por que Brincadeiras e Jogos não são propostos para 8.ºs e 9.ºs anos? Por
que Práticas Corporais de Aventura não são propostas para os anos iniciais?
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Consideram que a exclusão do Ensino Religioso na terceira versão da Base tem aspectos
negativos, sendo que poderá levar a "práticas como proselitismo ou ensino de "valores morais”
podem se consolidar em prefeituras e estados sem uma orientação efetiva" e que "sua exclusão
criou a ideia de que o componente deixou de fazer parte do currículo e sua oferta não é mais
obrigatória"
Identificam, no componente Geografia, que "No decorrer do documento da 3.ª versão da BNCC,
sente-se falta de alguns aprofundamentos em relação à Alfabetização Cartográfica e ao mapa
mental, que são temáticas em que nem todos os professores têm o devido conhecimento e
domínio teórico-metodológico"
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PROPOSTA

Entendem, no componente Geografia, unidade temática “Formas de representação e pensamento
espacial”, que "há necessidade de melhor especificar o tipo de encaminhamento metodológico que
se espera do professor, quando o documento faz a seguinte afirmação nos “Anos Finais - esperase que os alunos consigam [...] elaborar diversos tipos de mapas temáticos” (p.316). Ressalta-se
que essa afirmação pode levar os professores a retomarem a prática da cópia de mapas no
caderno de Cartografia"..
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CRÍTICA

Entendem, para o componente Língua Inglesa, que "a 3.ª versão da BNCC traz um eixo para
conhecimentos linguísticos e gramaticais, apresentando inclusive conteúdos específicos a serem
ensinados" e consideram que "tal proposta remete o ensino de inglês a períodos em que a
gramática era supervalorizada no ensino da língua. Ao pensar em linguagem, os conteúdos
gramaticais passam a ser apenas auxiliadores dos processos de compreensão da língua em uso, e,
ao elencar conteúdos e definir um eixo de trabalho, a BNCC pode estar restringindo a riqueza de
trabalho proposto a partir das práticas sociais de letramento, posto que o aluno, para se
comunicar, não necessariamente precisará sistematizar conhecimentos gramaticais.
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CRÍTICA

Entendem, para o componente Língua Portuguesa, que "ao destinar a apropriação do sistema
alfabético de escrita (Sistema de Escrita Alfabética-SEA) aos dois primeiros anos do Ensino
Fundamental a BNCC desconsidera a proposta de ensino por ciclos, contrariando o que nos
apontam documentos recentemente estudados em nosso município, referenciados pelo MEC, como
o Pro-Letramento e a Unidade 3 do PNAIC, que compreendem a alfabetização como um processo a
ser concluído até os 8 anos de idade, até o final do 3.º ano do ciclo I. Vale lembrar também que o
Plano Nacional de Educação, em sua meta 5, almeja “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3.º ano do Ensino Fundamental”.
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CRÍTICA

Entendem, para o componente Língua Portuguesa, que "ao assumir a concepção de leitura como
decodificação e escrita como codificação (p.64), consideramos que a BNCC abre precedente para o
retorno ao trabalho com pseudotextos, elaborados exclusivamente para se aprender a ler e a
escrever desvinculando-se da realidade"
Identificam, para o componente Língua Portuguesa, "uma confusão na definição dos textos a
serem utilizados como objetos de estudo no componente Língua Portuguesa, na BNCC, pois o
documento ora apresenta a denominação “gêneros textuais” (p.70), ora apresenta “tipologia”
(esta, de forma preponderante), retrocedendo nos estudos feitos pelo município em relação à
categorização e trabalho didático com o texto, que há muito adota a proposta de estudo dos
gêneros de texto, estando neles presentes as tipologias textuais".
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CRÍTICA

Declaram-se preocupados "quando a BNCC (p.64-65) assume 'a alfabetização como porta de
acesso ao mundo letrado' e descontextualiza a significação da linguagem enquanto prática social.
Na citação da BNCC (p.69): 'o letramento é condição para a alfabetização, [...] mas a alfabetização
e a exploração sistemática dessas relações grafofonêmicas são também condição para o
letramento'. Analisamos que a palavra 'condição' não representa a simultaneidade e a
indissociabilidade entre ambos os conceitos, termos estes, já cristalizados em estudos e pesquisas
sobre a alfabetização e letramento.
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CRÍTICA

Identificam "um grande retrocesso quando a Base considera que 'Escrever requer habilidade
cognitiva, mas também motora', e que estas 'precisam ser aprendidas e, na maioria das vezes,
treinadas' (p.67), noção esta reforçada com a seguinte afirmação: 'Para escrever, além da
acuidade perceptiva, é necessária a capacidade motora de grafar devidamente cada letra' (p.68).
Não queremos desconsiderar a importância do traçado legível das letras, mas não intencionamos
privilegiar o traçado das letras em detrimento das aprendizagens necessárias para a reflexão e
compreensão do SEA, para a alfabetização e para o letramento, correndo-se o risco de um alto
investimento do tempo escolar em atividades do antigo “período preparatório”. A aprendizagem da
escrita não depende de relações motoras para sua efetividade.
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CRÍTICA

Consideram "inadequada, ainda para o 3.º ano, no Eixo Educação Literária, a habilidade de 'Ler, de
forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem
ilustrações [...]', visto estar se propondo aos alunos terem interesse pela literatura e autonomia na
escolha dos livros “estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores” (BNCC, p.93)".

CRÍTICA

Identificam "incoerência na BNCC quando propõe, como OC a Decodificação, no Eixo Leitura,
paralela às “Práticas de compreensão e interpretação de textos” em “textos verbais, com
aproximadamente 200 palavras” (p.70), pois não concebemos a decodificação como leitura, seja
ela de palavras ou pequenos textos, como apresenta a Base. [...] Destacamos também que
padronizar quantidades, ainda que aproximadas, de palavras (300 para o 2.º, 400 para o 3.º, 500
para o 4.º e 600 para o 5.º ano) é totalmente inapropriado, pois não é esse um bom critério para
se balizar a leitura de textos".
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CRÍTICA

Declaram preocupação com "o OC 'Fluência de leitura para a compreensão do texto' (p.76) e,
como habilidade a ser desenvolvida, 'Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de
textualidade adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta' (p.77), que nos parece
associar boa leitura à leitura em voz alta o que, sabemos, nem sempre garante compreensão
leitora"
LP DIscordam "no Eixo Escrita da BNCC, no 2.º ano, do Objeto “Procedimentos linguísticogramaticais e ortográficos” (p.78), com a habilidade exigida de “Utilizar, ao produzir o texto, grafia
correta de palavras conhecidas ou com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em
início de frases e em substantivos próprios [...]” (p.79), pelo que apontamos: (1) não achamos
apropriada a cobrança de “grafia correta” de palavras para crianças que ainda estão em processo
de aprendizagem da escrita ALFABÉTICA, recorrente em demais pontos do documento; (2) indicar
que estudantes deverão pautar-se em “estruturas silábicas já dominadas” pode favorecer a
compreensão de que o trabalho com a antiquada e incoerente “família silábica”, que era
memorizada, seja considerado adequado e necessário à aprendizagem da escrita; (3) a exigência
do uso da letra maiúscula deixa claro que as crianças do 2.º ano deverão estar aptas a escrever
usando letra imprensa e/ou cursiva, orientação corroborada pela habilidade de “Escrever palavras,
frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.” (p.81).
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Entendem que "A habilidade de ler e escrever palavras com padrões CV, V, CVC, CCV (p.81), na
BNCC, passa a ideia de que o léxico a ser trabalhado é apenas referente a essas estruturas,
desconsiderando a diversidade de padrões silábicos possíveis na língua portuguesa. Há uma
gradação dos padrões entre o 1.º e 2.º ano, como se fosse possível controlar as palavras que
surgem nos diferentes textos estudados"
LÍNGUA PORTUGUESA - Entendem que "O estímulo à memorização da grafia de palavras
“independentemente da estrutura silábica" (p.81), na BNCC, pressupõe que a memorização deve
vir antes da compreensão, o que não acreditamos ser adequado".
LÍNGUA PORTUGUESA - Declaram "estranheza" à "noção de que é possível se apresentar aos
estudantes textos e livros de 'crescente grau de literariedade' (p.67). Ora, se um livro é literário,
ele é literário, objeto estético, que causa impactos sensoriais ou não; tal critério, tão subjetivo, não
deveria ser meta a ser desenvolvida no Ensino Fundamental, objetivando a apreciação de textos".

Divergem "da estrutura do eixo “Conhecimentos Linguísticos e Gramaticais” presente na BNCC,
quanto à retomada de conteúdos específicos da normatividade linguística presentes nas Unidades
Temáticas (UTs) “Processos de formação e significação das palavras”, do 1.º ao 9.º ano e
Morfossintaxe, do 3.º ao 9.º ano, pois compreendemos que os aspectos formais da linguagem
estão submetidos ao seu uso social, seja em produções de leitura, oralidade e escrita e não na
apreensão de definições, nomenclaturas e classificações que precisam ser conhecidas e/ou
memorizadas"
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LP Ressalvam que "o eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais, se dá por prenunciar mais um
retrocesso: aquele de práticas tradicionais, da década de 1970, que fazia estudos de regras e
normas gramaticais, de análise sintática, totalmente desvinculados de qualquer contexto ou uso".
Ainda, consideram "inadequada a retomada das classes de palavras e o trabalho com a análise
sintática de palavras (p.90 e 91), na BNCC, pois são práticas sem significado que não contribuem
para a formação do leitor/escritor proficiente.
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CRÍTICA

LP Rejeitam o "OC 'Sinonímia e antonímia' (p.74) apontarem como OC para o Eixo Conhecimentos
linguísticos e gramaticais da BNCC, quando a habilidade proposta é 'Agrupar palavras pelo critério
de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de
significados (antonímia)” (p.75). Mais uma vez destacamos o gasto de tempo com atividades que
podem ficar para depois da apropriação efetiva do SEA, que consideramos prioritária nesta etapa
de ensino. O mesmo ocorre com o Objeto 'Aumentativo e diminutivo' (p.80) e a habilidade de
'Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras' (p.81); os OCs 'Funções sintáticas do
substantivo e do verbo', 'Funções sintáticas do adjetivo', 'Derivação prefixal e sufixal' (p.90) cuja
habilidade é meramente a identificação de elementos morfológicos, também são contrários à
proposta da RME de Curitiba. Nas páginas 80 e 81 são apresentados, novamente, os Objetos
“Sinonímia e antonímia” e “Aumentativo e diminutivo” desvinculados da reflexão sobre o texto".
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CRÍTICA

Destacam que "a BNCC, ao apresentar 'Acentuação' no 3.º ano (p.90) orienta que o aluno deverá
trabalhar a habilidade de “identificar a sílaba tônicas em palavras, classificando-as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas” (p.91), em nosso parecer, sem nenhuma contribuição para o
desenvolvimento do seu processo de leitura e escrita. Também, no mesmo OC, com a habilidade
de “Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos terminados em a, e e o [...]
(p.91) equivoca-se em não considerar a existência, na língua portuguesa, de monossílabos átonos
terminados com as mesmas vogais e que não são acentuados, como as preposições da, de e do,
por exemplo.
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CRÍTICA

LP Entendem que "A habilidade exigida pela BNCC no Objeto “Aposto e vocativo”, (p.100) no 4.º
ano, perde totalmente sua função ao se limitar à mera identificação destes termos, esvaziando o
seu uso em produções de textos reais e com função social, o que também ocorre na mesma
Unidade Temática (UT) “Morfossintaxe” do 5.º ano (p.111), nos OCs “Derivação e composição”,
“Flexões do substantivo, do adjetivo e dos verbos regulares”, “Estrutura da frase”, “Oração e
período”, “Estrutura da oração”, “Pontuação” (p.122), do 6.º ano, objetivando apenas “distinguir”,
“analisar”, “identificar” e “classificar” (p.123) e “reconhecer” (p.131), no OC “Processos de
coesão). Tais verbos, denotando esvaziamento nas habilidades propostas, também estão presentes
no 8.º ano (p.139) e 9.º ano (p.147)".
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CRÍTICA
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Discordam "da afirmativa de que “A aprendizagem das regras ortográficas é parte indissociável do
processo de alfabetização” (p.69) trazida pela BNCC. A ortografia é parte importante do
desenvolvimento da escrita, mas não tendo como foco a aprendizagem de regras, e sim o
USO>REFLEXÃO>USO da língua escrita. Acreditamos que as regras devem ser construídas pelos
estudantes, à medida que estes refletem sobre o que ouvem, leem e analisam no trabalho com o
texto"
Entendem que, para o componente Língua Portuguesa "há muito mais retrocessos do que avanços
[...] e que a BNCC apresenta-se como um anacronismo aos estudos e pesquisas atuais sobre o
Ensino da Língua Portuguesa"
Consideram, para o componente Matémática, nas séries iniciais que os cálculos envolvendo
números muito grandes, não são uma proposta adequada.

CRÍTICA

PROPOSTA

Sugerem, para o 2 ano, que os cálculos de multiplicação sejam realizados em jogos e brincadeiras
e não estruturados formalmente.
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CRÍTICA

Questionam as Habilidades de Matemática EF05MA10, EF05MA11 e EF05MA12: "Situações com
balanças para as multiplicações e divisões ou poderíamos partir da igualdade? Como trabalhar a
ampliação ou redução de escala em mapas no 5º ano?".
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PROPOSTA

Questionam as Habilidades de Matemática EF06MA05 e EF07MA01: "A mesma habilidade aparece
em 6º e 7º ano o que traz dúvida. Provavelmente, espera-se uma progressão do 6º para o 7º ano,
mas qual é essa progressão? Será que estão incluídos nesses problemas o mdc e o mmc? Serão
exigidos algoritmos para calcular mdc e mmc? (Esperamos que não, pois isso carece de sentido na
educação matemática atual.) Em todo caso, deveria haver mais especificação em relação a esses
tópicos"
Sugerem, em Matemática, "para o 4.º ano, que seja acrescentado o trabalho com noções iniciais
de porcentagem, tendo em vista a sua relevância social".
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CRÍTICA

Questionam as Habilidades de Matemática EF08MA18 e EF09MA18: "Por que o volume do cilindro
reto, que aparece em 8º ano, é proposto antes do volume do prisma reto, que só aparece no 9º
ano?".

PROPOSTA

Sugerem, em Matemática, "que deva ser revisto também, nos anos iniciais, por não estarem
citados os seguintes conteúdos: função social do número; números ordinais; dúzia (agrupamentos
de 12 em 12); numeração romana; gráfico de setor; média Aritmética.

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

Identificam que "A BNCC não aborda questões relacionadas à Educação Financeira de 6.º ao 8.º
ano, e de forma não aprofundada aponta para isso no 9.º ano, não apresentando conteúdos
relacionados diretamente a esse conhecimento matemático, tão importante no contexto social
atual, como também não aponta para o trabalho com as noções iniciais de juros compostos no 9.º
ano, os quais consideramos de grande relevância social".

INTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
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Habilidades

CRÍTICA

Questionam as Habilidades de Matemática EF09MA03 e EF08MA01: "Um caso de dubiedade. Na
habilidade de 8º ano, não são mencionados explicitamente os expoentes negativos, que, de todo
modo, são necessários na notação científica. Eles são, porém, citados no 9º ano. Fica então a
impressão de que não deveriam aparecer em 8º ano. Mas será essa a intenção dos elaboradores
da BNCC? Estas duas habilidades deveriam ter redação mais precisa".
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PROPOSTA

Sugerem "Manter os Campos de Experiência como forma de organização curricular".
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PROPOSTA

Sugerem "Manter o texto introdutório da segunda versão, que situa as concepções que orientam o
documento e explicita a articulação entre as etapas da Educação Básica, entendendo que muitos
profissionais fazem a leitura da etapa na qual atuam, o que poderá ocasionar distorções e
equívocos na compreensão dos propósitos da Base".
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ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Identificam que "o texto introdutório da terceira versão utiliza-se do termo “brincadeiras” referindose ao artigo 9º das DCNEIs (2010), que define como eixos norteadores as interações e brincadeira.
Para além de uma questão meramente ortográfica, isso revela um equívoco conceitual, pois a
brincadeira é uma forma da criança compreender e se relacionar com o mundo que a cerca,
enquanto o termo brincadeiras pode remeter ao entendimento das atividades lúdicas vivenciadas
por ela. Sugerimos a correção do termo para que esteja em consonância com o documento atual
das DCNEIs que possuem caráter mandatório".
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ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Sugerem "incluir novamente os termos relativos aos aspectos qualitativos que se articulam com os
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tendo em vista que a supressão dos mesmos
ocasionou a retirada de direitos básicos das crianças, como por exemplo: “Conviver
democraticamente...”, “Brincar cotidianamente...”, “Participar com protagonismo...”, “Expressar-se
com diferentes linguagens ”
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ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Identificam que "no último parágrafo da página 34 destaca que é “preciso imprimir
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto
na Pré-escola”. Tal afirmação desconsidera o percurso histórico desta etapa da Educação Básica,
pois independente das concepções que marcaram o percurso da Educação Infantil, as práticas
foram construídas a partir de intencionalidades. Sugerimos a revisão do parágrafo com o cuidado
de não caracterizar esta intencionalidade somente com proposições centradas na ação do adulto,
visto que acreditamos no protagonismo compartilhado".
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ED. INFANTIL Documento da etapa

PROPOSTA

Identificam que, "a página 35 ao afirmar que “as aprendizagens se tornam mais complexas à
medida que a criança cresce, requerendo a organização das experiências e vivências em situações
estruturadas de aprendizagem” o documento revela uma mudança de concepção metodológica se
comparado com a versão anterior que aponta que “assim, tanto os Campos de Experiência não são
nomeados como áreas do conhecimento, quanto as aquisições ocorridas não são apontadas em
termos de domínio de conceitos, mas como capacidades construídas pela participação das crianças
em situações significativas” (p. 21). Do mesmo modo pode-se fazer uma análise na mudança
conceitual sobre a forma como a criança aprende, na versão anterior pensada do ponto de vista de
“capacidades construídas pela participação da criança em situações significativas” (p. 21) e na
versão atual entendida como competências adquiridas a partir da ação do professor. Sendo assim,
acreditamos ser necessário manter o que estava proposto na versão anterior: a criança como
centro da ação educativa".
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PROPOSTA

Entende ser "essencial que o texto introdutório de cada Campo esteja articulado com os objetivos
dos mesmos, de modo que os leitores possam compreender as suas especificidades".
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PROPOSTA

Entendem que a "substituição do Campo “Escuta, fala, linguagem e pensamento” para “Oralidade e
escrita” reduz as diferentes formas de expressão possíveis para apenas duas delas: leitura e
escrita. Além desse reducionismo, esta organização desconsidera as formas como a criança
interage, se relaciona e se apropria da linguagem. Diante disso, nos questionamos se tratar a
leitura e a escrita de forma isolada contribuiria com esse modo de olhar para a criança na sua
inteireza ou se com isso estaríamos reforçando a ideia de que a escrita é a mais importante das
linguagens, entre tantas que as crianças possuem, e por isso deve ser priorizada nas tomadas de
decisão que envolvem o planejamento. Entendemos que é direito das crianças se aproximarem do
mundo letrado, afinal o interesse delas pela escrita começa antes mesmo que elas ingressem na
pré-escola, contudo, não podemos perder de vista que as interações e a brincadeira são os eixos
norteadores das propostas da Educação Infantil. Precisamos ter cuidado para não antecipar
situações que serão vivenciadas pelas crianças ao ingressarem no Ensino Fundamental. Diante de
tais considerações, sugerimos que o Campo “Escuta, fala, linguagem e pensamento” seja mantido.
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ED. INFANTIL - Campos
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CRÍTICA

Entendem que "as modificações no texto introdutório e nos objetivos do Campo “Corpo, gestos e
movimentos” traduzem uma perspectiva de controle e disciplinamento dos corpos, além de uma
perspectiva utilitária do movimento, sem considerá-lo como linguagem expressiva e comunicativa.
Como por exemplo: Coordenar com precisão e eficiência suas habilidades motoras no atendimento
a seus interesses e necessidades de representação gráfica".
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PROPOSTA

Sugerem que "haja um equilíbrio na quantidade de objetivos de cada Campo de forma a considerar
a criança na nossa inteireza".
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PROPOSTA

Demandam "suprimir as sínteses das aprendizagens esperadas em cada Campo de Experiência,
pois podem ser compreendidas como um pré-requisito para a transição para o Ensino
Fundamental. Além de que muitas delas são incompatíveis com as DCNEIs (2010), por exemplo:
“autonomia emocional”, “cumprir regras de convívio social”, “coordenar suas habilidades
psicomotoras finas”, “ensaiar produções expressivas”. Reafirmamos que o nosso posicionamento é
o de que a Educação
Infantil não é uma etapa preparatória para o Ensino Fundamental"
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CRÍTICA
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PROPOSTA

Demandam "atenção à relação da família com a escola, como ação complementar da educação
infantil e as aprendizagens que ocorrem no contexto familiar e comunitário, garantindo às crianças
o direito ao acesso ao patrimônio cultural, científico, tecnológico e artístico produzido pela
humanidade, manifestando assim sua capacidade crítica, inventiva e questionadora".
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legais

PROPOSTA

Solicitam "que seja revisto o texto dando maior ênfase a necessidade de que os sistemas ao
elaborar suas propostas pedagógicas considerem a Educação do Campo, rios e florestas que não
aparece no mesmo, a questão da diversidade, da educação especial,dos temas transversais
pensando na possibilidade que esses tópicos não sejam considerados como importantes aspectos
para o currículo e desse modo sejam negados os direitos de aprendizagem aos povos das áreas
rurais assim como dos tópicos assim citados. Solicitamos veemente que apareça com mais ênfase
a) EDUCAÇÃO DO CAMPO, DOS RIOS E FLORESTAS; b) OS TEMAS TRANSVERSAIS E
DIVERSIDADE; c) EDUCAÇÃO ESPECIAL.
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PROPOSTA

Tecem vários elogios ao texto: sobre os campos de experiência, sobre os direitos de
aprendizagem, sobre a clareza e coerência do texto e declaram: "a nova base propõe
uma proposta interessante e valiosa para o desenvolvimento dos alunos da Educação Infantil no
preparo para a vida social educacional escolar e humana"
Demandam "manter o nome do campo de experiência Oralidade e escrita, como estava na
segunda versão: Escuta, fala, linguagem e pensamento. Porque entendemos que na educação
infantil as linguagens utilizadas, são muito mais amplas, e espontâneas, e mantendo o antigo
nome, não caímos no erro de nos esquecermos disso.
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PROPOSTA

Demandam "esclarecer e tomar cuidado, para que as sínteses de aprendizagens, esperadas em
cada campo de aprendizagem, não sejam usadas como critérios únicos, ou seja, evidenciando um
currículo, estanques de avaliação, na transição da educação infantil para o ensino fundamental".
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PROPOSTA

Sugerem "que haja a relação dos direitos de aprendizagem com os campos de experiência".
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PROPOSTA

Demandam que "haja uma concordância nos termos da BNCC com os documentos elaborados pelo
MEC, em relação as nomenclaturas das faixas etárias".
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PROPOSTA

Sugerem, para o componenete Língua Portuguesa, " a articulação com as experiências vivenciadas
na educação infantil".
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PROPOSTA

Sugerem, para o componenete Língua Portuguesa, "realizar adaptações nos 5º e 6º anos para
apoiar os alunos no processo de transição das séries iniciais para as finais pode evitar rupturas no
processo de aprendizagem garantindo maiores condições de sucesso".
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PROPOSTA

Sugerem, para o componenete Língua Portuguesa, "pensar na organização do trabalho em torno
dos interesses manifestados pelas crianças (vivencias imediatas)".

CRÍTICA

CRÍTICA

Demanda o maior aproveitamento das orientações contidas nas DCNEI, por serem o documento
orientador da elaboração das políticas públicas de Educação em Maceió.
Criticam a mudança da denominação do Campo "escuta, fala, linguagem e pensamento" por
"oralidade e escrita", por entenderem que essa substituição "restringe sua abrangência e traz
conotação de escolarização
Sugerem que o campo "oralidade e escrita" seja designado como "ESCUTA, FALA, PENSAMENTO,
IMAGINAÇÃO, ORALIDADE E ESCRITA".
Criticam a "ausência da intencionalidade educacional que considere os bebês como sujeitos de
direitos, com sua integralidade preservada, concepção de criança e infância impressa nas DCNEI, a
sua singularidade e diversidade, o direito à educação a partir do nascimento, o papel de mediador
do professor e da indissociabilidade entre o cuidar e o educar".
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente História, que na "Competência 4 (p. 352): Ao invés de 'bem como
criticar os significados das lógicas de organização cronológica' acreditamos que deveria ser algo
como 'bem como compreender os significados das lógicas de organização cronológica';
Competência 9 (p. 352): Ao invés de 'Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos
próprios à produção do conhecimento historiográfico' acreditamos que deveria ser algo como
'Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção histórica'."
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Geografia, "a substituição de EF01GE03 'identificar e relatar
semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças e parques)' para o 'lazer e diferentes
manifestações'; a supressão de EF01GE08 que diz: 'criar mapas mentais e desenhos com base em
itinerários, contos literários histórias inventadas e brincadeiras'."
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PROPOSTA

Sugerem para a Habilidade de Matemática EF09MA16: "A relação entre vistas ortogonais e vista
em perspectiva só é essencial para trabalho mais avançado de perspectiva. Para uma primeira
abordagem essa relação não é clara, o que sugere que essa habilidade deve ter sua redação
melhorada".
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temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
Secretaria Municipal de Educação, escolas da rede pública
INTRODUÇÃO - Marcos
municipal e Conselho Municipal de Educação de Estância Velha legais

PROPOSTA

Demandam a inserção da modalidade EJA.
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SEDUC/BA - Secretaria da Educação do Estado da Bahia

PROPOSTA

Sugerem o acréscimo de uma Competência Geral: "Compreender e respeitar as diferenças, quanto
a questão de gênero e família contemporânea".
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PROPOSTA

Sugerem a supressão das Competências 2, 7 e 8 da área de Ciências Humanas.

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

Sugerem, para o componente Educação FÍsica que "nos conteúdos dos anos finais poderiam
acrescentar os jogos de tabuleiro, como Xadrez, Dama, Ludo, Moinho, Gamão, Taças estratégicas
entre outros".
Entendem que, no componenete Educação Física, "a BNCC, quando cita jogos eletrônicos, poderia
ser mais específica sobre os mesmos, pois há um vasto repertório destes, sendo que muitos não
condizem com o ambiente escolar".
Identificam que "diversos conceitos foram excluídos do estudo na área de Ciências como por
exemplo, aquecimento global junto ao efeito estufa".
Entendem que, no componenete Ciências, que "o objetivo nº 08: 'estabelecer a correlação... com
os campos de experiência da Educação Infantil' é importante. Demandam que "esse ponto fosse
mais explorado, de forma que na prática e na aplicabilidade sabemos que isso não é algo simples e
comum"
Sugerem acrescentar ao documento, área de Ciências Humanas, "pág. 58 (1º parágrafo): Vistas à
cidadania numa atitude proativa de ressignificação da sociedade em que se está inserido; Item 4.4
(Ciências Humanas) – 1º parágrafo (... com vistas ao acolhimento da diferença.) construindo sua
identidade pautada nos conhecimentos históricos, relacionados à construção do seu ser em
desenvolvimento, buscando seus pares e reconhecendo-se como cidadão contribuinte; pág. 306
(As Ciências Humanas devem, assim,... ATÉ ... com as desigualdades sociais) – 1º parágrafo
Dessa forma, rompe-se com as amarras do desconhecido e traz para dentro da sua realidade a
competência de ser cidadão, exercendo seu papel transformador e crítico".
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PROPOSTA

Sugerem o acréscimo de competências para a área de Ciências Humanas: "Identifica os modos de
vida dos primeiros seres huamnos, relacionando aos diversos aconteciemntos da atualidade";
Situar-se criticamente em relação à realidade do mundo político e globalizado; Identificar,
comparar e explicar a intervençao do ser humano na antureza e na sociedade, propondo ideias e
ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural; Interpretar e expressar
sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com
base nos instrumentos de investigação das Ciências Humanas; e Comparar eventos ocorridos,
simultaneamente, nos mesmo espaço e em espaços variados e eventos ocorridos em tempos
diferentes no mesmo espaço e e em espaços variados".
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PROPOSTA

Sugerem, para a área de Linguagens, alterações na redação de: habilidade EF06LP04 - acrescenta
a expressão "em ambientes virtuais"; b) (EF06LP25) substituição da palavra pontuação por
acentuação; c) (EF06LP...) refletir sobre a importância do uso da concordância nominal e verbal,
dentro dos preceitos da gramática padrão, percebendo a relação sociocultural das múltiplas
modalidades da língua; d) (EF06LP...) Distinguir os efeitos do uso da oralidade atendendo as
diversidades linguísticas e a língua escrita no âmbito da gramatica padrão; e) (EF06LP36) corrigir a
concordância... variedades linguísticas; f) (EF07LP05) acrescentar a expressão... radiofônicos,
televisivos e em ambientes digitais; g) (EF07LP26) acrescentar o termo... as convenções da língua
escrita padrão; h) (EF67EF17) Substituir o termo problematizar por “Levantar, analisar, refletir
sobre as problemáticas causadas pelo preconceito e estereótipos de gênero...”; e i) (EF09LP31) ou
descrever todos os verbos de ligação ou retirá-los".
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PROPOSTA

Sugerem subtrair a Competência 5, da área de Linguagens.
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PROPOSTA

Sugerem acrescentar competências para a área de Linguagens: "Utilizar estratégias linguísticas,
acompanhando a lógica do texto, realizando interferência de acordo com a função social do texto;
Reconhecer a língua como meio de construção de identidade de seus usuários e da comunidade a
que pertencem; Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com os objetivos e
interesses pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc); Ler textos
que circulam no contexto escolar e no meio social com compreensão, autonomia, fluência e
criatividade; e Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de compreensão
do mundo e de si mesmo".
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PROPOSTA

Sugerem na Competência 1, de Ciências da Natureza, substituir o termo “provisório” pela
expressão "passível de evolução".
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PROPOSTA

Sugerem a supressão das Competências 1 e 10 da área de Ciências da Natureza.
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PROPOSTA

Sugerem acrescentar competências para a área de Ciências da Natureza: "Observar os fenômenos
ambientais, identificando os agentes que influenciam diretamente os seres vivos e que, ao mesmo
tempo, são modificados por eles; Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas
das CIências da natureza, bem como deminar processos, práticas e procedimentos da investigação
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e
socioambientais e do mundo do trabalho; Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tencológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos,
democráticos, sustentáveis e solidários".
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PROPOSTA

Sugerem para as "Competências Específicadas de Matemática correções e acréscimos, como: a)
(EF06MA26) excluir o termo residências; b) (EF08MA09) ... tipos ax2 =b” com ou sem o uso de
tecnologias; c) (EF09MA03) Reconhecer e explorar por meio de problemas com os números
reais "
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PROPOSTA

Sugerem a supressão da Competência 2 de Matemática.
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PROPOSTA

Sugerem acrescentar competências para a área de Matemática: "Identificar jogos matemáticcos
que possibilitam a interligação dos saberes teóricos com a práticca do dia a dia; Identificar os
conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo, reconhecendo
também a amtemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o
desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir
argumentos convincentes; Estabelecer relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes
campos da Matemática e de outras áreas do conhecimento e comunicá-las por meio de
representações adequadas; Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos
presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e
comunicar informações relevantes para interpretá-las, avaliá-las crítica e eticamente, produzindo
argumentos convincentes; Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar
suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens: gráficos,
tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna".
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CRÍTICA

INTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO
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PROPOSTA
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Entendem que "a 3ª versão da BNCC, nos anos iniciais (1º ao 5º ano), apresenta em relação a
leitura, uma base conceitual meramente mecânica que ressalta apenas os aspectos da
decodificação, restringindo, na maioria das vezes, a decifração de signos gráficos, não
possibilitando a atribuição de sentido, como também o hábito e o prazer pela leitura. Isso também
inviabiliza a leitura como um meio de comunicação social"
Reconhecem que "observando as competências gerais da BNCC se percebe claramente a promoção
do desenvolvimento intelectual, dando as oportunidades para os estudantes tornarem-se
produtores do próprio conhecimento, utilizando diferentes tipos de linguagens, promovendo desta
forma a interação entre os indivíduos"
Língua Portuguesa - Sugerem que a habilidade EF08LP31 (orações subordinadas) faça parte
apenas das habilidades do 9º ano.
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CRÍTICA

PROPOSTA

Consideram " extensa e inviável a gama de conteúdos propostos em Língua Portuguesa para o 6º
ano, tendo em vista, ser um ano de transição e adaptação do estudante, além de ser necessário e
previsto revisão e reensino".
Sugerem "rever a extensão do componente Língua Portuguesa, uma vez que o componente
termina se fragmentando ao longo do percurso. Focar mais em pontos indispensáveis, que estão
em oralidade, leitura, educação literária e produção de texto por entender a BNCC como base de
um trabalho integral"
Criticam, para o componente de Língua Portuguesa a ausência de "análise linguística, visto que
para ampliar seu repertório linguístico o estudante tem direito a refletir sobre a língua padrão".

ASPECTO
POSITIVO

Declaram concordância com as "informações contidas na BNCC de Língua Portuguesa e os eixos
organizados".

CRÍTICA

Entendem que "as habilidades, no que se refere à Língua Portuguesa, apresentam-se, de certa
forma, complexas e, em parte, inatingíveis, devido ao excesso e ao percurso trilhado pelo
estudante ao longo de sua formação".

PROPOSTA

LP - Consideram a redação da habilidade EF08LP08 incompreensível.
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PROPOSTA

Sugerem, "com relação a LINGUAGENS – itens 3 e 4: substituir os verbos desenvolver e analisar
(muito abrangente – ensino fundamental) pelo verbo favorecer".
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CRÍTICA

LÍNGUA PORTUGUESA - Entendem que "não há alinhamento na compreensão do termo
Letramento no Ensino fundamental anos iniciais e nos anos finais".
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CRÍTICA

LÍNGUA PORTUGUESA - Questionam "como garantir a gramática normativa diante das
competências estabelecidas na BNCC?".
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PROPOSTA

Sugerem, em Língua Portuguesa, "intensificar a abordagem comunicativa, visto que o ensino
significativo é aquele em que há interação e conteúdo inseridos em contextos reais de
comunicação para que ocorra a aquisição da língua alvo".
Sugerem, em Língua Portuguesa, "enfatizar a oralidade".
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PROPOSTA

PROPOSTA

Sugerem, "em relação à área de Linguagem, o estabelecimento de parâmetros mínimos/específicos
para a leitura e a interpretação de textos".

CRÍTICA

LP Entendem que a "dimensão social e estética do texto literário (6ºano) - este objeto propõe uma
maturidade cognitiva que não condiz com a realidade dos estudantes".

CRÍTICA

Declaram, para o componente de Língua Portuguesa, preocupação "em relação a garantir que o
estudante conclua o 2º ano do Ensino Fundamental totalmente alfabetizado, visto que, a mesma
era exigida no 3º ano e, no entanto, não cumprida na íntegra".

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

PROPOSTA

Sugerem "Criar possibilidades de uma maior interdisciplinaridade, promovendo um diálogo entre a
língua inglesa e outros componentes curriculares, contribuindo para o desenvolvimento de uma
consciência sobre usos da língua estrangeira em ambientes virtuais e não virtuais".

INTRODUÇÃO - Marcos
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ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

CRÍTICA
PROPOSTA

Criticam "a obrigatoriedade da língua inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental",
arumentando que "somos um país latino americano".
Sugerem "promover o letramento literário em língua inglesa".

PROPOSTA

Sugerem "estender o ensino da Língua Inglesa aos anos iniciais do Ensino Fundamental".

PROPOSTA

Sugerem que a literatura seja parte integrante da unidade temática de Arte e não apenas
responsabilidade da disciplina de Língua Portuguesa, argumentando que "a literatura é um direito
humano, como defendem inúmeros críticos literários".
Sugerem para o componente Arte, item 01 das competências específicas, a introdução da "palavra
ler, afirmando a importância desse ato em todas as linguagens que abrange o campo da arte
(leitura visual, leitura sonora, etc.)".
Sugerem, para o componente Arte, a inserção de "Analisar, valorizar e discutir o patrimônio
artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de
mundo"
Sugerem que "a BNCC contemple o resgate dos aspectos históricos da arte relevantes para a
compreensão e valorização de sua origem e na história dos seres humanos".

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

PROPOSTA

Sugerem para o componente curricular Linguagens em Educação Física, item 11, "inserir a palavra
'criar', pois dentro das unidades temáticas utilizamos e fomentamos momentos de criatividade dos
alunos".
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PROPOSTA

EDUCAÇÃO FÍSICA Sugerem "rever a Unidade Temática – Práticas Corporais de Aventura,
considerando a necessidade de equipamentos, espaços e acesso com segurança para a execução
destas práticas, além de especialistas. Habilidades EF67EF18 e EF67EF20, páginas 192 e 193".

PROPOSTA

EDUCAÇÃO FÍSICA Sugerem que a "temática BRINCADEIRAS E JOGOS (1º, 2º, 3ª, 5º, 6º e 7º
anos) seja contemplada também nos dois anos finais do Ensino Fundamental", visando"trabalhar
os jogos cooperativos e as dinâmicas de grupos na perspectiva de considerar discussões sobre
gêneros, discriminação, intolerância (competências específicas 06 e 08)".

CRÍTICA

Entendem que "Educação Física apresenta-se, com excesso de habilidades, diante do tempo
proposto".

PROPOSTA
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PROPOSTA

Sugerem "suprimir a competência Específica da Educação Física nº 05 – 'Identificar a
multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando,
criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e
preconceituosas' "
EDUCAÇÃO FÍSICA Sugerem "suprimir o objeto de conhecimento Ginástica de condicionamento
físico”.
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PROPOSTA

LP Sugerem que o Objeto de Conhecimento Regras de convivência em sala de aula (9º ano)
"deveria migrar para o 6º ano e ser vivenciado nos anos iniciais".

PROPOSTA

CIÊNCIAS Entendem que há repetição do conteúdo FONTES DE ENERGIA e MATÉRIA, no 8º ano, e
sugerem que "poderia ficar com base para esta série os SISTEMAS ORGÂNICOS".

PROPOSTA

Sugerem, parra o componente Ciências, "incluir a 'Matéria' e 'Energia' como unidade temática".

PROPOSTA

Sugerem para o componente Ciências "realizar a inserção de momentos dentro da matriz
curricular, onde o aluno tenha contato com as realidades práticas e externas abordadas nas
competências 06 e 07".

PROPOSTA

Sugerem "suprimir as habilidades EF89EF07 e EF89EF08 do componente de educação física.

PROPOSTA

Demandam que a BNCC contemple a língua brasileira de sinais (LIBRAS), oficializada no Brasil
através da lei 10 346 de 24 de abril de 2002
Sugerem "rever texto da competência específicas de Linguagens nº 8". Sugerem que se desdobre
em duas competências: "8) interagir pelas linguagens, em situações subjetivas e objetivas,
inclusive aquelas que exigem graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos de
interlocutores, como as próprias do mundo do trabalho, colocando-se como protagonista no
processo de produção/compreensão" e "9) compartilhar, por meio da linguagem, dos valores
fundamentais de interesse social e os direitos e deveres dos cidadãos, com respeito ao bem
comum e à ordem democrática".

PROPOSTA
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PROPOSTA

Demandam que a BNCC aborde a Educação Ambiental
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PROPOSTA

Sugerem, para o componente Ciências "articular a dimensão pedagógica e epistemológica das
ciências por meio da interdisciplinaridade no processo de formação do sujeito em todas as suas
dimensões".
Sugerem, para o componente CIências, que "o objeto de conhecimento 'Interação entre os
sistemas locomotor e nervoso da Unidade Temática: Vida e Evolução' seja trabalhado no 8ª ano.
Essa habilidade deve ser revista, sendo considerada a necessidade do domínio de outras
habilidades para serem apresentadas aos estudantes (habilidade EF06CI07, páginas 296 e 297)".
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PROPOSTA

PROPOSTA

Ciências - Sugerem a "exclusão do objeto do conhecimento 'História dos combustíveis e das
máquinas térmicas', pois está inserido no assunto 'Estudo dos combustíveis fósseis'."

PROPOSTA

Sugerem, para a área de Ciências Humanas, que a BNCC indique "conhecer conexões entre
diferentes áreas de conhecimentos, reconhecendo a importância socioambiental e cultural. A partir
de aulas teóricas e práticas que permitam o indivíduo desenvolver uma relação de autonomia e
respeito em tempos e espaços diferentes"
Sugerem, para a área de Ciências Humanas, que o texto da Base identifique "as interpretações que
expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos, com relação a um contexto histórico e
que o estudante posicione-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários, com o reconhecimento de diferentes sujeitos".

PROPOSTA

PROPOSTA

Sugerem, para a área de Ciências Humanas, que a BNCC reconhceça "a importância dos objetos
técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da
natureza ao longo do processo histórico"
Sugerem, para a área de Ciências Humanas, que o texto da Base proponha "identificar, comparar e
explicar a intervenção do ser humano por regiões, tanto da natureza como na sociedade,
proporcionando ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural".
Sugerem, para o componente História, "inserir unidade temática que trate da formação do povo
brasileiro, com relação à mistura de etnias, objetivando o reconhecimento da diversidade e
pluralidade cultural da nossa sociedade. Também, vale ressaltar o que determina a abordagem e o
desenvolvimento destes temas, para a construção de uma sociedade de sujeitos de direitos,
democrática e igualitária"
Sugerem, para a área de Ciências Humanas, que "a BNCC deixe claro em que momentos serão
trabalhados os conteúdos relacionados ao continente africano e ao americano".

PROPOSTA

Sugerem, para a área de Geografia, que "a BNCC deve desenvolver e utilizar o pensamento
espacial, exercitando a leitura e a produção de representações diversas na manipulação de mapas
temáticos, mentais, croquis e percursos".

PROPOSTA

Sugerem que o texto da Base incorpore "Reconhecer, elaborar e fazer uso das linguagens
cartográficas e iconográficas e de diferentes gêneros textuais no desenvolvimento do raciocínio
espaço-temporal relacionados à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão,
ritmo e conexão".

CRÍTICA

Identificam, no componente Geografia, nas habilidades 8, 9 e 10, do 6º ano, "que não há relação
com o grau de maturidade do estudante, na série, nem com a carga horária disponível".
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CRÍTICA

HISTÓRIA Identificam que "Falta ênfase nas temáticas do Descobrimento e Colonização do Brasil,
bem como das Civilizações Pré-Colombianas".

PROPOSTA

Demandam "que se faça uma revisão da visão retrógrada da concepção cronológica do Ensino da
História de sucessão de eventos, concepção já superada pela Historiografia contemporânea".

PROPOSTA

Sugerem para "a área de Matemática, o acréscimo do consumo consciente como uma das
possibilidades de dados de pesquisa a serem interpretados. Desse modo, sugerimos que a
habilidade EF06MA30 passe a ter a seguinte redação (acréscimo destacado em negrito):
“Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais,
sustentabilidade, consumo consciente, trânsito, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas
e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões”.

PROPOSTA

Sugerem para a Habilidade de Matemática EF06MA13: "O uso de operações inversas para a mesma
finalidade (por exemplo, subtração “desfazendo” adições, divisões "desfazendo” multiplicações) é
muito mais acessível à compreensão dos alunos de 6º ano. Parece mais adequado tratar das
propriedades das igualdades em 7º ano".

PROPOSTA

Sugerem, ao longo de 15 páginas, nova redação e organização para unidades temáticas e
habilidades em Matemática, para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

CRÍTICA

Perguntam "Como reconhecer a matemática como uma ciência humana, tendo em vista que os
conteúdos são comuns para todas as regiões independentes da sua cultura?".

CRÍTICA

Entendem, para o componente Matemática, "que a competência 06 não é específica de
Matemática, porque está mais direcionada a conceitos éticos e sociais. Bem como a competência
08, que abrange as demais áreas do conhecimento".
Sugerem, para o componente Matemática, "acrescentar o conteúdo de radiciação ao objeto de
conhecimento das operações com números naturais, uma vez que a radiciação é a operação
inversa da potenciação".

PROPOSTA

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, "no conteúdo de matemática financeira, explorar a
cognição do estudante através do conteúdo educação financeira, onde será explorada economia
doméstica, economia regional e mundial".

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, "priorizar os números inteiros e racionais (operações) e
dar ênfase ao ensino de equações".

PROPOSTA

Sugerem, para o componente Matemática, "revisar as Habilidades, inclusive as relacionadas à
resolução de problemas, para que se conectem mais com a vida cotidiana e não apenas com as
abstrações matemáticas; concentrar Habilidades mais relacionadas à vida cotidiana no 1o. ano e
transferir as mais complexas para o 2o ano; articular melhor as unidades temáticas e estas com as
outras Áreas do Conhecimento, de modo que os diferentes campos da matemática possam ser
compreendidos de forma mais integrada e contextualizada; Ampliar as Habilidades relacionadas a
Argumentação (uso de evidências matemáticas), Fluência em Tecnologias (pensamento
computacional), Autoconhecimento (reflexão sobre riscos relativos a questões de saúde), Empatia
(fomento ao trabalho em equipe), Responsabilidade (discussão de temas e desenvolvimento de
projetos de intervenção social)".
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PROPOSTA

Sugerem a revisão do "texto do documento na parte introdutória (p.11) diz: 'a equidade requer
que a instituição escolar seja deliberadamente aberta à pluralidade e à diversidade, e que a
experiência escolar seja acessível, eficaz e agradável para todos, sem exceção, independentemente
de aparência, etnia, religião, sexo ou quaisquer outros atributos, garantindo que todos possam
aprender'. Sugerimos que o documento apresente de forma mais contundente as discussões das
temáticas: gênero, sexualidade, raça, etnia, ecologia humana e aspectos axiológicos, considerando
que os aspectos acima mencionados perpassam a consolidação da formação humana integral, bem
como fortalece a política de direitos humanos".
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PROPOSTA

Demandam que a BNCC explicite de que modo se poderá "propor as mesmas oportunidades de
aprendizagem para alunos que apresentem alguma condição especial, seja ela física ou intelectual,
levando em consideração a atual condição nas escolas públicas, desde a falta de infraestrutura
física, recursos materiais, profissionais qualificados e capacitados para trabalhar com essa
demanda"
Identificam que "a BNCC não apresenta proposta para inclusão de pessoas com deficiência, ferindo
a LBI – Lei Brasileira de Inclusão". Sugerem "em todo o percurso de proposições da BNCC, a
inclusão de atividades adaptadas, assim como, a infraestrutura necessária para realização dessas
atividades, para pessoas com deficiência, conforme reza o Art. 8º da Lei 13.146/15 (LDB)".
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PROPOSTA

Demandam "implementar o Ensino Religioso com uma conotação ética e cidadã abordando os
aspectos histórico e cultural de cada religião, uma vez que contribui para a valorização ética e
moral da formação de cada um (estudante), para que se tornem multiplicadores desses valores".
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CRÍTICA
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Identificam que "a perspectiva de inserção da temática das leis [Nº 10.639/03 e Nº 11.645/08]
que versam sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena que se apresenta a partir das
orientações da terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, na análise da Equipe de
Currículo do Departamento de Educação Básica, se apresenta de forma indireta, ou seja, com a
indicação de algumas competências ou objetos de conhecimento que fazem referência ao conteúdo
das Leis sem citá-las"
Identificam que, no componente Arte, as temáticas das leis Nº 10.639/03 e Nº 11.645/08,
aparecem em "uma das competências elencadas no documento é conhecer, fruir e analisar as
produções artísticas de sociedades distintas conhecendo e dialogando com as diversidades".
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CRÍTICA

Identificam que, no componente Ciências , as temáticas das leis Nº 10.639/03 e Nº 11.645/08,
aparecem "somente na unidade Vida e Evolução, no primeiro ano, o respeito á diversidade por
meio da habilidade de comparar características físicas entre os colegas, de modo a constatar a
diversidade de características, reconhecendo a importância da valorização, do acolhimento e do
respeito a essas diferenças"
Identificam que, no componente Educação Física, as temáticas das leis Nº 10.639/03 e Nº
11.645/08, aparecem na página 171: "tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de
codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas
dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade" e entendem que "assim, de acordo com o texto
introdutório, é importante problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e
significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de
movimento". Destacam, no entanto que "das seis unidades temáticas apresentadas para a
Educação Física, apenas a unidade temática Lutas traz uma referência às lutas brasileiras, dentre
elas lutas indígenas (huka-huka) e de raízes africanas (capoeira). As referências à História e
cultura Afro-Brasileira e Indígena são verificadas de forma explícita apenas nos anos iniciais. No
quadro referente aos objetos de conhecimento do 3º ao 5º ano tais temáticas são abordadas:
brincadeiras e jogos de matriz africana e indígena; danças de matriz africana e indígena. As
habilidades para esses conhecimentos apontam para conteúdos de história e cultura africana e
indígena. A perspectiva de retomada de conteúdos de forma mais complexa nos anos seguintes
não é observada neste documento".
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Identificam, para a área de Matemática, que "as Leis nº. 10.639/2003 e nº. 11.645/2008 não são
abordadas de forma explícita". No entanto, destacam que "a sexta competência fala sobre a
valorização da diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de
qualquer natureza. Segunda a análise e interpretação da equipe de Matemática, essa competência
contempla de forma implícita as Leis nº. 10.639/2003 e nº. 11.645/2008".
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SINEPE/RJ - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no
Estado do Rio de Janeiro

ASPECTO
POSITIVO

Ressalta "a importância dos avanços na 3ª versão da BNCC e a compreende como um documento
norteador dos currículos e não normativo".
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Sonia Maria Dias - Professora de Ensino Religioso e Formadora
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INTRODUÇÃO - Marcos
legais

PROPOSTA

Defendem que "a atual versão da BNCC não passe por retrocessos conceituais ou teóricos, de
forma que o país possa avançar no que diz respeito ao desenvolvimento integral de cada aluno,
aprofundando os saberes das áreas de conhecimento Português e Matemática, aliado à construção
de uma sociedade inclusiva
Demanda a permanência do ensino religioso na BNCC.
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PROPOSTA

Demanda a "eliminação de todas referências à ideologia de gênero na BNCC, que retirem toda e
qualquer menção na redação final do PEE à Ideologia de Gênero: “gênero”, “identidade de
gênero”, “transsexualidade”, “orientação sexual”, e “diversidade sexual”, são exemplos destes
termos e mesmo a “educação sexual” a qual é reservada à família e não à escola".
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CRÍTICA

Identificam "o enxugamento do texto introdutório de Educação Infantil resultou numa redução
conceitual das ideias a respeito de desenvolvimento infantil, aprendizagem e linguagem.
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ED. INFANTIL Documento da etapa

CRÍTICA

Identificam o "estreitamento conceitual na mudança do nome do campo "Escuta, fala, linguagem e
pensamento".
Identificam como equivocada a afirmação de que a prática de leitura pelo professor é uma
“alternativa para introduzir a criança no universo da escrita”.
Identificam "a afirmação de que a escrita representa a oralidade" como um equívoco conceitual: "A
escrita é a representação da linguagem. E é por essa concepção que a escrita comporta toda a
diversidade regional e dos inúmeros grupos sociais"
Identificam que "a opção, na V2, por organizar os objetivos de aprendizagem em três faixas
etárias, caracterizadas por bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas tinha uma intenção
clara de assegurar unidade à etapa da Educação Infantil, fugindo, do ponto de vista da progressão
curricular, da cisão entre creche e pré-escola. Na V3, a explicitação da divisão creche/pré-escola
recebe destaque e os termos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas não são mais
utilizados"
Identificam a supressão de trecho (da V2 para a V3) em que a concepção de linguagem escrita era
explicitada

CRÍTICA

CRÍTICA

CRÍTICA
CRÍTICA

Identificam que, no componente Geografia, sobre as temáticas das leis Nº 10.639/03 e Nº
11.645/08, "encontram-se possibilidades de trabalhar a unidades temática, a partir do terceiro
ano", com vários exemplos extraídos do texto da BNCC.
Registram, para o componente História, sobre as temáticas das leis Nº 10.639/03 e Nº 11.645/08,
"que a própria legislação surge devido às demandas e reivindicações históricas e sociais a respeito
dos grupos étnicos Africanos e Afro-brasileiros e das Populações Originárias ao qual as Leis versam
. Ao analisar a estrutura na BNCC na introdução geral e introdução da área, percebe-se que não há
uma retomada quanto a particularidade da legislação em vigor.
Identificam, para o componenete História, que "os conteúdos abordados na especificidade da
disciplina referentes à História e Cultura Afro-brasileira e Indígena são contemplados em diversos
momentos", citando vários exemplos.
Identificam que, no componente Língua Portuguesa, as temáticas das leis Nº 10.639/03 e Nº
11.645/08, "não há menção à Lei, porém esclarecemos/destacamos que ao trabalhar com textos
diversos (Gêneros discursivos), inclusive os literários, o professor poderá trabalhar com temas
sociais contemporâneos, perpassando e contemplando todas as obrigatoriedades das Leis".
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CRÍTICA

Entendem que "havia uma estrutura na V2 baseada em campos de atuação. Esse conceito vem da
sociologia, define situações comunicativas, papéis, conflitos que possam existir nas interações, os
suportes que circulam. Na V2, essa estrutura criava uma moldura enunciativa, para então entrar o
trabalho com o texto, com os diferentes gêneros e as diferentes práticas de linguagem. Era
possível identificar uma lógica. Havia o campo da esfera cotidiana, da esfera pública, das práticas
investigativas... Esse modelo conversaria bem com os currículos que estão circulando nas redes.
Os currículos organizam as práticas ou por esferas discursivas (jornalístico, literária) ou por
domínios discursivos (relatar, narrar, argumentar). Por isso, é preciso haver algum tipo de
organização para que o professor selecione minimamente os gêneros com os quais vai trabalhar
em sala de aula. Isso acabou na V3".
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CRÍTICA

Entendem que "há na V3 uma aproximação com as matrizes de avaliação. O documento passou a
ser organizado por unidades temáticas (grandes blocos de conteúdo) e objetos de conhecimento.
Com isso, perde-se a ênfase em uma orientação mais próxima das práticas sociais e culturais da
língua e da linguagem, o que compromete a contextualização do conhecimento escolar, tão
necessária para dar significado às aprendizagens".
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CRÍTICA

Questionam sobre menção ao ECA e a proteção das crianças a mensagens impróprias “Qual
critério para se definir o que é ‘mensagem imprópria’? Em nome de uma ‘pseudoproteção infantil’,
pode-se incorrer em riscos concretos e simbólicos na organização do trabalho nas escolas. Essa
passagem abre uma perigosa brecha para a censura de textos e livros".
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CRÍTICA

Entendem que "O texto introdutório também se apresenta de forma confusa, com terminologias e
conceitos mal definidos. Como exemplo, pode ser citado o conceito de multimodalidade,
empregado para definir tanto a variedade de linguagens, como a de esferas discursivas e a de
suportes".
Entendem que "o conceito de alfabetização e a forma como o sistema de escrita está concebido,
reduzindo a complexidade do sistema de escrita a apenas uma relação entre fonemas e grafia, são
questões sérias a serem retomadas. Aborda-se uma concepção de formação de leitores e
escritores que reduz, e muito, a garantia do direito de acesso e participação da cultura escrita. Não
se trata de definir uma ou outra concepção de alfabetização ou de aprendizagem da língua –
poderia estar explícita a existência de diferentes concepções e a indicação da possibilidade de uso
mais autônomo e consciente -, mas principalmente deixar mais claro, no texto de abertura da área,
que leitor e escritor queremos formar ao longo da escolaridade. Isso não está explícito".
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Destacam ser "temeroso o seguinte parágrafo: Nesse eixo, e também no eixo Leitura, a escolha
dos textos para leitura pelos alunos deve ser criteriosa, para não expô-los a mensagens impróprias
ao seu entendimento, consoante determinam os Artigos 78 e 79 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/1990). Em relação ao citado parágrafo, é possível questionar: o foco
está no conteúdo e não na linguagem literária e outras relações mais voltadas para a articulação
estética do leitor com o texto? Qual critério para se definir o que é ‘mensagem imprópria’? Em
nome de uma ‘pseudoproteção infantil’, pode-se incorrer em riscos concretos e simbólicos na
organização do trabalho com esse eixo nas escolas. Essa passagem abre uma perigosa brecha para
a censura de textos e livros".
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Entendem que "o texto “Considerações sobre o processo de alfabetização” é uma miscelânea de
conceitos que, talvez na intenção de buscar conciliação entre diferentes concepções, acaba
gerando muita confusão. Além disso, o texto referencia apenas o programa Pro-letramento, do
Ministério da Educação, e ignora outros documentos anteriores do próprio MEC, como PCN e
PROFA. Nesse caso, seria mais coerente a BNCC indicar os diversos documentos orientadores
federais"
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Entendem, no Eixo oralidade, que "o documento ignora que os gêneros orais são também
multimodais, pois mobilizam linguagens como a gestualidade, as expressões faciais, a prosódia etc.
Além disso não explora as possibilidades de distinção entre oralidade e oralização da escrita. Por
fim, ignora o processo de retextualização do oral para o escrito, que permitiria ao estudante
distinguir e analisar os recursos coesivos em cada uma dessas modalidades".
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Entendem que no Eixo leitura, "Dos poucos gêneros relacionados nas habilidades, todos são de
não-ficção. Ignora-se o fato de que difere muito a leitura que se faz da ficção e da não-ficção.
Cada gênero estabelece diferentes pactos e estratégias de leitura. Outro aspecto empobrecedor é a
definição, para os anos iniciais, da quantidade de palavras (200, no primeiro ano, chegando a 600
no 5º ano) e de que os textos trabalhados devem conter vocabulário previsível (familiar, usual),
ordem direta e períodos pouco complexos. Ignora-se o fato de que o tamanho e a complexidade
de um texto, em geral, é regulado pelas características do gênero. E fica a dúvida. Que textos
serão esses? Deverão ser fabricados? Por fim, é inexistente no documento a orientação da prática
da leitura pelo professor aos alunos, uma das situações didáticas fundamentais no processo de
alfabetização".
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LÍNGUA PORTUGUESA - Entendem, no Eixo escrita, que "Mais uma vez, o trabalho é restrito aos
gêneros não ficcionais. Há predomínio de textos expositivos e argumentativos, indicando a
aproximação com as avaliações de larga escala, onde essa tipologia predomina. Por fim, falta rigor
teórico no uso da terminologia que oscila entre a indicação de gêneros, sequências (ou tipos)
textuais e esferas discursivas"
LÍNGUA PORTUGUESA - Entendem que "Há uma confusão entre reescrita e cópia. Copiar –
independentemente do fato de que é bom aprender a copiar – não é, de forma alguma, escrever.
Diversos pesquisadores encontraram sistematicamente o fato de que crianças que copiavam bem
começaram a “errar” na cópia no momento em que aprenderam a ler e escrever. Isso porque
passaram a ler o que estava na lousa e a escrever o que leram sem mais copiar letra por letra. E a
cometer “erros” que antes não cometiam. Cópias, portanto, não deveriam ser apresentadas como
situações de escrita".

56 / 276

INTERNA

Todos pela Educação

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

LÍNGUA PORTUGUESA - Entendem que "A mudança do nome do eixo de “conhecimentos sobre a
língua e a norma padrão” para “conhecimentos linguísticos e gramaticais” sinaliza a adoção de
uma abordagem menos pragmática. A referência à norma padrão manifestava a intenção de
garantir aos estudantes as ferramentas necessárias para escrever com correção gramatical. A nova
denominação sinaliza a ampliação do escopo, já que abre espaço para descrever a hierarquia do
sistema da língua que é representado por unidades simples e complexas como o fonema, sílaba;
morfema, vocábulo; sintagma, oração e período. O problema é que isso se dá de forma caótica e
confusa, retomando alguns tópicos das gramáticas pedagógicas sem que se consiga identificar a
estratégia de seleção. Outro exemplo da falta de lógica e contextualização é a proposição de
conteúdos estanques em cada ano. Por exemplo, no 3o ano, fazer análise sintática (classificar
sujeito, verbo e objeto). Depois, no quarto ano, aposto vocativo. No 5o, conjunção. A V3, nesse
sentido, não é nem uma gramática funcional (mais atual e importante para ampliar os recursos
linguísticos) nem uma gramática tradicional".
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Entendem, no Eixo Eixo educação literária, que "A tentativa da V3 de dar à educação literária uma
posição de destaque termina por colocá-la em uma situação de perigo. A visão estruturalista
organizada em narrativa em prosa, poemas e texto dramático remete à tripartição em epopeia,
lirismo e drama, comum nos séculos 18 e 19 e conectadas à retórica e à poética delineadas por
Aristóteles (384-322 a.C.). Como alternativa ao modelo aristotélico, Mikhail Bakhtin (1895-1975)
passou a considerar a importância do sujeito, das esferas de comunicação e dos contextos
históricos, sociais, culturais e ideológicos no uso efetivo da linguagem. Nessa mesma linha, o
filósofo e linguista Tzvetan Todorov, propõe uma abordagem da literatura, em que os textos sejam
lidos em função do que têm a dizer à sociedade, priorizando mais seus sentidos e menos suas
estruturas formais.
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Entendem que "Não apenas ficou esquecida a construção histórica de currículos nacionais, sendo
mencionados de maneira lateral os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais. Mas também, pouco foi apresentado – e ainda de maneira confusa – sobre
o significado dos “objetivos de aprendizagem” que organizam os itens do documento. Tal ausência
faz parecer que os conteúdos apresentados na BNCC surgem como uma lista a ser cumprida (ainda
que de maneira aleatória), sem uma perspectiva clara dos princípios político-pedagógicos do
documento".
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Entendem que "A proposta de um “glossário da base” na segunda versão da BNCC, conforme
proposto pelo relatório do MEC recém-publicado “Encaminhamentos para revisão do documento
preliminar da BNCC: proposições a partir dos dados da consulta pública” não é satisfatória, posto
que o debate sobre os fundamentos não se estruturou no decorrer do processo da consulta
pública. Ora, como os fundamentos não ficaram claros – conforme a própria proposta do MEC em
realizar um glossário na segunda versão – fica a questão sobre a legitimidade pública dos
conceitos norteadores do documento. O debate ficou extremamente prejudicado em seus
elementos fundamentais".
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Identificam que o texto de Matemática "parece fortemente baseado no currículo australiano da
mesma área" e questionam a construção de uma proposta nacional sem que fique claro quem são
os "consultores" e quais são suas referências.
Consideram "aviltante e preocupante a retomada de um modelo curricular pautado em
competências, visão que ignora todo o movimento das Diretrizes Curriculares Nacionais construídas
nos últimos anos e a crítica às formas esquemáticas e não processuais de compreender os
currículos
Criticam a "concepção redutora desta BNCC sobre os processos de alfabetização e o papel da
instituição escolar na educação das crianças, bem como uma visão instrumental dos conceitos de
desenvolvimento, aprendizagem e linguagens a qual resultará em penosas implicações tanto para
a Educação Infantil quanto para os anos iniciais do Ensino Fundamental".

79

INTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

CRÍTICA

79

INTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

INTRODUÇÃO Fundamentos
pedagógicos
INTRODUÇÃO - Marcos
legais

79

INTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

79

INTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

79

INTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente

CRÍTICA

CRÍTICA

CRÍTICA

Criticam a "retirada de menções a identidade de gênero e orientação sexual do texto, refletindo
seu caráter contrário ao respeito à diversidade, o que evidencia a concessão que o MEC tem feito
ao conservadorismo no Brasil"
Criticam a "exclusão do Ensino Médio e das modalidades de ensino Educação do Campo, Educação
Indígena, Educação Quilombola, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, entre outras
diversidades, do documento, que fragmenta o sentido da integração entre os diferentes níveis da
Educação Básica e gera desdobramentos que negligenciam as condições de funcionamento dessas
modalidades de ensino"
Criticam o "total apagamento do plurilinguismo no documento, evidenciado pela desconsideração
da diversidade cultural e da equidade formativa, uma vez que, ao propor a hegemonia de uma
língua, ignora as particularidades geográficas e histórico-culturais do país, bem como os diferentes
interesses dos estudantes no que diz respeito à escolha do idioma estrangeiro a constituir sua
formação
Criticam o que entendem como um "retrocesso nas conquistas da Educação Especial como
modalidade de ensino", pois a Base "não apresenta ações e objetivos voltados ao aprendizado dos
estudantes público-alvo. A última versão da base não garante nem a acessibilidade arquitetônica,
tampouco oferece possibilidades de acesso ao currículo. Além disso, desconsidera as
especificidades lingüísticas dos estudantes surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais, o
enriquecimento curricular, o trabalho transversal e articulado entre professores da Educação
Especial e demais professores das disciplinas específicas. Sequer faz menção à figura do docente
para atuar no Atendimento Educacional Especializado (AEE)".
Ressaltam a ausência de contribuições pelo modo como os conteúdos estão prescritos para as
diferentes áreas, com o "exemplo da disciplina de História, a terceira versão da BNCC inicia nas
"cavernas" e vai até a Constituição de 1988, sustentando uma lógica cronológica e eurocêntrica,
em que pese a ausência de debates acerca da história africana e indígena, bem como sobre
questões de gênero"
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Entendem que "o documento não explicita uma concepção de educação e de currículo em
consonância com as discussões e deliberações da CONAE 2010 e 2014, devidamente articuladas a
um projeto de educação libertadora, humanística e crítica, garantindo educação de qualidade
social. Aspectos tecnicistas e num viés mercadológico, marcam muito fortemente as linhas e
entrelinhas deste documento, quando analisamos os conteúdos estabelecidos para as diversas
áreas, seus objetivos e desdobramentos específicos".
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Entendem que "o documento não sustenta os principais avanços legais da Constituição de 1988,
da LDB e das Diretrizes Curriculares da Educação Básica, aprovadas pelo Conselho Nacional de
Educação e do conjunto de Diretrizes específicas (Educação Infantil, Educação do Campo,
Educação em Direitos Humanos e outras). Subverte o lugar de disciplinas consideradas
fundamentais para a formação humana e integral do sujeito, colocando-as em lugar alternativo e
periférico; não assegura claramente a educação em direitos humanos e retoma a perspectiva de
uma educação conteudista, disciplinar e tecnicista".
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Entendem que "na Introdução, no processo de embasamentos legal, há uma série muito repetitiva
de citações legais, sem explicitar no conjunto, uma base legal para o documento proposto".
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Entendem que "na Introdução, é possível perceber um emaranhado de conceitos que não
explicitam, em seu conjunto, um fundamento teórico-epistemológico para o documento".
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Entendem que "há equívocos quando o documento trata de 'regime de colaboração' e 'regime de
cooperação', especialmente quando se trata da implementação da BNCC (p.14 e seguintes)".

285

INTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

INTRODUÇÃO - Marcos
legais

CRÍTICA

Entendem que "por se tratar de um documento base, observa-se a necessidade da definição de
como a BNCC se posiciona com relação às especificidades das modalidades da Educação Básica,
assim como uma melhor definição do que é a Educação Integral, pois defende os seus princípios,
mas não os define e não trata de suas especificidades (página 17)".
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Entendem que é "importante observar a nomenclatura “criança”, utilizada em diversas partes do
documento (ex. p. 54), que não expressa o conjunto de sujeitos que serão alcançados pela BNCC,
uma vez que em muitos casos estará direcionado a jovens, adolescentes e adultos, como por
exemplo, aqueles em situação de distorção idade-série".
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Entendem que "nas páginas 18 e 19, onde se trata das competências gerais, não se registra uma
das mais enfatizadas na Constituição e na LDB, que é 'formar o indivíduo para o exercício da
cidadania e torná-lo um agente transformador da sociedade'. Este é um aspecto inclusive, que no
texto não é explicitado como deveria, em extensão e aprofundamento".
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Entendem que "na estruturação do documento, há uma tendência nítida de se fazer uma educação
linear e conteudista, numa clara relação de causa e efeito entre conteúdos, competências e
habilidades, incompatível com o processo de formação humana previsto na LDB e regulamentado
nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica".

PROPOSTA

Propõe que se reveja "a falta de coerência teórica no documento".

Propõe que se reveja o descompromisso com o projeto social de escola democrática.
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Entendem que "As competências atribuídas às Ciências Humanas, também estão repletas de
lacunas, no que se refere à complexidade da compreensão das necessidades humanas. Constatase a preocupação de domínio da conceituação e percepção capitalistas de ser, buscando levar o
estudante a se situar num mundo de ocupação, trabalho e produção, sem que observe os aspectos
críticos que lhe permitam a real compreensão da realidade social, política e econômica do país e do
mundo e suas relações com a estruturação da sociedade, predominando uma visão elitista de
organização social, modo de produção e das relações entre capital e trabalho".
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Entendem que "ao invés deste buscar um melhor diálogo entre Ensino Fundamental e Educação
Infantil, essa contém elementos que buscam trazer valores do ensino fundamental, que já é pouco
lúdico, para educação infantil, dando ênfase a processos de alfabetização precoce".
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ASPECTO
POSITIVO
PROPOSTA

“Ressalta a relevância e inovação da organização curricular da educação infantil por Campos de
Experiência”.
“Recomenda com confiança que a Comissão não aceite que o trabalho na Educação Infantil em
relação à linguagem se reduza a Oralidade e Escrita, como proposto na terceira versão.
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“Defende que os Direitos de Aprendizagem a serem garantidos na EI: conviver, brincar, participar,
expressar e conhecer-se, não sejam sinônimos de competências e habilidades”.
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“Considera indispensável a inclusão da parte introdutória (presente na segunda versão) que
explicita concepção de EI”.
Entendem que houve redução no texto de apresentação da Educação Infantil que compromete o
entendimento da concepção de infância
Demandam a retomada "do arranjo presente nas versões anteriores da BNCC conservando o
encadeamento entre texto de cada campo de experiência e seus respectivos objetivos. Essa
organização do texto (denominação, ementa do campo, direitos e objetivos do campo) contribui
para que os sistemas de ensino não percam de vista a natureza dos campos de experiência e a sua
relação com os objetivos de aprendizagem e se utilizem de uma concepção de Base que ultrapassa
o mero conjunto de objetivos, indo ao encontro da identidade da Educação Infantil".
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Entendem que a substituição do nome do Campo "Escuta, fala, linguagem e pensamento" fpor
"oralidade e escrita" "expressa uma redução das amplas possibilidades de desenvolvimento das
linguagens resumindo-se apenas em oralidade e escrita. As propostas apontadas na terceira
versão supõem uma centralidade na ação do professor, e não na criança como sujeito do processo.
Estruturar esse campo de experiência priorizando a escuta, a fala, a linguagem e o pensamento
perpassa pelo desenvolvimento humano".

313

INTERNA
INTERNA

ED. INFANTIL - Campos
de experiência
ED. INFANTIL - Campos
de experiência

CRÍTICA

313

UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina
UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina

Entendem que a afirmação "'a literatura introduz a criança na escrita' pode direcionar o
planejamento de ações na utilização de textos somente como pretextos didáticos".
Entendem para campo "Corpo, gestos e movimentos", que "nesta versão as dimensões físicas e
motoras ficam mais elevadas possibilitando um retrocesso na compreensão de corpo, podendo
reduzir o entendimento como um corpo a ser educado e condicionado com atividades de
prontidão/exercícios motores".
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Entendem que a síntese de aprendizagens apresentadas para a transição da Educação Infantil para
o EF pode ser "uma grande ameaça do surgimento de avaliações/exames/verificações/sondagens
de entrada para o ensino fundamental caso essa intenção não seja lida pelos sistemas de ensino
sobre a luz de toda a legislação que exclui esse tipo de prática de exames para crianças da
Educação Infantil".
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Declaram não aceitar "na parte que trata do ensino fundamental, a modificação de direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do estudante por desenvolvimento de habilidades e
competências - porque habilidade é algo individual, que cada estudante desenvolve perante os
conceitos a serem trabalhados e direito de aprendizagem está garantido que devem ser
trabalhados como direito de cada estudante e o desenvolvimento consequente".
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temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades

Entendem que no componente Ciências para os anos iniciais do EF há um conjunto de conteúdos
específicos "que mesmo para os especialistas da área, não estão claros e ou não fazem parte da
sua área de formação no caso do biólogo, no caso do pedagogo exige um conhecimento muito
específico do professor (pedagogo)"
Entendem que, em Ciências "deu-se um destaque, além do necessário, à área de Astronomia,
onde constituiu - se uma unidade temática "Terra e Universo" que está presente em toda a BNCC
desde o primeiro ano até o nono ano, com vários conteúdos específicos da disciplina de
Geografia".

313

INTERNA

UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina

CRÍTICA

Geografia - Demandam a revisão da "exclusão completa do objeto de conhecimento terra e
universo, assim como a transferência deste para o componente Ciências".

313

INTERNA

UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina

CRÍTICA

266

INTERNA

ABEPAR - Associação Brasileira de Escolas Particulares

ENS. FUNDAMENTAL Quadros de Unidades
temáticas, Objetos de
conhecimento e
Habilidades
ENS. FUNDAMENTAL Documentos de
área/componente
INTRODUÇÃO Fundamentos
Pedagógicos

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

INTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

INTRODUÇÃO Fundamentos
Pedagógicos

ASPECTO
POSITIVO

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Identificam, para o componente Matemática, que "questões que envolvem a Educação Matemática,
tais como metodologias de ensino e recursos aparecem no documento de forma muito discreta. A
interdisciplinaridade é levemente sugerida"
Declaram repudiar "os que propõem a censura sob o pretexto de combater a doutrinação
ideológica. Reiteremos aqui a firme posição da Abepar a este respeito. Esperamos que o Conselho
Nacional de Educação tudo faça para promover a liberdade e o conhecimento, relegando ao
esquecimento os promotores do ódio e da censura
Elogios ao texto pela explicitação de preocupações em relação à qualidade do ensino, ao aspecto
da educação de tempo integral e à formação qualificada dos docentes e sua atuação profissional.
Há pontos positivos, como uma teia de competências gerais e específicas a serem trilhas
uniformemente ainda que precisem de realces e inclusões
Entendem que a proposição de 60% dos conteúdos curriculares nacionais, "sendo a única [parte] a
ser avaliada em grande escala, com consequências sobre os salários docentes e cargos de gestão",
se caracteriza como incidência sobre a gestão e o fazer docente, ferindo o princípio da gestão
democrática (item VIII art 3º da LDB)

CRÍTICA

Identificam, no componente Ciências, que "na Unidade temática 'Matéria e Energia' percebe-se
conteúdos repetitivos permeiam todos os níveis de aprendizagem".

CRÍTICA

Entendem que "nas unidades temáticas (6º ao 9º ano), a quantidade de conteúdos é incompatível
com a quantidade de aulas previstas. A complexidade dos temas e a forma como estão dispostos
poderá dificultar a aprendizagem".

CRÍTICA

Entendem, para o componente História, que "A História e a Cultura Africana, Afro-brasileira e
Indígena são referenciadas como parte da história e cultura europeia; permanecendo a dimensão
eurocêntrica"
Observam, para o componente Geografia, que "a organização e distribuição dos objetos de
conhecimento na primeira e na segunda versões pouco se alteraram, apresentando na última
versão alterações consideráveis, que merecem destaque como a transferência dos objetos de
conhecimento Europa, Ásia e Oceania do 9° ano para o 8º ano e os objetos de conhecimento
América e África para o 9° ano, sendo que estes se encontravam no 8° ano. Propõe-se a revisão
deste aspecto, por em nenhum momento do processo esta alteração ter sido sinalizada ou
proposta nas discussões das versões anteriores".

CRÍTICA

CRÍTICA

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Questionam a Estratégia 7.1., da Meta 7, do PNE que, "ao prever a base nacional comum como
estratégia, que deve manter respeitada a diversidade nacional, o PNE cria uma contradição,
negando a história e trajetória da maior parte das bases curriculares, que, apesar de em seus
discursos buscarem assegurar as especificidades, acabaram por transformarem-se em 'currículos
mínimos' que negam as especificidades locais, dentro e fora do Brasil".

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a proposição de BNCC confronta com a LDB: "1) a incompatibilidade entre a BNCC
e a proposta de igualdade de oportunidades presente na LDB; 2) o desrespeito ao princípio da
gestão democrática e à exigência de elaboração dos PPPs pelas escolas, com a participação de
docentes e comunidade escolar; 3) a afronta que representa à liberdade dos sistemas de ensino na
escolha de seus modos de funcionamento e à pluralidade que essa liberdade comporta e
representa"
Questionam a vinculação entre PNE e BNCC e salários docentes: "o atrelamento dos salários
docentes, da credibilidade da escola e do cargo dos diretores ao cumprimento das metas do IDEB
fixadas no PNE, medidas por avaliações nas quais constam apenas os conteúdos constantes da
BNCC, a política educacional na qual a formulação da base se encaixa transforma o que deveria
constituir 60% dos conteúdos curriculares – como se fosse possível medir, em um curso ou
disciplina quanto é 60% do que se faz – em 100%. Transforma a BNCC, que deveria funcionar
como o mínimo necessário a todas as escolas em medida única, em totalidade, em um 'Currículo
Mínimo', que melhor seria nomeado como O Currículo pura e simplesmente."

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Denunciam o "aparelhamento do Conselho Nacional de Educação (CNE), e a ingerência e
recomposição à revelia do Fórum Nacional de Educação (FNE) — com a exclusão de entidades
históricas do campo educacional e a abertura do órgão aos interesses do capital privado — e pela
nítida intenção do Ministério da Educação de inviabilizar a realização da Conae/2018 nos moldes
democráticos previstos no Regimento do FNE e com ampla participação social".

12

EXTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

"Retomar, de maneira democrática, os espaços de discussão entre profissionais, gestores e
interessados no tema da Educação Infantil para apoiar a elaboração da versão final da BNCC".

12

EXTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

251

EXTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

"Solicitar ao Ministério da Educação que apresente a metodologia que empregou para considerar
as contribuições (presenciais e virtuais), encaminhadas por pessoas, setores e grupos da sociedade
brasileira durante o processo de discussão da BNCC e que deveriam resultar na elaboração da
terceira versão "
Afirmam que "não basta declarar no preâmbulo que os objetivos constitucionais estão sendo
respeitados. É preciso garantir, na prática, que as diversas pedagogias participem desse processo
de discussão de forma intensa e crítica, e não somente por consulta popular. A pedagogia Waldorf,
uma das que mais se expande, se consolida e angaria reconhecimento crescente no mundo e no
Brasil, tem todo interesse em participar ativamente de temas que envolvam o desenvolvimento
humano e gostaria de ter sido formalmente convidada para participar de sua elaboração desde o
início. Tendo acompanhado de maneira participativa o processo de desenvolvimento da BNCC,
insiste agora em ser ouvida,, considerada e respeitada nas suas especificidades".

277

EXTERNA

Departamento de Biodiversidade da Universidade Federal do
Paraná

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Alertam quanto "aos riscos à autonomia e à atuação dos sistemas de ensino, das escolas e dos
educadores do país e também não reconhecem a legitimidade do processo de elaboração do texto
e dos processos de consultas pública, em função de um incompleto processo participação que ao
final não incorporou grande parte das sugestões e ponderações apresentadas tanto para a
primeira como para a segunda versão".

292

EXTERNA

Dr. Antonio Vitor Rosa – educador do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador do
DEDIC/FFCLRP/USP e Coordenador do Gr. de Trabalho da
Política de Educação Ambiental da USP e Prof. Dr. Marcos
Sorrentino – coordenador da OCA – Laboratório de Educação e
Política Ambiental da ESALQ/USP e Vice-coordenador do Gr. de
Trabalho da Política de Educação Ambiental da USP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Alertam quanto "aos riscos à autonomia e à atuação dos sistemas de ensino, das escolas e dos
educadores do país e também não reconhecem a legitimidade do processo de elaboração do texto
e dos processos de consultas pública, em função de um incompleto processo participação que ao
final não incorporou grande parte das sugestões e ponderações apresentadas tanto para a
primeira como para a segunda versão".

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

137

EXTERNA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283
84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Considera que o processo de elaboração não é participativo: "a intervenção possível na proposta,
disponível online para tal, era apenas técnica e reduzida a questionamentos pontuais dos
conteúdos ou do local onde deveriam estar (em que série ou momento do ano). Em nenhum
momento a estrutura da proposta foi discutida ou remetida em questão, em nenhum momento se
pôde interferir nela ou mesmo na metodologia de formulação! Ainda assim, cerca de nove milhões
de intervenções foram realizadas, quantidade impossível de ser analisada pelas equipes e com os
prazos que foram definidos pelo MEC. Ou seja, concretamente, o que tivemos foi uma
pseudoparticipação em busca de legitimação do processo e de seu produto".

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Identificam que "as habilidades exercem o papel normativo e de obrigatoriedade, pois podem ser
tomados como descritores de avaliações e proporcionar medidas de proficiência dos estudantes,
em cada componente curricular. Corre-se o risco de transformar o currículo vivo de sala de aula
em meras preparações para provas, contradizendo o que preconizam as Competências Gerais do
próprio documento"
Há pontos que precisam de maior clareza a fim de que sua implementação seja de fato possível
como: a preocupação com a periodicidade e qualidade de formações continuadas aos docentes e
as novas formações dos cursos de licenciatura.
Há pontos que precisam de maior clareza a fim de que sua implementação seja de fato possível
como: o real protagonismo da aprendizagem discente (maior espaço para a pesquisa, novas
tecnologias, ensinar para a elaboração de argumentos e capacidade de síntese para o
desenvolvimento de competências e habilidades)
Há pontos que precisam de maior clareza a fim de que sua implementação seja de fato possível
como: o tempo de adaptação física e pedagógica das escolas para as mudanças, a troca sinégica
entre propostas exitosas dos espaços de educação, sobretudo das escolas católicas (pioneiras e
essenciais na experiência na Educação para Valores e Ética).

27

EXTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Destacam a diversidade na formação dos professores de Arte, que são licenciados em uma das
linguagens (Licenciatura em Artes visuais. Licenciatura em Teatro, Licenciatura em Música,
Licenciatura em Dança) e a necessidade de fomentar mais cursos de licenciaturas, visto que o
contingente de professores de Arte não supre as demandas atuais.

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Consideram "preocupante o fato de o processo ter como plataforma a parceria com empresas de
interesse direto no mercado da educação. Em que medida tal interesse privado não inviabiliza o
caráter público de algo com tamanha importância para nosso futuro? ".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

14 / 233

EXTERNA

CRÍTICA

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação
ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

Ressalta a "necessidade de financiamento necessário para formações qualificadas dos gestores e
docentes e estruturas de apoio, sobretudo nas escolas públicas, pois a equalização só será
garantida na medida em que todos os estudantes brasileiros tiverem acesso à uma educação de
qualidade"
Entendem como decorrência da implementação da Base: “adequação automática da formação
docente aos itens da BNCC, restringindo a formação à dimensão cognitiva”.
Entendem como decorrência da implementação da Base: “adoção de material didático previamente
estabelecido em substituição à formação contínua dos profissionais da educação”.

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

CRÍTICA

Consideram "importante reafirmar que o Ensino Médio é parte da Educação Básica, o que poderia
ser esquecido por serem duas BNCC separadas. É necessário que haja uma continuidade entre
elas".
Demandam que professores que atuam nas escolas com o componente curricular Arte, devem ter
formação específica na modalidade de licenciatura, pois estes estariam mais habilitados a trabalhar
e articular os conceitos básicos da Arte.

Entendem como decorrência da implementação da Base: “fortalecimento das avaliações nacionais
censitárias em larga escala, cujos resultados servirão como base para a avaliação, remuneração e
controle do trabalho docente e enfraquecimento da autonomia dos professores”.

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

Entendem como decorrência da implementação da Base: “proposta de avaliação nacional de
docentes da educação básica, a ser implementada pelo ENAMEB, que institui progressão em
decorrência dos resultados dos exames e das notas dos estudantes”.

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

Entendem como decorrência da implementação da Base: “propostas em vários estados, de entrega
de escolas a Organizações Sociais – OS e a criação de escolas charter, de gestão privada”.

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283
82

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

EXTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
PROCESSO DE
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
ELABORAÇÃO
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

CRÍTICA

Consideram que "essa terceira versão dialoga pouco com as versões anteriores, o que denota um
processo de não valorização da participação efetiva dos atores das comunidades educativas
nacionais".
Consideram que o "documento analisado contém apenas as etapas Educação Infantil e Ensino
Fundamental, faz-se desnecessária a inclusão do art. 35 da LDB que trata da etapa do ensino
médio".

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

Entendem que "a homogeneização proposta impacta negativamente a formação de professores ao
impor uma lógica centralizadora nos processos educativos e de avaliações de larga escala de
instituições educacionais, de professores e da aprendizagem".

14 / 233

EXTERNA

CRÍTICA

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais LEGISLAÇÃO
da Educação
ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

Repudiam "a 'certificação' de professores mediante o Exame Nacional do Magistério da Educação
Básica (ENAMEB), recentemente aprovado na Câmara de Deputados".
Rejeitam "a adequação automática da formação docente aos itens da BNCC, ferindo a autonomia
das instituições formadoras, restringindo a formação de professores em sua dimensão cognitiva, a
um contexto, em que a educação privada e a modalidade de educação a distância avançam de
maneira assustadora no campo das licenciaturas e da formação continuada dos profissionais da
educação, em que campeia a adoção de material didático previamente estabelecido, atendendo a
interesses de fundações privadas".

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

Alertam para o que entendem ser decorrência da implantação da BNCC: a)a padronização
curricular que tem como fundamentos o lema “ avaliar e punir” estudantes, escolas e professores;
b) a adequação automática da formação docente aos itens da BNCC; c) a adoção de material
didático previamente estabelecido em substituição à formação contínua dos profissionais da
educação; d) o fortalecimento das avaliações nacionais censitárias em larga escala, cujos
resultados servirão como base para avaliação, remuneração e controle dotrabalho docente,
contribuindo para o enfraquecimento da autonomia dos professores; e) a Educação Infantil ser
assumida como uma etapa escolarizante e preparatória para o ingresso no Ensino Fundamental; f)
a proposta de avaliação nacional de docentes da educação básica, a ser implementada pelo Exame
Nacional de Avaliação do Magistério da Educação Básica (ENAMEB), que institui progressão em
decorrência dos resultados dos exames e das notas dos estudantes; g) as propostas existentes
hoje em vários estados, de entregar escolas a Organizações Sociais (OS) e de criação de escolas
charter, de gestão privada.

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

Demandam a adoção de agenda política, contendo: a) Fortalecimento da política de valorização
profissional dos professores nos termos definidos pelo PNE para formação, carreira e condições de
trabalho, com implementação do piso salarial em todos os estados e municípios. b) Promoção de
concursos públicos para docentes da educação básica, impedindo a contratação de professores em
caráter precário e sem a formação adequada. c) Substituição da avaliação censitária da educação
básica pela avaliação amostral, fortalecendo os sistemas estaduais e municipais de avaliação em
sintonia com as comunidades escolares, incluindo formas de avaliação institucional participativa
em cada escola. d) Paralisação dos processos de privatização da educação e da escola e
Universidades públicas.

4 / 6 / 10 /
104

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Critica a ausência do texto do Ensino Médio, entendo que isso explicita a concepção de
fragmentação da Educação Básica

CRÍTICA

136

EXTERNA

Anita Lilian Zuppo Abed - consultora da UNESCO sobre
habilidades socioemocionais na Educação e Sandra Regina
Rezende Garcia - autora do livro “Mediação da Aprendizagem”,
especialista em formação de professores-mediadores

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

ASPECTO
POSITIVO

Identificam que "a construção da BNCC brasileira tem sido marcada por um processo democrático
e transparente, promovendo-se amplo diálogo entre as mais diversas esferas da sociedade".

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a Base está "centrada na aprendizagem por resultados e isso incidirá diretamente
sobre a responsabilização individualizada dos professores, que deverão responder por resultados
quantitativos expressos nas avaliações de larga escala. A política dos testes e a bonificação por
resultados, por exemplo, são contrárias a toda dimensão ética que preside o ato de ensinar;

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Criticam "a exclusão, nesta proposta, do objetivo constitucional de um sistema nacional de
educação - sobre o qual o CNE já se pronunciou tantas vezes - substituindo-o por uma indefinida
pactuação interfederativa".
Criticam "a divulgação do Guia para a Implementação da BNCC por órgãos como Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Ensino (UNDIME) e do Movimento Pela BaseComum, meses antes de as análises serem realizadas
pelo CNE (http://www.consed.org.br/portal/noticia/belo-horizonte-recebe-secretarios-deeducacaode-todo-o-pais) parece revelar um assédio articulado que tem tanto limitado a função do Conselho
Nacional de Educação, como ameaçado a autoridade de organismos democrática e historicamente
constituídos para legitimar e sustentar as políticas públicas em educação no país".

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

271

EXTERNA
EXTERNA

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

259

UNCME/GO - União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação de Goiás
Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

CRÍTICA

Criticam o "desmembramento da discussão da Base para a educação infantil e o ensino
fundamental, (e a não explicitação de qualquer vínculo) o que resulta na desvinculação com a
proposta da Base para o ensino médio, extingue a unidade da Educação Básica, fragmentando as
concepções de educação definidas na constituição, na LDB, no PNE e demais documentos relativos
à formulação de políticas públicas para a educação básica no país".

56 / 276

EXTERNA

Todos pela Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Declaram a "sensação de que, da V2 para a V3, um processo foi interrompido. A construção que
vinha sendo conduzida nas versões anteriores deixava mais transparente,
segundo as especialistas, quais eram os grupos que estavam atuando na elaboração dos textos de
cada etapa e de cada área de conhecimento e na análise das contribuições vindas das consultas
públicas. Na transição para a V3, não ficou claro quem são as pessoas que deram a redação final
ao documento de cada etapa nem quais foram os critérios utilizados para as mudanças feitas com
base nas contribuições presenciais e virtuais à V2".

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283
61

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

EXTERNA

ANPUH - Associação Nacional de História

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Declaram preocupação com "a retirada do Ensino Médio da terceira versão da BNCC, que fragiliza a
construção de um currículo que tem como horizonte a formação integral do sujeito no contexto da
Educação Básica"
Declaram preocupação em emitir um parecer sobre a BNCC dos anos finais do Ensino Fundamental
sem que tenham tido acesso a BNCC do Ensino Médio.

Criticam a "defesa da BNCC apoiada em um discurso único de experiências curriculares positivas
implementadas em alguns países silencia as inúmeras e fundamentadas críticas que tais
experiências vêm recebendo internamente aos seus países e na comunidade internacional.
Ademais, não menciona em nenhum momento que a suposta qualidade educacional destas
mesmas experiências estrangeiras não é consequência exclusiva de reformas curriculares, mas de
políticas educacionais mais amplas, como a valorização da carreira docente, na adequação
infraestrutural das escolas etc"
Criticam a ausência do Ensino Médio no texto da Base.

1

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Manifestam-se contrários ao documento orientador da Base, por entenderem que "a desejável
diversidade, fundamental ao projeto de nação democrática expresso na Constituição Brasileira e
que se reflete na LDB/1996, não é reconhecida na proposta da BNCC, na medida em que nesta
está subentendida a hegemonia de uma única forma de ver os estudantes, seus conhecimentos e
aprendizagens, bem como as escolas, o trabalho dos professores, os currículos e as avaliações,
imprópria à escola pública universal, gratuita, laica e de qualidade para todos".

1

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Questionam a ideia de uma base nacional curricular: "Entendemos que o papel do MEC como
gestor da política educacional brasileira e responsável pelo respeito à legislação educacional
brasileira passa por proteger as diversidades, e não por conduzir “os administradores” dos
sistemas locais de educação a qualquer tipo de influência unificadora desrespeitosa para com as
especificidades e possibilidades de trabalho das unidades educativas sob sua responsabilidade ou à
pressão sobre profissionais de educação, alunos e comunidades escolares ditadas por mercados
ou outros interesses que não o da construção de um sistema público de educação para todos,
democrático e de qualidade".

1

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Questionam a ideia de uma base nacional curricular:" Percebemos na BNCC uma lógica em que a
seleção de conteúdos proposta é tida como capaz de dar conta do planejamento curricular,
desconsiderando que essa seleção é arbitrária e produzida em meio a relações de poder em virtude
das quais se exclui muitos outros conhecimentos possíveis de serem ditos e, muitas vezes,
necessários de serem tratados. Lutamos contra algo que nos assusta, que é a defesa, a partir
desta seleção de conhecimentos disciplinares, da ideia de um currículo nacional, desconsiderando
a multiplicidade de conhecimentos decorrente da pluralidade de modos de compreender o mundo e
de nele intervir, de desejos e intenções, derivada de uma pluralidade também de atores sociais do
país, na escola e fora dela."

61

EXTERNA

ANPUH - Associação Nacional de História

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

137

EXTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Consideram imprescindível a discussão sobre a BNCC, bem como sobre a reforma do ensino médio
e acreditam que ela deva ser conjugada com uma política ampIa de educação que garanta salários
dignos aos professores, ampliação das vagas e das políticas de acesso às universidades,
principalmente para os mais pobres
Declaram que "não foi compreendida pela ABRALE o uso real dos milhares de leituras críticas
oferecidas pelos educadores à BNCC em 1ª. Versão (setembro/2015) e 2ª Versão (maio/2016), já
que, por um lado, as opções estruturais e falhas foram preservadas na 3ª. Versão (abril/2017) e,
por outro, mudanças importantes foram introduzidas nesta última.

286

EXTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais PROCESSO DE
da Educação
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

99

EXTERNA

REPEA - Rede Paulista de Educação Ambiental, RAPS - Rede de PROCESSO DE
Ação Política pela Sustentabilidade e UNIFESP - Universidade
ELABORAÇÃO
Federal de São Paulo

CRÍTICA

4 / 6 / 10 /
104
269

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
APROFEM - Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais IMPLEMENTAÇÃO
de São Paulo

CRÍTICA

EXTERNA

CRÍTICA

Declaram que, embora sejam "a instituição educacional nacional mais antiga do pais, fundada no
ano de 1837 e consagrado na Constituição Federal de 1988 enquanto colégio federal" não foram
consultados na elaboração da terceira versão da Base.
Declaram rejeitar "a implementação de uma BNCC dissociada das demandas formativas e
realidades locais, que não foi alvo de discussão nas escolas, em cada município e estado brasileiro,
mas que já possui, antes mesmo de aprovada, um Guia de Implementação, desvelando, assim,
seu caráter impositivo e a falácia de audiências que apenas simulam um diálogo com a nação".
Declaram seu alinhamento com o posicionamento da ANFOPE: “a inadequação de conduzir essa
discussão em momento de grave crise política e institucional e de crescente instabilidade do
Governo Temer, o que acentua a ilegitimidade de sua assunção ao cargo e compromete o caráter
republicano de suas ações”.
Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: “dialoga com a reforma trabalhista e
a Lei da Terceirização ao propor conteúdos mínimos”.
Questionam "como implantar/implementar uma proposta de tal envergadura, sem contar com um
efetivo envolvimento por parte de quem está no 'front', ou seja, comunidade interna e externa da
escola? Como implantar/ implementar tal proposta, sem a existência de um ambiente escolar
propício à recepção do parecer e do projeto de resolução? Será possível, sem esse ambiente
propício, realizar de forma efetiva, nos termos da BNCC, a produção e socialização do
conhecimento entre e pelos alunos e promover a emancipação cultural do corpo discente das
escolas?

96

EXTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

4 / 6 / 10 /
104

EXTERNA

4 / 6 / 10 /
104

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que se retira a autonomia e a autoria do professor que "passará a ter como foco de sua
prática docente o cumprimento de metas a serem atingidas no que tange às competências e
habilidades de seu estudante".

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: a exclusão do EM no debate da
base, que visaria o fortalecimento do “empobrecido currículo aprovado na Reforma do EM.

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: Fortalece a privatização da educação
com a “redução do currículo das escolas públicas, investe na desprofissionalização dos/as
educadores/as e estimula o mercado de livros, apostilas e métodos pedagógicos e de gestão
escolar atrelados a conceitos de qualidade empresarial”.

4 / 6 / 10 /
104

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

107

EXTERNA

CEE/PE - Conselho Estadual de Educação de Pernambuco

CRÍTICA

Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos:“Não respeita o princípio da gestão
democrática, por não ter permitido a presença da sociedade na etapa de consolidação das
propostas recolhidas através do site do MEC”
Destacam que: “diante do novo contexto político-econômico, em curso no País, visualiza-se uma
redução de investimentos nas áreas sociais, haja vista a EC n 95/2016 que institui um ‘novo’
regime fiscal, com normas que passariam a regular a política fiscal da União, pelo lado da despesa,
num período de vinte anos. Isto pode significar uma diminuição dos valores a serem considerados,
a cada ano, para a aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, por meio
de percentuais definidos pela CF, como responsabilidade para os Entes Federados. Este cenário
nos permite projetar limites e dificuldades para a infraestrutura das redes escolares e para a
formação e valorização profissional, requisitos necessários ao bom desenvolvimento de uma boa
estrutura curricular".

250

EXTERNA

Fernando Santos Carlomagno - Estudante de Pós Graduação em PROCESSO DE
Direito Público
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demanda que seja inserido no doumento da BNCC: 1= Ensino Público, Gratuito e de Qualidade;
2= Valorização salarial do Professor; 3= Para melhor do estudante, torna obrigatório a todos a
prática de Educação Física; 4= Para estimulo ao desenvolvimento crítico do Estudante, incentivar o
ensino das disciplinas de Filosofia, Sociologia e Antropologia; 5= Garante o direito do Professor
fazer debates com alunos. Entretanto com mecanismo para coibir excessos de viés ideologicos
tanto de Direita ou Esquerda; 6= Revê a Reforma do Ensino Médio, cujo atual modelo favorece a
formação rápida de empregados para nivel operacional. Entretanto dificulta muito o acesso
principalmente ao estudante podre a Universidade; 7= Não a Ideologia de Gênero na BNCC; 8=
Voltar a comemorar dias das Mães e dia dos Pais, com essa nomenclatura; 9= Não ao uso na rede
pública de uniforme e banheiro Unissex".

12

EXTERNA

PROPOSTA

27

EXTERNA

Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil - parceria entre
PROCESSO DE
MEC/SEB/COEDI, UFMG, UFRJ e UNIRIO
ELABORAÇÃO
CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul IMPLEMENTAÇÃO

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

PROPOSTA

Demandam "assegurar que os autores das versões iniciais estejam presentes e tenham
participação efetiva nos processos de discussão e deliberação".
Destacam a necessidade de que professores recebam boa formação inicial e continuada e que
tenham condições de trabalho pessoais e escolares adequadas, o que implica salários, carreira,
estrutura das escolas e condições de trabalho.
Demandam "que o CNE assegure o aprofundamento de discussões com atores sociais
representativos das diversas questões que se apresentam como pontos de estrangulamento na
BNCC, como a questão de gênero, cujo debate polarizado, deixou de fora dos planos de educação
de todo o país uma questão que precisa ser enfrentada com o resultado dos acúmulos,
especialmente da área da educação em direitos humanos, da diversidade e da inclusão, importante
matéria já tratada amplamente por este Conselho. Invisibilizar mais uma vez esta questão é negar
os dados relativos à violência contra mulher e população LGBT, evasão escolar da população LGBT,
preconceito, bullying e tantas outras questões correlatas que fazem parte do universo
educacional".

IMPLEMENTAÇÃO

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

82

EXTERNA

255

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam "que o CNE garanta a conquista histórica da LDB, da garantia de uma Educação Básica
que vai da Educação Infantil ao Ensino Médio, não aprovando em hipótese alguma, um documento
que não expresse em sua totalidade este princípio legal. Desta forma, não concordamos que seja
aprovado um documento de BNCC que considere apenas a Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Sugere-se, portanto, que o calendário apresentado pelo CNE, inclua prazo para o
recebimento por parte do MEC, do
documento relativo ao Ensino Médio. Esta é uma forma importante de assegurarmos à sociedade
um direito previsto em lei e de garantirmos o princípio de igualdade de todos perante a lei.

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
IMPLEMENTAÇÃO
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

PROPOSTA

Defendem que "devem ser contemplados, nos programas de formação inicial e continuada de
professores, os saberes da BNCC que são necessários para viabilizar sua aplicação no âmbito das
escolas e/ou dos currículos de Educação Básica".

EXTERNA

CEE/SE - Conselho Estadual de Educação de Sergipe

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Entendem que a implementação da BNCC "requer garantias de mudança na Formação de
professores inicial e continuada, haja vista a inovação da proposta que enseja a superação da
fragmentação radicalmente disciplinar e o estabelecimentos de novsa formas de valorizar a
diversidade de saberes e vicências culturais"
Demandam "que o CNE inclua em suas discussões, antes mesmo de aprovação da BNCC, como
deverá ser encaminhada a parte diversificada do currículo, entendendo esta questão numa
perspectiva de conjunto e totalidade no contexto da formação humana integral".

63 / 81 / 248

EXTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura IMPLEMENTAÇÃO
e Ação Comunitária

PROPOSTA

Demandam a criação de "políticas sólidas de formação inicial e continuada dos professores,
garantia das condições materiais de trabalho e por políticas de desenvolvimento profissional, que
incluam plano de carreira, valorização e remuneração de docentes".

63 / 81 / 248

EXTERNA

CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura IMPLEMENTAÇÃO
e Ação Comunitária

PROPOSTA

Demandam que "o MEC forneça orientações e apoio técnico às secretarias de Educação e às
escolas, para que estas estabeleçam critérios de seleção de conhecimentos relacionados às
identidades locais e que respondam às demandas específicas de suas realidades".

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

PROPOSTA

Demandam "que o CNE solicite ao Ministério da Educação que apresente na versão 3, a
metodologia que empregou para considerar as contribuições (presenciais e virtuais),
encaminhadas por pessoas, setores e grupos da sociedade brasileira durante o processo de
discussão da BNCC e que deveriam resultar na elaboração da terceira versão. Não é possível
perceber claramente este processo e nem os motivos ou justificativas que produziram mudanças
significativas entre o documento 2 e 3, por exemplo, especialmente na Educação Infantil".

4 / 6 / 10 /
104

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Entende que a implementação da Base "precisa aguardar algumas regulamentações do Plano
Nacional de Educação", em especial a que se refere "à concepção de Sistema Nacional de
Educação, o qual deve ser regido por amplo regime de cooperação financeira entre os entes
federados e de colaboração organizacional entre os sistemas de educação" (custo aluno qualidade,
valorização dos profissionais da educação e suas implicações).

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam "que o CNE, após a realização das audiências públicas, assegure, de maneira
democrática, em suas discussões e encaminhamentos, os resultados da escuta realizada nas 05
audiências e a voz dos mais diferentes atores sociais e instituições que encaminharam os seus
documentos de análises e recomendações. As vozes divergentes da Versão 3 da BNCC e o seu não
reconhecimento e legitimidade por parte de grande parte da comunidade acadêmica e científica na
área de educação, deve servir como baliza para que o CNE analise com muito cuidado as
sugestões referentes à forma e conteúdo do referido documento".

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam "que o CNE, visando assegurar o processo democrático, viabilize ainda uma escuta aos
autores das versões iniciais da BNCC, para compatibilização e reconhecimento dos pontos
divergentes presentes na versão 3, com as devidas reflexões e avaliação teórica".

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

292

EXTERNA

Dr. Antonio Vitor Rosa – educador do Laboratório
Interdisciplinar de Formação do Educador do
DEDIC/FFCLRP/USP e Coordenador do Gr. de Trabalho da
Política de Educação Ambiental da USP e Prof. Dr. Marcos
Sorrentino – coordenador da OCA – Laboratório de Educação e
Política Ambiental da ESALQ/USP e Vice-coordenador do Gr. de
Trabalho da Política de Educação Ambiental da USP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam "que se estabeleça processos realmente democráticos e qualificados de discussões e
elaboração de um documento digno da sua relevância, impacto e abrangência, que não contrarie
princípios, conceitos e abordagens já consolidados no campo da Educação Ambiental e que
considere a urgência e complexidade das questões socioambientais. Sendo portanto imprescindível
neste processo o envolvimento de especialistas e instâncias que atuam diretamente com Educação
Ambiental".

313

EXTERNA

UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

4 / 6 / 10 /
104

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

82

EXTERNA

CEE/SC - Conselho Estadual de Educação Estado de Santa
PROCESSO DE
Catarina, integrantes do grupo de trabalho organizado pela
ELABORAÇÃO
Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina SED/SC e União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina - UNDIME/SC

PROPOSTA

Demandam a "publicização das contribuições da segunda versão, bem como sugerimos a retomada
das discussões com espaço democrático e a transparência nas discussões entre gestores e
profissionais da educação para elaborar a versão final"
Declaram-se contrários à BNCC e registram, entre os motivos: “desconsidera as regulamentações
do Sistema Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade, além de outras políticas previstas
no PNE (Decreto 8 752 e metas 17 e 18 do PNE)”
Demandam a publicização das contribuições da segunda versão, bem como "a retomada das
discussões com espaço democrático e transparência nas discussões entre gestores e profissionais
da educação para elaborar a versão final".

4 / 6 / 10 /
104
131

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

231

EXTERNA
EXTERNA

286

EXTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

286

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

235

EXTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam que o CNE "assegure que os pesquisadores e autores das versões iniciais estejam
presentes e participem efetivamente dos processos de discussão e deliberação".

235

EXTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam que o CNE "considere e recupere as contribuições encaminhadas por professores,
pesquisadores, setores e grupos da sociedade brasileira que participaram efetivamente das
discussões da BNCC (1ª e 2ª versões), e que deveriam constar na elaboração da terceira versão".

286

EXTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

PROPOSTA

235

EXTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

Demandam que o CNE "encaminhe as versões 2 e 3 da Base para amplo debate no chão da escola
e nas universidades"
Demandam que o CNE "retome os espaços de discussão entre profissionais, professores, gestores
e interessados nas discussões sobre a Educação Infantil para contribuir com
elaboração da versão final da BNCC".

311

EXTERNA

FNCEE - Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

EXTERNA

PROPOSTA

PROPOSTA
CRÍTICA

PROPOSTA

Demandam considerar a "participação da comunidade escolar, especialmente do trabalhadores em
educação, responsáveis diretos pela implementação".
Demandam que "a construção cidadã proposta pela BNCC deve não só se pautar em competências
específicas, mas também dar abertura para que os estados brasileiros criem subcompetências
autônomas referentes ao contexto sociocultural e regional de seus estudantes".
Demandam que "o CNE, com sua vocação republicana enriqueça o debate e abra caminhos de
aperfeiçoamento da BNCC".
Demandam que o CNE "aguarde o envio pelo MEC da BNCC do Ensino Médio e constitua um único
documento, reiniciando os debates da Base".
Entendem que a "terceira versão da BNCC constitui-se em uma farsa: nega se constituir em
currículo nacional afirmando-se como referências para a construção de currículos. Na verdade,
garroteia a necessária autonomia das escolas e de seus atores, definindo rigorosamente o que
deve ser ensinado e o que será aferido via exames externos. Massacrará, repito, massacrará a
multiplicidade de realidades sociais em nosso país. Massacrará as vozes e as realidades mais
profundas de nosso país, de comunidades campesinas, das áreas operárias e das regiões mais
pobres, para além das inúmeras diferenças regionais e locais".

Demandam que os prazos sejam cumpridos para que em 2018 as redes possam estruturar a
implementação.

61

EXTERNA

ANPUH - Associação Nacional de História

14 / 233

EXTERNA

16 / 242

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam ser chamados para discutir com o governo sobre esta (BNCC) e outras questões da
educação no Brasil e argumentam: “ o ministro da Educação – que na semana em que escrevemos
este documento desligou-se de seu cargo para votar contra a abertura de investigação para apurar
crime de corrupção passiva perpetrado pelo atual presidente – já abriu as portas de seu gabinete
para ouvir as opiniões de Alexandre Frota e dos membros do MBL. Por que não dialogar conosco
para que possamos propor mudanças na Base?".

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais PROCESSO DE
da Educação
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Destacam “a inadequação de conduzir essa discussão em momento de grave crise política e
institucional e de crescente instabilidade do Governo Temer, o que acentua a ilegitimidade de sua
assunção ao cargo e compromete o caráter republicano de suas ações”.

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

CRÍTICA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO

Destacam que "há quase 50 anos estudos em currículo têm defendido que separar elaboração de
implementação é a receita do fracasso nas políticas curriculares".
Entendem que haverá "redução da gestão da Educação às funções definidas pela Base Nacional
Comum Curricular. Na condição de eixo fundamental para definição de aspectos estratégicos (a
base comum para o ensino e aprendizagem no país; a formação de professores; a elaboração de
recursos didáticos; a preparação para avaliações externas), a Base se desvincula dos documentos
definidores de uma efetiva política pública em prol do direito à educação no país".

15

EXTERNA

Ângela Cristina Alves Albino - professora da Universidade
Federal da Paraíba / UFPB

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Discorda do trecho “A BNCC é fruto de amplo processo de debate e negociação com diferentes
atores do campo educacional e com a sociedade brasileira”, afirmando que a maioria dos
professores não conhece o conteúdo e outros sequer sabem que existe. "A existência de um portal
não configura um processo democrático de pensar um currículo nacional".

294

EXTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Enfatizam "a necessidade de retomar o diálogo acerca da BNCC com especialistas, pesquisadores e
estudiosos do campo do ensino e da aprendizagem uma vez que esse
não foi esgotado".
Identificam que " autonomia universitária é desrespeitada pela ingerência da Base sobre as
definições curriculares dos cursos de formação de professores ao definir que “a primeira tarefa de
reponsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores
para alinhá-las à BNCC.” Trata-se de tentativa clara de homogeneizar o ensino superior via BNCC".

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

253

EXTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação PROCESSO DE
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora ELABORAÇÃO
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização
(GEALFA/CNPq)

PROPOSTA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

CRÍTICA

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Identificam que "a autonomia dos sistemas de ensino é ameaçada pelo contraditório discurso que,
de um lado apresenta a Base como flexível e com potencial articulador, e de outro, mensura a
qualidade e viabilidade de todas as ações por parâmetros fixos, determinados externamente, e por
sistemas e instrumentos de avaliação não controlados pelos agentes do processo educativo
propriamente dito"
Entende que, "tratando-se do currículo escolar − um terreno de ordem política, portanto,
controverso −, precisa-se de tempo razoável para analisar e discutir no detalhe os
posicionamentos que compõem um documento da magnitude da BNCC, de forma que seja possível
negociar com a população um projeto educacional que, de fato, tenha compromisso com a
promoção da equidade social"
Identificam que "a produção de material didático a ser distribuída nas escolas via PNLD terá a
BNCC como baliza, o que dificulta bastante a elaboração e oferta de materiais diversificados entre
si, que também dialoguem com realidades locais. No último edital do PNLD, duas mudanças trazem
um cenário ainda menos favorável: a) uma nova comissão indicada pelo MEC validará ou não o
parecer das equipes especialistas, formadas sob a supervisão de universidades públicas,
interferindo diretamente no
trabalho técnico realizado há duas décadas; b) poderão concorrer aos processos de licitação
materiais apostilados, elaborados por sistemas de ensino de natureza mais massificada e diretiva.
Considerando tais mudanças bem como a vinculação dos materiais didáticos aos interesses de
mercado, que visam à aprovação no PNLD, o prescrito na Base regerá o trabalho cotidiano do
professor, definindo o que deverá ser ensinado e aprendido, por meio dos materiais que lhes

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "o currículo avaliado será aquele definido pelos materiais didáticos e por um
conjunto de conteúdos padronizados e considerados como essenciais, e não refletirá o
planejamento autônomo, engajado, diferenciado e inventivo que pode e deve surgir de reflexões
democraticamente conduzidas no ambiente escolar, atendendo a demandas específicas de cada
comunidade"
Entendem que "a formação continuada de professores será cada vez mais submetida às definições
da Base e aos resultados de avaliações padronizadas, sem levar em conta o sujeito-professor e sua
interlocução com o ambiente em que atua, e que auxilia na construção crítica e reflexiva".

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "a formação inicial de professores será progressivamente pautada por diretrizes
padronizadas que não levam em conta iniciativas de formação diferenciadas ou quaisquer projetos
que sejam fruto do questionamento e da proposição de alternativas aos modos tradicionais de se
educar, e/ou políticas emancipatórias de formação".

24 / 264 / 295 EXTERNA

CONFEF - Conselho Federal de Educação Física

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

O componente curricular "Educação Física" deve ser ministrado por Professor Licenciado em
Educação Física, conforme estabelece a Lei Nº 12.014/2009, Artigo 61, Parágrafo Único.

24 / 264 / 295 EXTERNA

CONFEF - Conselho Federal de Educação Física

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Requer o cumprimento da LDB (Art. 26, Parágrafo 3º), como forma de garantir a obrigatoriedade
da oferta da Educação Física em todos os níveis de ensino da Educação Básica, assegurando,
também, o direito dos alunos a este componente curricular.

105

EXTERNA

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

5

EXTERNA

CONFENEM - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino
CONIB - Confederação Israelita do Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

108

EXTERNA

CREF/PE - Conselho Regional de Educação Física de
Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Documento extenso (11 páginas) discorrendo sobre o que entendem ser um bom currículo para a
boa formação de bons cidadãos Nada diretamente relacionado à Base
Demandam que "o processo de avaliação dos documentos curriculares atuais e a proposta de
novos se entrelace com o processo de formação docente que a CAPES vem desenvolvendo por
meio de sua Diretoria de Educação Básica, em especial no que se refere ao tema do preconceito,
discriminação racismo antissemitismo"
Requer o cumprimento da LDB (Art. 26, Parágrafo 3º), como forma de garantir a obrigatoriedade
da oferta da Educação Física em todos os níveis de ensino da Educação Básica, assegurando,
também, o direito dos alunos a este componente curricular.

83

EXTERNA

CREF/SC - Conselho Regional de Educação Física de Santa
Catarina

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

83

EXTERNA

CREF/SC - Conselho Regional de Educação Física de Santa
Catarina

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

256

EXTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "a centralização dos debates sobre a BNCC na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental, retirando da discussão o Ensino Médio, fragilizou o que a LDB/1996 denominou de
Educação Básica. Essa cisão implica na desvirtuação da real função social da educação escolar,
com uma visão de despolitização e que não articula as dimensões social, cultural e política".

231

EXTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "a construção do texto da Base Nacional Comum Curricular não pode ser tratada
como uma decisão isolada do Conselho Nacional de Educação em diálogo somente com o MEC.
Apesar de estarem acontecendo audiências públicas promovidas pelo CNE, o comportamento do
Ministério de fazer “terra arrasada” com relação a todo o trabalho feito anteriormente, e ter virado
as costas às entidades educacionais e acadêmicas, depõe contra um processo realmente
democrático, princípio defendido na gestão das questões educacionais da própria Constituição
Federal
Entendem que "a despeito das consultas e audiências públicas em curso, o decreto 9099 de
19/7/2017 afirma que os conteúdos deverão ser adaptados à BNCC aprovada pelo CNE, mas já
trata a 3a versão como definitiva. Documentos de divulgação já têm considerado tal versão para a
organização de todos os sistemas de ensino, inclusive fazendo um chamamento a gestores e
professores para que 'executem' a base desde já".

IDEM DOC DE CONFEF: O componente curricular "Educação Física" deve ser ministrado por
Professor Licenciado em Educação Física, conforme estabelece a Lei Nº 12.014/2009, Artigo 61,
Parágrafo Único
IDEM DOC DE CONFEF Requer o cumprimento da LDB (Art. 26, Parágrafo 3º), como forma de
garantir a obrigatoriedade da oferta da Educação Física em todos os níveis de ensino da Educação
Básica, assegurando, também, o direito dos alunos a este componente curricular.

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

254

EXTERNA

Escola Comunitária de Campinas

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "a terceira versão culmina num texto que, inclusive pelas omissões que apresenta,
se torna um documento que não reflete a diversidade do diálogo estabelecido em muitas
contribuições recebidas" ao longo dos debates que a antecederam.

27

EXTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

CRÍTICA

Entendem que "a terceira versão da BNCC é impropriamente designada como versão final, já que
sofrerá transformações a partir das audiências públicas regionais e das contribuições a serem
enviadas até dia 11 de setembro"

IMPLEMENTAÇÃO

Entendem que "a parceria estabelecida entre o MEC e fundações privadas, para a formulação e
legitimação da BNCC bem como, mais recentemente, a contratação dessas empresas para
implantação da base e produção do material didático, antes mesmo de sua aprovação, precisa ser
discutida"
Entendem que "consideradas como Unidades Temáticas, as linguagens trazem habilidades
específicas que requerem um professor com formação especial e não um professor polivalente em
Artes. Como essa proposição está sendo prevista? As unidades serão tratadas disciplinarmente
com um professor específico para cada unidade ou será tratada através de um professor
polivalente em Artes (havendo um retorno à formação deficitária do professor de Educação
Artística)? Quais são as considerações pensadas para o professor licenciado em uma linguagem
específica? Será necessário que cada bloco contemple todas as unidades propostas? Quais são as
exemplificações práticas para as possíveis implementações? De que forma essas mudanças serão
orientadas pelas Diretorias de Ensino? Como a escola pode organizar seu currículo e grade? As
unidades temáticas serão apresentadas concomitantemente ou podem ser espaçadas nos anos?
Como a unidade temática denominada “Artes Integradas”, pode integrar o currículo? Como
atividade, projeto ou disciplina? Há possibilidade de algumas dessas linguagens serem trabalhadas
em outra área? Neste caso, leva-se em consideração a unidade temática “Dança”, que também
está presente na área de Educação Física como “movimento da cultura corporal”. Como a escola
deve proceder? ".

Questionam "como o MEC pensa na adequação das escolas a fim de proporcionar uma
infraestrutura básica de qualidade?".
articulação feita através dos Fóruns Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais do
Magistério, organizados em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal".

231

EXTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

231

EXTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Entendem que "a implementação da BNCC deverá ser acompanhada de uma sólida proposta de
formação inicial e continuada dos profissionais da educação, pois implicará em uma mudança de
postura curricular, sem perder de vista que o currículo é uma construção coletiva e que não pode
ser arranjado pela simples aplicação de materiais didáticos. Ademais, a decisão acerca da parte
diversificada deve ser objeto de ampla e madura discussão no âmbito dos sistemas de ensino,
enquanto conjunto, e das escolas, em particular".

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "dados os muitos problemas em relação ao acesso dos documentos, é mister
perguntar como o número de contribuições foi calculado. Trata-se de uma questão central,
recorrente entre os participantes, e que, acreditamos, fragiliza o caráter público da consulta do
documento. Não apenas deixa de ser transparente o modo como as milhares de contribuições
serão incorporadas, mas também fica inviabilizada a possibilidade de um debate sobre os
fundamentos da BNCC, tornando-a mais um documento oficial sem contato com seus
interlocutores

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "embora desde o início, o MEC tenha definido uma estratégia de participação,
caracterizada inicialmente pela consulta on-line e depois se desdobrando entre consulta a
especialistas e realização de seminários estaduais, é importante destacar que esta participação não
chegou de forma qualificada aos estudantes e professores da Educação Básica, que deveriam e
poderiam ter contribuído com o processo, exercendo inclusive o seu direito de cidadania. Embora
os relatórios oficiais façam constar uma ampla participação na discussão da BNCC, a escola foi
apartada deste processo. O lugar de onde deveria derivar e onde a BNCC se concretizará não foi
devidamente consultado. E quando o foi, ocorreu de maneira superficial e aligeirada, de forma que
este documento não conseguiu gerar um sentimento de pertencimento daqueles que efetivamente
estarão atuando para a sua implementação. Este é um dado relevante que precisa ser
considerado".

311

EXTERNA

FNCEE - Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação

271

EXTERNA

UNCME/GO - União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação de Goiás

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

ASPECTO
POSITIVO
CRÍTICA

232

EXTERNA

FORUMDIR - Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades,
IMPLEMENTAÇÃO
Centros de Educação e Equivalentes das Universidades Públicas
Brasileiras

CRÍTICA

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

271

EXTERNA

UNCME/GO - União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação de Goiás

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que qualquer questionamento "em relação ao caráter democrático da construção da
Base é equivocado".
Entendem que "entre as duas primeiras versões e a 3a muitas coisas aconteceram. Mudanças de
especialistas, organização de comitê, metodologia e concepções de educação dessas ficam
extremamente refletidas na 3a versão, dando a nítida impressão de que essa não veio da duas
primeiras"
Manisfetam-se contrários à terceira versão da Base, declarando que esta "repercutirá
negativamente na formação de professores e nos cursos de Licenciatura, que participaram da
elaboração e defendem amplamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e
Continuada dos Profissionais do Magistério"
Entendem que "esta terceira versão tem como principal marca a lógica da mercantilização da
educação. Significa a vitória das empresas privadas que fazem da educação mais uma commodity.
Atenderia as expectativas do crescente mercado de produtos educacionais - desde os instrumentos
para as avaliações em larga escala, as apostilas, os livros didáticos padronizados, os vídeos
instrucionais e tantos outros"
Entendem que "mesmo com as mudanças em nível de governo, a metodologia e processos da
BNCC não deveriam ter mudado de rota, uma vez que este deve ser um documento de Estado, na
qual a participação popular, por meio de contribuições, do documento da CONAE e das Diretrizes
Curriculares Nacionais deveriam ter sido respeitados".

75

EXTERNA

Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

262

EXTERNA

Câmara Municipal de Cabo Frio, Secretaria de Educação,
Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

294

EXTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "ter a Base como orientação curricular é diferente de percebê-la como um elenco de
conteúdos que serão verificados posteriormente nas avaliações nacionais padronizadas. Essa
perspectiva coloca os professores e professoras em condição de tarefeiros que irão operar com
manuais e cartilhas produzidas para preparar os estudantes para as provas nacionais. Extenua-se
qualquer possibilidade de construção de novos conhecimentos, de exercícios criativos de
metodologias de ensino, de emancipação rofissional dos e das docentes.

261

EXTERNA

Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "os prazos estabelecidos para as consultas e discussões não espelharam a real
necessidade do trato das questões da 'base: BNCC' com a 'base: escolas e professores', de modo
abrangente e/ou profundo"

Entendem que "modificar os princípios orientadores da versão 2, é desconsiderar um acúmulo de
pesquisas e saberes docentes constituídos na historia da Educação Infantil já existentes, bem
como desprezar a imensa participação popular que caracterizou o texto da versão 2, como um
documento coletivo
Entendem que "o fato do Ensino Médio não ser objeto de discussão nessa proposta da BNCC pode
acarretar futuros problemas dentro da estratégia educacional de formação. Desse modo, o Ensino
Médio receberá tratamento diferenciado da Base, uma vez que sua construção será distinta,
diminuindo sua real importância na Educação Básica para a formação superior.

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

27

EXTERNA

255

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "se em sua segunda versão a Base era proposta como um referencial importante do
SNE, cuja função seria 'promover a equidade, com qualidade, para toda a população do país', na
nova versão a Base é apresentada como meio para 'definir, mediante pactuação interfederativa,
direitos e objetivos de aprendizagem essenciais a ser alcançados por todos os alunos da educação
básica'. Aí se dá a ruptura mais radical entre o projeto político da nova BNCC e o da versão
anterior: de elemento articulador do SNE, a nova BNCC assume ela própria o papel regulador das
relações federativas na educação. Se somarmos a isso o retorno das 'competências' ao núcleo
pedagógico do documento, outra 'novidade' da terceira versão, temos uma sensação de déjà-vu: a
reinauguração do projeto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (os PCN), do final dos anos 1990".

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

EXTERNA

CEE/SE - Conselho Estadual de Educação de Sergipe

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Defendem que a Educação Física esteja "presente em todo o ensino básico. Na educação infantil
será vivida nas brincadeiras e nos jogos".
Entendem que a "última versão da BNCC apresenta complexidade em sua abordagem e em sua
apresentação textual, carecendo ser disposta de modo a facilitar o seu uso pela sociedade".

96

EXTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a apresentação da terceira versão sem o Ensino Médio e sem as modalidades de
Educação Especial, de Jovens e Adultos e da técnica-profissional associada ao EM fragmenta o
conceito de Educação Básica.

234

EXTERNA

José Pacheco - Educador português

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Alerta para um erro histórico e político, cometido em Portugal e que vislumbra repetido aqui: "na
década de 1990, integrei uma comissão do Conselho Nacional de Educação encarregada de emitir
um parecer sobre uma proposta de base curricular. Organizamos debates e audiências. Escutamos
sindicatos, organizações científicas e acadêmicas, associações profissionais, partidos políticos e
especialistas em currículo. [...] Com base nas conclusões dos estudos e no relatório de avaliação
do projeto “Gestão Flexível do Currículo”, fundamentado em contribuições das ciências da
educação, o Parecer inicial do CNE rejeitava por completo o texto da proposta de lei da base
curricular nacional. Mas, pressões de natureza vária e critérios de natureza administrativa
prevaleceram sobre critérios de natureza científica e pedagógica. Os argumentos foram
ostracizados. A lei foi aprovada. Legisladores e deputados agiam com bondade, visando criar
condições para uma educação de qualidade, mas apenas geraram desperdício de recursos e de
gente. Milhões de euros foram investidos em cursos, congressos e seminários, na consideração do
professor como objeto de uma formação reprodutora do velho modelo de escola. A educação de
Portugal não melhorou. Com preocupação, apercebo-me de que a BNCC brasileira se constitui em
quase réplica da base curricular portuguesa de há vinte anos".

27

EXTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

234

EXTERNA

José Pacheco - Educador português

CRÍTICA

Entendem que a BNCC foi construída a partir de dezenas de seminários em todo o território
nacional e de milhões de sugestões de pessoas e instituições e que "a versão final não deve mudar
radicalmente as propostas das anteriores. É imprescindível que este processo de construção seja
respeitado"
Alerta que "Foi dito por ilustres colegas do CNE que a BNCC é mera referência e que as escolas, no
exercício da sua autonomia, dela fariam adaptações. É bem verdade que o termo 'autonomia' é
referido 57 vezes na proposta de base curricular. Porém, ao cabo de 20 anos, o artigo 15º da
LDBEN continua sem ser regulamentado, nunca teve efeitos práticos. E a administração
educacional não cumpriu a meta 19 no prazo estabelecido pelo Plano Nacional de Educação.
Gestores escolares assumem o cargo por indicação de políticos. E o dever de obediência
hierárquica nega às escolas o direito à autonomia pedagógica e administrativa".

LEGISLAÇÃO

234

EXTERNA

José Pacheco - Educador português

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Entende que, "se a proposta de BNCC virar lei, ter-se-á de alterar o artigo 23º de LDBEN, o que
colocará “fora da lei” projetos que não adotaram a progressão por ano de escolaridade. Escolas
que não esperaram pela BNCC, para reconfigurar as suas práticas, aboliram segmentações em
áreas e anos de escolaridade, para garantir a todos o direito à educação. É provável que uma lei
retrógrada, legitimada por uma introdução ambígua, possa ser utilizada para impedir que novos
projetos inovadores surjam, ou para destruir aqueles que restam".

234

EXTERNA

José Pacheco - Educador português

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Entende que "os legisladores optaram pela importação de obsoletas modismos curriculares anglosaxônicos. Neles reencontramos resquícios das taxonomias de Bloom, da pedagogia por objetivos.
Neles se determina que, em determinado ano de escolaridade e no desenvolvimento do tema “x”,
os estudantes irão compreender, reconhecer, identificar, usar o conteúdo “y”, agora disfarçado de
objetivo de aprendizagem “z”. E, em contradição com o artigo 23º, com as orientações das
Diretrizes Curriculares Nacionais, com as mais avançadas pesquisas científicas e experiências
educacionais, a BNCC obriga a que os jovens brasileiros devam fazer decoreba dos produtos
procedentes da Senegâmbia, nas salas de aula do 8º ano. Porquê no “8º ano”? Que critérios de
natureza pedagógica legitimam essa determinação? E qual a pertinência desse e de outros
conteúdos? Deverão ser comuns? Serão essenciais? Não será oportuno julgar da pertinência de
conteúdos, que poderão ser obsoletos daqui a escassos anos? O conhecimento se altera
continuamente. E, se, por exemplo, considerarmos que a escola deve cumprir o dever de qualificar
para o trabalho, necessário será que se pondere sobre o fato de, até 2030, 85% dos atuais
empregos já não existirem...".

234

EXTERNA

José Pacheco - Educador português

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Entende que "mais do que uma lei inútil, a BNCC poderá constituir-se em mais um obstáculo à
inovação e a uma educação de boa qualidade. A aprovação de uma lei espúria constituir-se-á num
procedimento antiético, dado contribuir para a manutenção de um modelo de escola que, se
correspondeu a necessidades sociais do século XIX, hoje, apenas gera analfabetismo ignorância,
corrupção, exclusão. Tendo disso consciência, será de aceitar que tal modelo continue a negar o
direito à educação a milhares de brasileiros? Temos assistido ao surgimento de novas construções
sociais de aprendizagem contempladas na introdução de uma BNCC que as rejeita".

113

EXTERNA

Marivaldo José Luis - Professor de Ensino Religioso

ENS. MÉDIO - Questões
gerais

CRÍTICA

Faz reflexões sobre a situação da educação no país e se diz preocupado com a eventual retirada de
disciplinas que considera importantes, como: LP, Matemática, Arte, Filosofia e Sociologia do EM.

286

EXTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

CRÍTICA

Entendem que a não apresentação do texto do EM foi uma "ocultação".

256

EXTERNA

NEPIEC/FE/UFG - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e
Educação em Diferentes Contextos, da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam que "o texto da BNCC alude ao fato da BNCC ser o balizador de políticas de formação
de professores; políticas de avaliação, entre outras. Consideramos que há, portanto, uma inversão
de referencial defendido por nós, pois são as políticas que devem ser indicadoras dos projetos
curriculares, de formação e de avaliação. Só assim se pode assegurar que haja condições para que
se constituam projetos educacionais de qualidade social, com garantias de recursos para que a
educação, em todos seus
níveis e etapas se firme como atividade essencialmente humanizadora e democrática"
Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles, representa o auge da lógica da promoção da mercantilização da
educação, isto é, a vitória das empresas de educação que produzem materiais didáticos e estão à
frente de instituições privadas de educação, viabilizando a comoditização definitiva da educação".

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles, culmina em um processo antidemocrático, com o alijamento crescente
dos diferentes segmentos da comunidade educacional em relação à produção da terceira versão
que ficou nas mãos de representantes do empresariado".

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles, altera as concepções que estavam em debate, especialmente, com as
mudanças realizadas entre a segunda e a terceira versões, que desconsideram não só o que já
havia sido acordado mas, sobretudo, provocam mudanças de cunho teóricometodológico, como
denunciado pelo GT Educação Infantil".

263

EXTERNA

Priscila Ribeiro Magalhães - advogada

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Entende que não há amparo legal para a constituição de um sistema único de Educação e,
portanto, também não há para a criação da Base; "Vale dizer que, qualquer cidadão, desses muitos
que tem se posicionado contra Base, poderá questiona-la diante do Supremo Tribunal Federal
requerendo que seja determinada sua inconstitucionalidade, fazendo com que todo o trabalho do
Ministério da Educação, em conjunto com o Forúm de Educação (órgão arraigado de ideologias e
não democrático) e sabatinado por este Conselho de Educação, seja desfeito com a mesma
facilidade que tive ao redigir este texto".

93

EXTERNA

Professores de Arte de SEMED (locais não especificados),
SEDUC e UEA - Universidade Estadual do Amazonas

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Garantir professores habilitados em cada um dos subcomponentes de Arte, para todas as etapas
da educação básica.

86 / 303

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

286

EXTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

261

EXTERNA

Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a terceira versão da BNCC apresenta "equívocos, omissões e retrocessos
alarmantes, dentre eles, quebra a unidade da educação básica ao excluir o ensino médio como
etapa".
Entendem que a terceira versão da BNCC é um "documento anacrônico, que reesquenta preceitos
da década de 1990, estabelecidos pelo então ministério de Paulo Renato, sob a égide de
educadores comprometidos com o programa educacional do PSDB, baseado em ensino por
competências". AInda, entendem que se poderia incorporar experiências exitosas como a do
Colégio Pedro II e dos CEFET/RJ
Entendem que ao não apresentar o texto do Ensino Médio, "ao mesmo tempo em que apresenta a
possibilidade de uma 'base nacional comum' para o país, a BNCC promove, na mesma proporção
ou em modo mais agudo, a questão de 'fatiamento' da Educação Básica".

286

EXTERNA

Colégio Pedro II - Departamento de Sociologia

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que o documento apresentado é "ilegítimo: o chão da escola, os educadores nas
universidades, os educadores populares, as comunidades envolvidas não foram efetivammente
consultadas". Entedem que não é um aperfeiçoamento, mas uma ruptura.

271

EXTERNA
EXTERNA

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

96

UNCME/GO - União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação de Goiás
Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

Entendem que o tempo para as contribuições foi muito pequeno para os trabalhadores das
escolas.
Entendem que o texto apresentado "não é uma versão das duas primeiras que foram debatidas
pelos educadores. Para que o fosse, teria que guardar algumas marcas textuais, linguísticas e
princípios norteadores com as versões anteriores".

277

EXTERNA

Departamento de Biodiversidade da Universidade Federal do
Paraná

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Entendem ser "fundamental que se estabeleça processos mais democráticos e qualificados de
discussões e elaboração de um documento digno da sua relevância, impacto e abrangência, que
não contrarie princípios, conceitos e abordagens já consolidados no campo da Educação Ambiental
e que considere a urgência e complexidade das questões socioambientais.Sendo portanto
imprescindível, para a redação da versão final, o envolvimento de especialistas e instâncias que
atuam diretamente com Educação Ambiental".

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam "a ausência de resultados obtidos por programas reconhecidos pela comunidade de
professores (como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, e o Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio) – ausentes nesse processo".

CRÍTICA

271

EXTERNA

UNCME/GO - União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação de Goiás
Secretaria Municipal de Educação de Maceió

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

52

EXTERNA

247

EXTERNA

Secretaria Municipal de Educação, escolas da rede pública
municipal e Conselho Municipal de Educação de Estância Velha

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Constatam que a implementação da Base, no componente Arte na realidade do município será
impactada pela "falta de conhecimento quanto às etapas de introdução, aprofundamento e
consolidação dos objetivos para cada ano, bem como a metodologia para realização da mediação".

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam "a presença preponderante de organizações sociais com vínculos inequívocos com o
empresariado direta ou indiretamente ligado a investimentos em educação privada (e evidenciados
no site do Movimento pela Base) já indica que interesses do capital têm pautado grande parte das
ações e decisões no processo de formulação da Base.

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

36

EXTERNA

Grupo de Pesquisa Saberes em Ação do Instituto de Educação
Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Demandam a "atualização dos materiais didáticos e de laboratório de Ciências, para haver uma
melhor contemplação das habilidades científicas básicas, voltadas para o desenvolvimento do
estudante"
Demandam que seja "assegurada, diante do conteúdo JOGOS, uma plataforma educativa eficaz,
para que se possa trabalhar o conteúdo JOGOS ELETRÔNICOS".
Demandam saber "como será organizado o currículo na prática? Todas as escolas terão uma base
comum e diversificada?"
Demandam saber "como será realizado o monitoramento para garantir que a BNCC seja
assegurada nas escolas".
Educação Física - Sugerem que "do ponto de vista da progressão e do aprofundamento das
Unidades Temáticas, a opção por ciclos de aprendizagens gera aparentemente uma maior
dificuldade para produzir por exemplo, materiais didáticos para a área de Educação Física. Levandose em conta a busca emergente da área por maiores diversidades de materiais didáticos. Por isso,
o documento deve discutir essa opção para a área de Educação Física.

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

231

EXTERNA

FACED/UFRGS - Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Entendem que diante do leque de competências, habilidades e conteúdos a existência de
componentes curriculares com apenas uma hora/aula semanal é preocupante.

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que será necessário "investir em formações em Inglês, voltadas para a BNCC, com seus
respectivos eixos".
Entendem, para o componente Matemática, que as escolas não têm acesso às tecnologias digitais.

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

PROPOSTA

Identificam "a necessidade da versão final ser pautada por processos de participação popular e/ou
documentos que foram elaborados por meio desses processos".
Demandam a "formação de um educador multi especialista, que seja capaz de mediar os objetivos
de desenvolvimento e aprendizagem propostos na BNCC. Sugerimos ações complementares de
formação continuada, com a cooperação técnica da União, Estados e Municípios para qualificar as
práticas pedagógicas dos profissionais que compõem a educação infantil em seus territórios".

Entendem que "a BNCC e os Currículos têm papéis complementares para assegurar as
aprendizagens essenciais" e que para sua implementação será necessário realizar a revisão dos
livros didáticos de modo que contemplem os conteúdos imprescindíveis.
Entendem que "a consolidação de uma BNCC deve estar acompanhada de uma proposição
metodológica para sua implementação que necessariamente deverá contemplar a articulação feita
através dos Fóruns Permanentes de Apoio à Formação dos Profissionais do Magistério, organizados
em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal".

Identificam que "a BNCC busca por equidade na educação", no entanto, questionam "como o pacto
interfederativo está direcionando as questões de qualidade básica na infraestrutura das escolas
brasileiras"?
Identificam que "a BNCC propõe aos estudantes que pesquisem problemas, façam levantamentos,
analisem situações, apresentem resultados e façam intervenções". NO entanto, perguntam sobre
quais serão as condições e os recursos disponibilizados para que isso aconteça e registram, como
por exemplo, "uma excursão pedagógica que tenha por finalidade desenvolver o conhecimento
interdisciplinar"

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Identificam que "na introdução, da BNCC apresenta a existência de critérios para oferta de
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação, no entanto, não discrimina
quais são esses critérios". Questionam: "Como esses critérios serão definidos?"

272

EXTERNA

Ingrid Pereira (sem qualificação)

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Questiona "Como nós, os pais, faremos, quando não concordarmos com a administração, métodos
e conteúdos ministrados nas unidades escolares? É só trocar de escola? Mas se essa Base vai
unificar o ensino o que adiantará mudar de escola se TODAS terão o mesmo currículo?".

253

EXTERNA

CRÍTICA

131

EXTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação LEGISLAÇÃO
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização
(GEALFA/CNPq)
SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco
IMPLEMENTAÇÃO

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Questiona: será revogado o artigo da Resolução nº 7, de 10 de dezembro de 2010, que prevê a
não retenção de crianças por aprendizagem insuficiente até o final do 3º ano? As crianças
passarão a ser retidas ao final do 2º ano, portanto, quando não estiverem alfabetizadas? A ANA
passará a ser realizada no 2º ano?"
Questionam "como alcançar as competências direcionadas pela BNCC, diante das dificuldades da
nossa realidade local, tais como: infraestrutura precária, falta de laboratório, livros, locomoção dos
alunos entre outros?"
Entendem que faltam políticas públicas voltadas para os jovens das comunidades mais carentes e
questionam "como educar atendendo as necessidades locais com material didático pensando
nacionalmente?"
Declaram preocupação com a formação de professores para "atender os pré-requisitos da BNCC,
tendo em vista que, atualmente, o professor não dispõe de tempo necessário, nem condições
financeiras para investir no seu crescimento profissional através de capacitações, mestrado,
doutorado"
Questionam "como as escolas serão apoiadas pelo MEC?".

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

72

EXTERNA

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

16 / 242

EXTERNA

SINEPE/RJ - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no
Estado do Rio de Janeiro
ABdC - Associação Brasileira de Currículo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

CRÍTICA

Questionam a disponibilização de recursos financeiros para equalizar as condições da oferta em
todo o país.
Questionam a a visão do ensino da dança na área de Arte e Educação Física e se será necessário
um profissional de dança com formação para o ensino da mesma.
Questionam como será a implantação da BNCC, "uma vez que a realidade das escolas não condiz
com a maioria dos pontos elencados na base"
Demandam material didático e espaço físico, nas escolas, para as práticas nas disciplinas de
Educação Física e Arte.
Demandam formação de professores para o ensino de LIBRAS.
Questionam Se "as escolas estão preparadas, com espaço físico e pessoal habilitado condizente
com as exigências da Nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC?".
Demandam a formação docente par ao o uso de tecnologias digitais de comunicação e
informação.
Demandam a formação de professores para "a inclusão dos alunos com deficiência no ensino
regular"
Entendem que "faz-se necessária uma ação imediata nos cursos de formação de professores para
que a implantação da BNCC se efetive nas salas de aula brasileiras".
Identificam "ruptura do processo anterior e a completa mudança da equipe responsável pela
formulação da BNCC, alterando significativamente os rumos do trabalho anterior bem como
abandonando as 12 milhões de contribuições endereçadas a SEB/MEC".
Entendem que a Base "embute um projeto de reforma da educação brasileira, assim como uma
concepção reducionista que descaracteriza o direito à educação". Justificam essa percepção pela
identificação de que a conclusão da terceira versão "deve ser atribuída, sobretudo, aos
movimentos empresariais que incidem na educação pública, reunidos no Movimento pela Base
Nacional Comum. Segundo o próprio movimento, a BNCC servirá como 'espinha dorsal' para os
direitos de aprendizagem de cada aluno, para a formação dos professores, os recursos didáticos e
as avaliações externas"

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam a "submissão da BNCC aos interesses e manifestações de grupos empresariais e de
organizações sociais a eles vinculadas, de modo quase uníssono alinhadas a avaliações
internacionais que reiteram concepções homogêneas de educação e de avaliação. O material de
divulgação chama a atenção pela ênfase que dá ao termo “alinhar”. No “alinhamento” subjaz a
homogeneização que privilegia as ações de massa, em especial aquelas que barateiam produtos
que serão comercializados pelo mercado editorial, mercado das avaliações padronizadas nacionais
e/ou internacionais ou outros".

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "é verdade que a BNCC está presente na Meta 7 do PNE. Ocorre que é
substancialmente diferente tomar a BNCC como centro da agenda de reforma da educação básica,
em substituição às demandas por igualdade de condições, melhoria da infraestrutura das escolas,
valorização significativa dos docentes e regulação estrita de sua formação inicial, apoio financeiro
aos estudantes de baixa renda, etc. Há uma firme visão reacionária ao se lançar a BNCC em meio
a um retumbante silêncio quanto ao Custo Aluno- Qualidade (o CAQ), principal instrumento
voltado à garantia de dignidade nas escolas de educação básica".

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

259

EXTERNA

Comissão Permanente de Formação de Professores - CPFP, da
Pró Reitoria de Graduação - PRG - UNICAMP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam como "evidente a contradição de se lançar uma BNCC parcial, que não responde
sequer à educação básica, ao excluir o ensino médio, quando a nova lei (n. 13.415, de 2017) que
regula essa etapa caminha rumo à fragmentação da oferta em “itinerários formativos” de viés
francamente classista, que limitam os conteúdos comuns aos destinatários da educação
profissional"
Identificam o "aprofundamento da cisão entre as políticas públicas e a reflexão crítica produzida
sobre seu impacto. De modo flagrante, os diagnósticos e avaliações norteadores da Base são
provenientes de grupos empresariais e desconsideram sistematicamente a expressiva produção
acadêmica dos numerosos programas de pós-graduação e centros de pesquisas que há décadas
aprofundam esse debate"
Identificam que "a soberania nacional na definição de políticas públicas não é respeitada quando
os princípios gerais determinantes da concepção presente na Base (e suas consequências para as
políticas públicas em educação no país) são integralmente direcionados por documentos
internacionais (OCDE, Banco Mundial, para citar alguns) e interesses distantes dos debates
produzidos no país por seus diferentes atores".

120

EXTERNA

Raphael Silveiras - doutorando em sociologia pela Unicamp

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam que a "horizontalidade proposta no site (http://cnebncc.mec.gov.br/) acaba se
mostrando frágil, vesticalizada. Muitas vezes são atores que não são da área em questão que mais
auxiliam no desenvolvimento de novas políticas públicas. O curioso é que o Brasil recebeu elogios
de vários países por essa prática de consulta pública online, de modo que parece no mínimo
deslocado o governo não manter esse tipo de ação especialmente se tratando de algo tão
importante quanto a BNCC. Abram a proposta de documento final para que a população possa
realizar suas contribuições. Certamente o debate se tornará mais rico e o resultado mais sólido".

232

EXTERNA

FORUMDIR - Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades,
PROCESSO DE
Centros de Educação e Equivalentes das Universidades Públicas ELABORAÇÃO
Brasileiras

CRÍTICA

232

EXTERNA

FORUMDIR - Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades,
PROCESSO DE
Centros de Educação e Equivalentes das Universidades Públicas ELABORAÇÃO
Brasileiras

CRÍTICA

Manisfetam-se contrários à terceira versão da Base, declarando que esta "foi elaborada por
metodologia que não assegurou a participação e o diálogo com os sujeiros das comunidades
escolares, nem considerou as críticas realizadas em relação à segunda versão, retrocedendo em
vários aspectos para estabelecer prevalência por um currículo mínimo, com implicações diretas nos
processos de ensino e aprendizagem
Manisfetam-se contrários à terceira versão da Base, porque esta "exclui o EM no texto e na
discussão das audiências públicas, sobretudo depois da aprovação da Reforma do EM,
encaminhada pelo governo de maneira unilateral, com repercussões na carreira docente, no
currículo, na integração entre os níveis de ensino da Educação Básica e na infraestrutura".

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

CRÍTICA

LEGISLAÇÃO

Denunciam o rompimento do "pacto entre sociedade civil e Estado" pela "entrega aos interesses
estrangeiros do pré-sal, cujos royalties seriam destinados para a educação, e a promulgação da
Emenda Constitucional 95, que, ao congelar por 20 anos os investimentos em políticas públicas no
país, inviabilizou por completo o cumprimento das diretrizes e metas do PNE, incluindo a mais
conhecida delas: a destinação de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro para a educação.

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

LEGISLAÇÃO

CRÍTICA

Denunciam o rompimento do "pacto entre sociedade civil e Estado" pela aprovação da
"terceirização irrestrita, inclusive para atividades-fim, medida cujos efeitos são a precarização nas
relações de trabalho e ampliação da degradação das condições de trabalho, a supressão dos
direitos dos trabalhadores, o rebaixamento salarial, a perda de direitos sociais e a redução da
representação sindical, sem contar o grave prejuízo à qualidade do ensino e ao projeto pedagógico
das instituições. Rompido pela leniência — ou, de fato, conivência do Poder Executivo — com
tentativas explícitas e espúrias de censura e criminalização do magistério, como a simbolizada pela
parcialidade do movimento Escola Sem Partido e suas propostas de implementação de leis da
mordaça em todo o país".

62

EXTERNA

Roberto Catelli Jr

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Propõe "a continuidade do diálogo acerca da BNCC no sentido de ampliar este debate, fazendo
com que a BNCC deixe de ser uma lista de conteúdos a serem medidos por avaliação externa para,
de fato, representar um caminho para comtemplar a diversidade e enfrentar a necessária
desigualdade social e educacional existente no país. Apesar do grande potencial transformador da
educação, não temos mais do que continuamente reproduzido a desigualdade. O debate ocorrido
até aqui, como já foi exposto por várias pessoas neste espaço, mostrou-se insuficiente. Nada
sabemos o que foi feito das milhões de contribuições feitas na primeira consulta pública. Quantos
estudantes foram ouvidos? Quantos professores? Esse processo ainda parece que estar por se
fazer".

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

PROPOSTA

Propõe que se reveja "o aligeiramento das discussões para sua aprovação".

75

EXTERNA

Fóruns de Educação Infantil de Santa Catarina

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Propõem que "para garantir que a 3® versão da BNCC fortaleça a identidade da Educação Infantil
que nos últimos anos foi construída, tal qual expresso nos documentos que antecedem a BNCC,
consideramos fundamental que, com a maior brevidade possível, esta versão seja divulgada e que
seja indicado de que forma foi acoihido o debate construído ao longo das versões anteriores, por
meio da consulta pública e dos conhecimentos que a área tem construído nos últimos anos".

4 / 6 / 10 /
104
234

EXTERNA

CNTE - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
José Pacheco - Educador português
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Questiona a legitimidade da contratação da Fundação Vanzolini e registra que já fez denúncia ao
Ministério Público Federal.
Questiona: "quando se requer inovação pedagógica, não será de exigir, também, inovação
normativa? A LDB de Darcy e Florestan criou condições propícias para o cumprimento da
Constituição. Isto é: para garantir a todos o direito à educação. Porém, a produção normativa
reflete uma racionalidade técnico-instrumental e apresenta-se, quase sempre, carente de
fundamento científico. Embora as introduções dos normativos estejam semeadas de expressões
como educação integral, qualidade, inovação, por vezes, são mesmo contrários ao espírito e letra
da LDB. E servem de argumento para que uma administração educacional conservadora e, não
raramente, autoritária, destrua projetos inovadores".

293

EXTERNA

ANPUH/SP - Associação Nacional de História - Seção São Paulo

CRÍTICA

Questionam "o papel dos conselhos nacional e estaduais de educação" na elaboração da BNCC.

293

EXTERNA

ANPUH/SP - Associação Nacional de História - Seção São Paulo

CRÍTICA

Questionam sobre "como foram incorporadas as milhares de contribuições apresentadas para as
versões anteriores ou trata-se apenas de mais uma forma de disseminar a idéia de 'consulta
democrática' para a construção da BNCC".

EXTERNA

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO
PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Denunciam o rompimento do "pacto entre sociedade civil e Estado" pela "suspensão de programas
e políticas de acesso à escolarização que afetam a garantia constitucional de universalização da
educação básica e a expansão da educação superior.
Denunciam o rompimento do "pacto entre sociedade civil e Estado" pela " reforma do Ensino
Médio, feita arbitrariamente via medida provisória, sem discussão com educadores e entidades do
campo educacional, e que toma essa etapa da educação básica ainda mais excludente, rebaixando
a formação de discentes e de docentes (polivalência e notório saber) e visando ao desmanche e à
privatização da escola pública.

293

EXTERNA

ANPUH/SP - Associação Nacional de História - Seção São Paulo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Questionam "a autonomia do Conselho Nacional de Educação em eventualmente acolher as
considerações expostas nas audiências e a efetiva submissão da Base aos preceitos legais aos
quais remete textualmente, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de
Educação" uma vez que, no "dia 18 de agosto, o Conselho Nacional de Secretarias de Educação
(CONSED) divulgava em evento da entidade ocorrido em Belo Horizonte o Guia de Implementação
da Base Nacional Comum Curricular elaborado pelo Movimento pela Base Nacionál Comum. O Guia
é explícito ao afirmar que não há necessidade de aguardar a homologação da BNCC para se iniciar
a implantação e orienta sobre os procedimentos, ainda que sequer as audiências, análises e
pareceres do Conselho Nacional de Educação estejam concluídas".

11 / 68 / 114

EXTERNA

MIEIB - Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Registra que "a terceira versão da BNCC, apresentada no dia 06 de abril de 2017, não foi
formulada por meio de processo participativo tal qual o realizado durante as primeiras versões do
documento e traz uma visão instrumental da educação e concepções restritas de cognição que
trarão sérias e danosas implicações para a Educação Infantil Brasileira".

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Registram "que a ABdC e boa parte da sociedade brasileira esperam deste Conselho é que ele
mantenha, em relação à BNCC, o posicionamento que teve à época dos PCN, com os quais, aliás,
esta base está cada vez mais parecida. O que esperamos é que este Conselho estabeleça que as
diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica, por ele já definidas, são a base para os
currículos nacionais. E que o limite seja a criatividade e a capacidade dos professores, limite este
— que se não está do agrado — está pronto para ser ampliado por políticas públicas responsáveis.

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Demandam "que o CNE considere, no contexto de discussão e aprovação da BNCC, a necessidade
de garantia do cumprimento do Plano Nacional e dos Planos Estaduais e Municipais de Educação,
tendo em vista assegurar às instituições educacionais as condições pedagógicas adequadas e
necessárias à plena implantação da BNCC. Assegurar inclusive aos professores, formação inicial e
continuada, além de condições de trabalho e valorização profissional que lhes possibilite o trabalho
pedagógico em
consonância com as exigências da BNCC"
Demandam "que os sistemas de ensino ofereçam apoio técnico e efetivem estratégias de
acompanhamento e avaliação pelas instâncias técnico-pedagógicas e pelos
respectivos conselhos de educação, como órgãos normativos dos sistemas, visando à
sustentabilidade da implantação/implementação da Base Nacional Comum Curricular
– BNCC"
Demandam "que os sistemas de ensino garantam às escolas a ampliação progressiva do tempo
escolar (art. 34 LDB), a fim de que os alunos possam atingir a consolidação das
aprendizagens anteriores e ampliação das práticas escolares"
Demandam "que haja por parte do CNE, o reconhecimento de que a implementação da BNCC exige
uma política nacional de obrigatoriedade da oferta da Educação Básica com equidade e qualidade,
rompendo com a prática de utilização de programas compensatórios, especialmente nos anos
finais desse nível do ensino e na Educação no Campo e na EJA".

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Repudiam a "3ª versão da Base Nacional Comum Curricular e a metodologia que vem sendo usada
para validar as decisões plutocráticas do Ministério de Educação em relação às políticas nacionais
curriculares e à formação de professoras e professores", por entenderem se tratar de uma
proposta "pautada em práticas de centralização, gerenciamento e controle curriculares, cujos
resultados, analisados por pesquisas realizadas em países que adotaram política semelhante
(Estados Unidos, Austrália e Chile), já evidenciam sua fragilidade e risco para o desenvolvimento
científico, tecnológico e humano de um Estado-nação".

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Ressalvam que a definição da BNCC deveria trazer para o debate simultâneo a educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio, caso contrário, há risco de fragmentação e descontinuidade.

260

EXTERNA

UFABC - Universidade Federal do ABC

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

1

EXTERNA

ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação / ABdC - Associação Brasileira de Currículo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

294

EXTERNA

FURG - Universidade Federal do Rio Grande

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

79

EXTERNA

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

14 / 233

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação

CRÍTICA

Entendem que a adoção de uma base curricular nacional ameaça a autonomia dos sistemas
estaduais e municipais e a construção de projetos polítco-pedagógicos pelas instituições escolares
e impõe uma lógica centralizadora nos processos educativos e de avaliação.

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Questionam se "existem metas para que as escolas sejam equipadas na infraestrutura".

2

EXTERNA

Pollyana Gama - Deputada Federal/SP

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Sugere a leitura do documento "Educação para a cidadania global: preparando alunos para os
desafios do século XXI", publicado pela UNESCO, para avaliação da pertinência da proposta contida
ali.
Reconhecem a importância de unificar o currículo, no entanto, destacam preocupação com a
diversidade e os contrates daas realidades do país.

253

EXTERNA

Patrícia Camini - Professora Adjunta da Faculdade de Educação IMPLEMENTAÇÃO
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Coordenadora
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização
(GEALFA/CNPq)

CRÍTICA

Entende que "A menção explícita a direitos de aprendizagem ser substituída por competências, em
um momento em que vigora o congelamento de investimentos na área da educação por 20 anos,
gera dúvidas quanto à suficiência de engrenagens do poder público que serão mobilizadas para dar
apoio às professoras e aos professores para garantir mais qualidade às aprendizagens".

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

CRÍTICA

Registram preocupação quanto as possibilidades de as Universidades se adequarem às mudanças
propostas na reforma da educação básica.

IMPLEMENTAÇÃO

Ressalvam que, sobre a plataforma para consulta pública disponibilizada na rede, "muitos foram os
relatos de tentativas frustradas de inscrições. Nós mesmos, da UFABC, tivemos que encaminhar emails solicitando nossa inscrição ao MEC. Trata-se de um problema técnico que inviabiliza em
grande medida o caráter público e torna questionável o número de contribuições registrado no
próprio sítio (número que inclusive extravasa a quantidade de profissionais do magistério em
nosso país)
Sobre a "metodologia de construção da BNCC, guiada pela pressa e pela indefinição sobre etapas e
critérios. Os prazos são antecipados, debates minimizados, participações reduzidas a seminários de
audiência muda e consultas eletrônicas para legitimação de um processo sem roteiro definido. A
consulta se apresenta tendo como critérios: clareza, relevância e pertinência. Assim, a consulta se
dá em termos de concordância e discordância com as propostas apresentadas, a partir desses
critérios elencados, o que não põe em debate sentido do que é proposto. No mais, é possível
indicar único objetivo ou alteração nos objetivos listados - ou seja, a consulta se dá em termos de
adequação do já definido, e novamente, num reforço da centralidade da lógica conteudista, em
acrescentar ou modificar a secção desse ou daquele conteúdo. Tal modelo de consulta provoca
uma distorção em que as discordâncias são minimizadas , criando um sentido em obra coletiva que
em verdade não se efetiva. Lembramos, nesse sentido, das reiteradas referências e
agradecimentos dirigidos às equipes formuladoras da Base Nacional Comum Curricular na Reunião
em que esta foi apresentada publicamente pela SEB, à dedicação daqueles que, “em tão pouco
tempo”, responsabilizaram-se pelo desafio de formulá-la. Por meio de vídeos de “sensibilização”,
consultas de múltipla escolha, participação por “indicação” de professores das redes pelos
secretários e nomes de palestrantes especialistas ocultos, questionamos: Quem escreveu a BNCC?
Quem analisará os resultados da consulta pública? Como redes estaduais e municipais
participaram? Quem foram e quais são os interesses dos especialistas que orientaram
teoricamente a construção da BNCC? A quem interessa essa reforma expressa?"

Solicitam "que o Conselho Nacional de Educação torne público a dinâmica de trabalho que
sistematizará as contribuições das audiências públicas para posterior incorporação das
modificações apontadas".
Solicitam que os prazos sejam reconsiderados e estendidos, de modo a garantir um envolvimento
mais efetivo das áreas e, consequentemente, a publicação de um documento que represente, de
fato, os anseios e conquistas da Educação Básica brasileira.

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Registram que "muitas escolas não possuem condições físicas e estruturais para o
desenvolvimento das competências expostas na BNCC".

16 / 242

EXTERNA

ABdC - Associação Brasileira de Currículo

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

96

EXTERNA

Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, Associação
Palavra Criativa, Centro do Professorado Paulista e Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, Conselho Regional de
Fonoaudiologia de São Paulo, Fórum sobre Medicalização da
Educação e da Sociedade (Núcleo Metropolitano São Paulo),
Grupo Intersinstitucional Queixa Escolar, Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar
e Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Sugerem "a retomada de discussões com o Fórum Nacional de Educação [...] para a efetiva
discussão democrática do que poderia ser uma base nacional curricular inclusiva, respeitosa e
plural".
Sugerem "desvincular a graduação de língua Inglesa da de Língua Portuguesa, como também de
Literatura".
Evocam o art. 26 da LDB que "reforça o caráter suplementar de conteúdos a serem definidos pelos
sistemas de ensino e pelas escolas, razão pela qual a BNCC não pode esgotar as matrizes
curriculares, tampouco prescrever conteúdos e ações a serem adotados de forma universal".

251

EXTERNA

FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

288

EXTERNA

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

76 / 126

EXTERNA

Priscila Rodrigues Ramos - professora de Ensino Fundamental
da rede pública.
SBC - Sociedade Brasileira de Computação

LEGISLAÇÃO

PROPOSTA

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

285

EXTERNA

UNCME - União dos Conselhos Municipais de Educação

ENS. MÉDIO - Questões
gerais

CRÍTICA

Entendem que "a ausência do estudo de Filosofia, de forma explícita, é mais uma lacuna, dentre
tantas outras, que acaba por desvelar as intencionalidades desta versão ora apresentada".

137

EXTERNA

ABRALE - Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Identificam que o "documento de Língua Portuguesa na publicação mais recente da BNCC é muito
diferente dos anteriores, a ponto de se questionar se de fato é deles uma versão".

27

EXTERNA

CEE/RS - Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul ENS. MÉDIO - Questões
gerais

PROPOSTA

235

EXTERNA

Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

CRÍTICA

Afirmam que em "relação às ciências: física, química, biologia, e as ciências em geral, mais
importante que transmitir um conjunto de informações científicas será formar o espírito científico a
serviço do qual as informações já consolidadas devem estar".
Identificam, para o componente Geografia, que "a 3ª versão ou 'versão final' não contemplou o
processo de construção democrático que o antecedeu, ou seja, aproveitando a participação de
todos os profissionais envolvidos na educação. Esta dissonância é constatada pela mudança
estrutural do texto, seus objetivos, seu currículo proposto e concepção da Geografia.

247

EXTERNA

Secretaria Municipal de Educação, escolas da rede pública
municipal e Conselho Municipal de Educação de Estância Velha

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "A disponibilização de uma base mínima de conteúdo é, sem dúvida, um importante
ponto de partida, mas entendemos que não pode e nem deve tentar impor uma visão hegemônica
de ensino se o conteúdo escolar nela disposto não dialogar com, ou se ele for totalmente contrário
às concepções pedagógicas existentes nas diversas linhas de ensino que existem na Sociedade,
dentre as quais a pedagogia Waldorf"
Questiona a possibilidade de autonomia (LDB) para estados e municípios a partir da BNCC.
Demandam a inclusão do "ensino na Computação na BNCC", por entenderem que introduzir ao
pensamento computacional e à compreensão do mundo digital "irá formar alunos mais hábeis para
o convívio em sociedade e com competência desta natureza teremos uma nação em condições de
igualdade com o cenário internacional"
Entendem que "há pouco espaço para os estudantes, laboratório para práticas e procedimentos
científicos em grande parte das escolas" e questionam sobre como se poderão "desenvolver alguns
dos procedimentos sugeridos sem as condições básicas". Entendem que "a BNCC não parece
sintonizada com muitas escolas mais carentes que ainda existem no Brasil".

Entendem, no componente Ciências, que a Base valoriza "a pesquisa como metodologia para
desenvolver as habilidades e competências, baseado na leitura de textos, diálogos e observação do
espaço em que estamos inseridos" . No entanto, "a forma que o MEC avalia as instituições de
ensino são incoerentes com a metodologia de ensino sugerida. A pesquisa abre possibilidades, a
reflexão e o posicionamento crítico em relação à realidade, desenvolve a autonomia em busca do
conhecimento, contudo isso não é medido. Que é medido é o conhecimento bruto dos conteúdos
desenvolvidos".
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EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que "a BNCC contempla de forma bastante abrangente as competências específicas do
componente curricular Língua Estrangeira Moderna Inglês. Entretanto, a carga horária atual (duas
horas/aula) não tem se mostrado suficiente para uma aprendizagem significativa".
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EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Sugerem, para a área de Ciências Humanas, "o aumento da carga horária para os componentes
curriculares, pois a quantidade de aulas atual não permite o desenvolvimento destas
competências, em especial para as escolas que não funcionem em regime integral".
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EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA
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EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

313

EXTERNA

UNDIME/SC - União dos Dirigentes Municipais de Educação de
Santa Catarina

IMPLEMENTAÇÃO

CRÍTICA

Entendem que a carga horária proposta para o componente Ciências é "insuficiente para a
realização dos objetos de conhecimentos e habilidades nesta área".
Identificam no componente História, que "a carga horária é insuficiente para a realização efetiva
dos objetos de conhecimentos e habilidades".
Entendem, para o componente História, que "nas unidades temáticas (4º e 5º ano), exigem um
conhecimento muito específico do professor (pedagogo) para fazer o recorte temporal e espacial
do conteúdo - objetivos de conhecimento - e assim desenvolver as habilidades propostas."

131

EXTERNA
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IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA
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IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA
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EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

271

EXTERNA

UNCME/GO - União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação de Goiás

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

84 / 90 / 95 /
102 / 116 /
117 / 283

EXTERNA

ANEC - Associação Nacional de Escolas Católicas do Brasil

PROCESSO DE
ELABORAÇÃO

PROPOSTA

Demandam "Assumir o debate para construção de orientação nacional acerca das questões que
tratam de educação sexual, prevenção e defesa da vida, com a participação de escolas, famílias,
representantes dos grupos minoritários, especialistas e da igreja, como uma alternativa mais
adequada do que a simples exclusão do tema no documento da BNCC".

14 / 233

EXTERNA

CRÍTICA

251

EXTERNA

ANFOPE - Associação Nacional pela Formação dos Profissionais IMPLEMENTAÇÃO
da Educação
FEWB - Federação de Escolas Waldorf no Brasil
LEGISLAÇÃO

Entendem que a Base proporcionará a “padronização curricular que tem como fundamentos o lema
‘avaliar e punir’ estudantes, escolas e professores”.
Sugerem nova organização para o "Ensino Fundamental em ciclos, considerando até mesmo o
Ensino Médio que deverá também ser recepcionado pela BNCC, pode ser a de ciclos trianais, a
saber: a) Ciclo I : 1º a 3º ano, quando se daria a consolidação da leitura, escrita e contagem e os
primeiros conhecimentos das áreas das ciências da Natureza e das ciências humanas; b) Ciclo II :
4ª a 6º ano, quando se daria o aprofundamento nos fundamentos das ciências, iniciando-se a
diferenciação por áreas de conhecimento específicas; c) Ciclo III : 7º a 9º ano, quando além do
aprofundamento dos conteúdos por áreas também se retomará a reflexão de opções frente às
informações, iniciando-se o percurso para uma cidadania consciente; d) Ciclo IV ; 1ª a 3ª séries do
Ensino Médio : no qual as questões de pesquisa, uso social, responsabilidade, respeito e atitudes
cidadãs serão embasados nas várias áreas do conhecimento.

42 / 236

EXTERNA

Movimento pela Base Nacional Comum

PROPOSTA

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Reconhecem que "os fundamentos pedagógicos da BNCC contemplam as necessidades no que diz
respeito à formação Integral do aluno", porém, destacam que "para que realmente aconteçam
essas mudanças é necessário que a família seja inserida no cotidiano escolar de forma mais
efetiva"
Consideram que, "tendo em vista o direito à aprendizagem previsto na LDB, como implementar
uma proposta curricular unificada que atenda a diversidade brasileira como um todo?
Identificam a "necessidade vista por nós, professores, em sala de aula, como abordar, de acordo
com a BNCC, as problemáticas sobre a diversidade sexual e gênero, temáticas atuais e
desafiadoras no âmbito escolar"
Demandam que "Que as entidades que fazem essa discussão [sobre identidade de gênero] em
nível nacional possam se sentar e conversar, talvez até mediada pelo CNE, porque sempre que
alguém vem a tribuna fazer uma fala a respeito desse assunto, parece que não estamos falando da
mesma coisa. Tivemos essa experiência no debate dos Planos Municipais de Educação. Estive na
escola como professor, coordenador e diretor. Nunca tratatamos de gênero como é conceituado
em uma ideologia de gênero aqui explicitada. Por isso diálogo é mais necessário do que discursos
que vão em linha de colisão, e não de consenso. Isso vai além de retirar ou não a palavra gênero
de um documento".

Sugerem "assegurar que a BNCC apresente abertura e estímulo necessários para permitir e até
fomentar a inovação em redes e escolas que se proponham a construir modelos educacionais mais
sintonizados com os alunos e a vida no século XXI".

131

EXTERNA

SEE/PE - Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco

IMPLEMENTAÇÃO

PROPOSTA

Sugerem "no que se refere à exploração das multimídias, para o seu legítimo cumprimento, faz-se
necessário um espaço específico no currículo, frente às exigências sociais".
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Anexo 7 – Especificações da ferramenta on-line da
BNCC e orientações para o trabalho dos especialistas

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

Ferramenta de apoio à (re)elaboração de currículos a partir da BNCC

Objetivo da reunião: apresentar e refletir sobre o desafio
de desenvolver uma ferramenta de apoio a redes de
ensino para a (re)elaboração de currículos a partir da
BNCC

Premissas da ferramenta:
•
•
•
•
•

Que seja orientadora e não diretiva
Seja flexível/aderente a muitos contextos/realidades
Favoreça o trabalho colaborativo
Seja fácil de usar
Considere que muitas redes já possuem currículos
[(re)elaboração]
• Acolha a autonomia da rede para fazer escolhas
• Permita interface entre redes
• Favoreça a consulta pública (acesso à BNCC e participação
social)

•
•
•
•

Premissas para as orientações:
Abordem não apenas as habilidades, mas também as
competências
Sejam específicas, por habilidades, a depender da
necessidade
Considerem que muitas redes já têm currículos
Considerem que as aprendizagens de um mesmo aluno
se desenvolvem em diferentes componentes curriculares
* Optou-se por utilizar apenas a nomenclatura do EF e, posteriormente,
a especificidade da Educação Infantil será discutida.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 5, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício nº 033/2018FCAV/GTE (SEI nº 0999163), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00225499

Data da emissão: 20/02/2018

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: novembro/2017
Valor da Nota: R$ 1.109.500,00   

Valor da Glosa:

  
0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2017NE800324 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.8204
Brasília, 27 de fevereiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Séfora Costa Lucindo, Fiscal, em 27/02/2018, às 12:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1002143 e o
código CRC 08281ECA.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1002143

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  

Tendo em vista o constante do Atesto 115 (SEI 1002143) encaminhe-se o presente processo a
Subsecretaria de Assuntos Administrativos para providências.
Brasília 27 de fevereiro de 2018.

Felipe Sartori Sigollo
Secretário-Executivo Adjunto
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
27/02/2018, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1002154 e o
código CRC 7B3E0D14.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1002154

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
01/03/18 08:43
USUARIO : LUCIANO
DATA EMISSAO
: 27Fev18 TIPO OB: 12 M06990F3
NUMERO : 2018OB800856
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
DOCUMENTO ORIGEM : 150002/00001/2018NP000526
SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO
: 000779225-5
PROCESSO : 23000.013165/2017-01
VALOR :
1.109.500,00
IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
DATA SAQUE BACEN: 28/02/18
NFS-E 225499. R$ 1.109.500,00. CONTRATO 17/2017. DISPENSA 07/2017. PRESTAÇÃO D
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS PROCESSOS NECESSÁRIOS À
CONSOLIDAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª VERSÃO DA BNCC - R
ELATÓRIO 5 - MACROATIVIDADES EIXOS 1, 2 E 3 - PROJETO: 410207717.

CONTINUA ...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
01/03/18 08:43 M06990F4
USUARIO : LUCIANO
DATA EMISSAO
: 27Fev18 TIPO OB: 12
NUMERO : 2018OB800856
UG/GESTAO EMITENTE: 150002 / 00001 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO
: 62145750/0001-09 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
BANCO : 001
AGENCIA : 7009
CONTA CORRENTE : 68X
VALOR :
1.109.500,00
L EVENTO
INSCRICAO
CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
01 401006 2017NE800324400
33903501
1.109.500,00
02 531814 2017NE800324
213110400 33903501
1.109.500,00
03 561602 0112000000400C
1.109.500,00

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

27Fev18

16:26

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
01/03/18 08:43
USUARIO : LUCIANO
DATA EMISSAO
: 27Fev18
NUMERO : 2018OB800856
UG/GESTAO EMITENTE
: 150002 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.
BANCO/AGENCIA FAVORECIDO:
ASS. ORDENADOR DESPESA :
ASS. GESTOR FINANCEIRO :
REMESSA DAS ASSINATURAS :

001 / 7009 - BANCO DO
174.891.724-20 DATA:
455.223.161-87 DATA:
00430
DATA:

BRASIL
27Fev18
27Fev18
28Fev18

HORA: 16:36
HORA: 16:26
HORA: 08:00

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF12=RETORNA
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Anexo 1 – Atas de reuniões com especialistas
e materiais de apoio acerca da discussão da
3ª versão da BNCC do Ensino Médio

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250
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Reunião da BNCC – Ensino Médio
Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas
9/1/2018
Participantes: Roxane Rojo, Jacqueline Barbosa (Skype), Neide Resende, Gláucia d’Olim Marote
Ferro, Adriana Ranelli Weigel, Priscilla Vilas Boas, Simone Laiz de Morais Lima, Isabel Filgueiras
(Skype), Ruy Cesar Pietropaolo, João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho, Maria Elisa Fini, Silvia
Sentelha, Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira, Paulo Roberto da Cunha, Cristina Leite,
Ricardo R. Aguiar, Alex Lima Barros, Janice Theodoro da Silva, Sonia Castellar, Stella Christina
Schrijnemaekers, Paulo Mendes, Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa, Valéria Lopes, Maria Helena
Castro Lima e Laís Schalch.

Objetivo: reunião de balanço e encaminhamentos para a elaboração da BNCC do Ensino
Médio.
Ghisleine Trigo apresenta as ponderações realizadas pelo Comitê Gestor da BNCC do MEC e do
Consed acerca dos produtos parciais do Ensino Médio que as equipes de área entregaram em
novembro de 2017. Destaque para o alto número de habilidades ante o número de horas previsto
para a BNCC (1.800 horas) e para algumas competências elaboradas de forma equivocada. As
equipes das áreas deverão entregar, no final de fevereiro, uma versão da BNCC do Ensino Médio
revisada para que o MEC possa debatê-la com os Estados em um seminário 1.
A BNCC do Ensino Médio integra a BNCC da Educação Básica e, portanto, adota as dez competências
gerais e os mesmos princípios pedagógicos: foco no desenvolvimento de competências e educação
integral.
A legislação que suporta a BNCC do Ensino Médio é a LDB: “Art. 36. O currículo do ensino médio será
composto pela Base Nacional Comum Curricular [até 1.800 horas] e por itinerários formativos, que
deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a
relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino [...]. 3o A critério dos
sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na
composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos
itinerários formativos [...]”. Além da LDB, a reforma do Ensino Médio, por meio da Lei nº
13.415/2017, reforça que a BNCC será organizada em áreas do conhecimento e apresentará
detalhamento de competências e habilidades apenas para os componentes Língua Portuguesa e
Matemática. Em Ciências da Natureza e Ciências Humanas só há competências de área e suas
respectivas habilidades.
Os princípios que fundamentam a BNCC-EM, assim como as competências gerais, devem orientar
todo o Ensino Médio (Base + itinerários), em todas as áreas, ou seja, não serão criadas novas
competências para os itinerários formativos. A ideia é ter as competências gerais que norteiem tanto
as áreas quanto os cursos técnicos profissionais; assim, elas devem ser amplas suficientemente para
abarcar qualquer tipo de itinerário. A Imagem 1 apresenta esta organização prevista na legislação.

1

Este seminário seguirá o modelo que foi adotado na consulta realizada pelo MEC em 2016 sobre a segunda
versão da BNCC. A ideia é que haja subsídios, por área, para adequações.
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Imagem 1 – Organização das competências e habilidades para o Ensino Médio

A orientação do MEC é de que a BNCC não tratará dos itinerários propriamente ditos, mas deve
trazer alguns critérios, uma espécie de reflexão das áreas, que possam orientar o
desenvolvimento dos itinerários. Um texto por área contendo esses critérios é suficiente. As redes,
em parceria com os Conselhos Estaduais, é que deverão definir os itinerários.
O grupo então lê, coletivamente, as dez competências gerais da Educação Básica homologadas em 20
de dezembro de 2017 com o objetivo de analisar alguns critérios que devem orientar a revisão das
competências já definidas para o Ensino Médio pelos especialistas:
•
•

vinculação às competências gerais; e
adequação à natureza de uma competência.
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital, bem como
conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
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temáticas/categorias têm de especificidade no Ensino Médio. Ainda será possível que as ideias
fundamentais que dialogam entre as áreas apareçam nos “critérios” dos itinerários.
Destaque-se que a reforma do Ensino Médio não acabou com os componentes curriculares, mas a
BNCC deve dar espaço para o Estado organizar a grade curricular por área.
Para contribuir com esta reflexão, propõe-se uma leitura do trecho do trabalho de Nilson Machado:
“Uma tarefa imprescindível para a organização proposta para o Ensino Médio é o discernimento, em cada
conteúdo, das ideias fundamentais, cuja compreensão não pode ser dispensada por qualquer cidadão bem
formado, e dos temas complementares, que podem ser estudados com base em escolhas pessoais, a qualquer
momento, dentro ou fora da escola”.

As características de uma ideia fundamental são:
•
•
•

seu significado e sua importância podem ser explicados apenas com o recurso à linguagem ordinária;
nunca se restringe a um assunto isolado;
não se esgota nos limites da disciplina em que surge.

Perguntas que orientam a reflexão sobre as ideias fundamentais:
•
•
•

Qual a natureza das ideias fundamentais de cada área do conhecimento?
Qual o significado que essas ideias assumem na BNCC-EM?
Como elas são consideradas na elaboração da BNCC-EM de cada área do conhecimento?

Assim, deve-se ter cuidado ao elaborar as ideias fundamentais e evitar que elas se tornem uma lista
de conteúdo, ainda que possuam roupagem de competência e habilidade.
Em síntese: no momento de elaborar o Ensino Médio, cada área buscou descrever qual o seu papel
diante do Ensino Médio, e, para fazê-lo, precisava definir as aprendizagens essenciais. A organização
dessas aprendizagens essenciais ocorreu por meio de ideias fundamentais temáticas,
ou seja, conceitos que buscavam apontar diálogo entre os diferentes componentes. No
entanto, a pergunta que fica para a reflexão de cada uma das áreas é: essas ideias fundamentais
correspondem às aprendizagens essenciais da área ou elas se restringem apenas a questões
internas do componente? Além disso, são categorias da área ou se referenciam apenas aos
conteúdos? Qual a natureza das ideias fundamentais das áreas? O que significam na BNCC?
Além da revisão das ideias fundamentais das áreas, elas precisarão rever o número de habilidades
definidas. A Imagem 3 apresenta a quantidade de habilidades e competências desenvolvidas por
cada uma das áreas.
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Imagem 3 – Número de competências e habilidades por área do Ensino Médio
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Por fim, o grupo parte para a análise das competências desenvolvidas em cada uma das áreas.
Inicialmente, resgata-se o conceito de Competência presente no texto introdutório da BNCC: “[...]
competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho”.
Em linhas gerais, as competências desenvolvidas pelas áreas são muito escolarizadas, isto é, são
competências para resolver um problema de conteúdo, e não para a vida. Por exemplo, a
competência de matemática: “Utilizar e valorizar os conhecimentos historicamente construídos na
matemática, sem privilegio de qualquer cultura, encontrando valores em suas contribuições”.
Aproxima-se mais de um “pré-conceito”, que deve estar claro para o professor, e não como
aprendizagem do estudante.
Nesse momento, levanta-se uma questão sobre o caráter utilitarista das competências e o quanto
isso é prejudicial para uma série de disciplinas; por exemplo, a física. Em muitos casos, não há um
objetivo claro para a vida prática. Como lidar com essa questão?
Ghisleine Trigo aponta que a competência pode existir para compreender relações mais complexas.
Como tudo isso em vista, as áreas saem da reunião com a tarefa de revisar o documento que
entregaram em novembro de 2017.
Encaminhamentos:
•
•

Áreas deverão apresentar um produto mais acabado até 31/1/2018.
Cada área organizou uma agenda de reuniões para cumprir a tarefa de revisão:
Área
Ciências Humanas
Ciências da Natureza
Matemática
Linguagens

3

Datas
9/1/2018; 12/1/2018; 24/1/2018
9/1/2018; 12/01/2018; 22/1/2018
9/1/2018; 15/1/2018
12/1/2018

Língua Portuguesa ainda não definiu o número de habilidades que terá no Ensino Médio.

5
Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250

Pauta
• Agenda MEC para a BNCC-EM
• Retomada dos princípios orientadores para
elaboração do documento
• Devolutiva sobre os produtos
• Orientação de revisão
• Agenda das equipes de área

AGENDA MEC
• 16/dez – reunião CG-MEC – apresentação
produtos preliminares do EM
• Janeiro – consulta aos Estados – competências
específicas
• 17/jan – reunião CONSED – implementação EI/EF
• 18/jan – reunião CNE – DCNEM
• Até 28/fev – seminário de discussão da versão
preliminar do documento com Secretarias
• ...

Elaboração: princípios orientadores
• A Base do Ensino Médio integra a BNCC da
Educação Básica:
– Adota as 10 competências gerais;
– Adota mesmos princípios pedagógicos:
• foco no desenvolvimento de competências;
• educação integral.

• LDB (Redação dada pela Lei nº 13.415/2017)
“Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela
Base Nacional Comum Curricular [até 1.800 horas] e por
itinerários formativos, que deverão ser organizados por
meio da oferta de diferentes arranjos curriculares,
conforme a relevância para o contexto local e a
possibilidade dos sistemas de ensino [...].
3o A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto
itinerário formativo integrado, que se traduz na
composição de componentes curriculares da Base Nacional
Comum Curricular - BNCC e dos itinerários formativos [...].”

BNCC – Ensino Médio
• Em atendimento à Lei nº 13.415/2017, a BNCC-EM:
– será organizada em áreas do conhecimento;
– apresentará detalhamento de competências e
habilidades apenas para os componentes
Língua Portuguesa e Matemática.
• Os princípios que fundamentam a BNCC-EM,
assim como as competências gerais, devem
orientar todo o Ensino Médio (base +
itinerários), em todas as áreas.

Competências gerais
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva.

Competências gerais
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à
abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.

Competências gerais
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.

Competências gerais
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.

Competências gerais
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares)
para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva.

Competências gerais
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências
culturais e apropriar-se de conhecimentos e
experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e
ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.

Competências gerais
7. Argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociar
e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional
e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.

Competências gerais
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde
física e emocional, compreendendo- se na
diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

Competências gerais
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.

Competências gerais
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.

Competências específicas EF
• Critérios de revisão:
– Vinculação às competências gerais;
– Adequação à natureza de uma competência.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base

A BNCC DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. A ESTRUTURA DA BNCC (será ampliada)
3. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4. A ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL
5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO

A BNCC DA EDUCAÇÃO BÁSICA
5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio no contexto da Educação Básica

5.1. A área de XXX
[papel da área no Ensino Médio com foco nas
aprendizagens essenciais/ideias fundamentais]

* Competências específicas de XXX e suas
tecnologias para o Ensino Médio [explicação sobre
o significado de cada competência]

5.1.1.

XXX: competências e habilidades

A BNCC DA EDUCAÇÃO BÁSICA

5.1.2.

Língua Portuguesa / Matemática

* Competências específicas para
o Ensino Médio

5.1.2.1. XXXX no Ensino Médio:
práticas de linguagem, competências
e habilidades

Devolutiva sobre os produtos
• Textos de apresentação: as “Ideias fundamentais”
das áreas para o Ensino Médio
• Competências específicas e habilidades

“Ideias fundamentais”: referência de análise
• Ideias fundamentais (Nilson Machado, Contribuições à Base)
“Uma tarefa imprescindível para a
organização proposta para o Ensino Médio é
o discernimento, em cada conteúdo, das
ideias fundamentais, cuja compreensão não
pode ser dispensada por qualquer cidadão
bem formado, e dos temas complementares,
que podem ser estudados com base em
escolhas pessoais, a qualquer momento,
dentro ou fora da escola.”

“Ideias fundamentais”: referência de análise
• Características notáveis de uma ideia fundamental:
– seu significado e sua importância podem ser
explicados apenas com o recurso à linguagem
ordinária;
– nunca se restringe a um assunto isolado;
– não se esgota nos limites da disciplina em
que surge.

Análise das “ideias fundamentais”
• Qual a natureza das ideias fundamentais de cada
área do conhecimento?
• Qual o significado que essas ideias assumem na
BNCC-EM?
• Como elas são consideradas na elaboração da
BNCC-EM de cada área do conhecimento?

Análise de competências
• Retomando o conceito apresentado na BNCC:
“[...] competência é definida como a mobilização
de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho.”
(BNCC, p.8)

Alguns exemplos de competências específicas
Linguagens e suas tecnologias
1. Consolidar a autonomia em diversas práticas de
linguagem (artísticas, corporais e linguísticas),
valorizando-as como possibilidades de protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
2. Refletir criticamente sobre os processos
identitários, conflitos e relações de poder que
permeiam as experiências sociais com as
diferentes linguagens.

6. Mobilizar práticas de linguagem no universo
digital, considerando as dimensões técnicas,
críticas, éticas e estéticas e expandindo as formas
de produzir sentido, aprender e refletir nos
campos da ciência, cultura, trabalho, informação
e vida pessoal.

Alguns exemplos de competências específicas
Matemática e suas tecnologias
1. Utilizar e valorizar os conhecimentos
historicamente construídos na matemática,
sem privilegio de qualquer cultura, encontrando
valores em suas contribuições.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a
abordagens investigativas da matemática,
utilizando pessoal e coletivamente: a imaginação,
a visualização, a observação e generalização de
padrões, a validação, a demonstração e a crítica ao
revisar a investigação para apontar seus limites, ou
delimitar seu domínio de validade, ou fazer
reinvestimentos com base nessa crítica.

4. Utilizar multilinguagens (e tecnologias,
softwares, aplicativos etc.) ao comunicar,
expressar-se e partilhar processos de constituição
de conhecimento matemático, ou ao formular e
resolver problemas matemáticos.

Alguns exemplos de competências específicas
Ciências da Natureza e suas tecnologias
1. Valorizar a cultura científica como um
permanente convite à dúvida, reconhecendo-a
como um empreendimento humano, que utiliza
procedimentos e linguagem próprios e que deve
promover o respeito à diversidade e a tomada de
decisões éticas e socialmente responsáveis.

2. Construir interpretações para a história
geológica, a evolução e a dinâmica do Cosmos, da
Terra e da Vida a partir da análise de fenômenos,
processos e transformações evidenciados na
estrutura e propriedades dos materiais, nos seres
vivos, no nosso planeta e nos demais corpos
celestes.

4. Avaliar formas de obtenção e uso de recursos, a
partir da análise das relações entre matéria e
energia envolvidas em fenômenos naturais e
processos tecnológicos, para minimizar impactos
ambientais e melhorar as condições de vida.

Alguns exemplos de competências específicas
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1. Compreender as sociedades e culturas como
fruto da construção humana em constante
transformação, inseridas no tempo e no espaço,
com vistas à valorização da diversidade e respeito
às diferenças.
2. Analisar processos políticos, econômicos, sociais
e culturais reconhecendo suas especificidades em
diferentes tempos e territórios.

3. Analisar as relações das sociedades com a
natureza, por meio da criação, transformação e
conservação dos ambientes, identificando as
razões dos equilíbrios e desequilíbrios e avaliando
criticamente os resultados em diferentes escalas
de tempo e espaço.

Análise das “ideias fundamentais”
• Qual a natureza das ideias fundamentais de cada
área do conhecimento?
• Qual o significado que essas ideias assumem na
BNCC-EM?
• Como elas são consideradas na elaboração da
BNCC-EM de cada área do conhecimento?

Redimensionamento
• Análise das competências considerando:
– Competências gerais
– Finalidades do Ensino Médio para a formação
das juventudes (LDB, art. 35)
– Ideias fundamentais da área
• Análise das habilidades considerando:
– Competências específicas
– Ideias fundamentais da área

Revisão da formulação
• Revisão das competências considerando seus
elementos fundamentais.
• Revisão das habilidades considerando “modelo
de estrutura”.

Revisão da formulação
• Revisão das competências considerando seus
elementos fundamentais:
“[...] competência é definida como a mobilização
de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho.”
(BNCC, p.8)

Revisão da formulação
• Revisão das habilidades considerando “modelo
de estrutura”:

AGENDA DAS EQUIPES DE ÁREA
• Entre 9/jan e 19/jan – reuniões com equipes
• Até 31/jan – entrega da nova versão
• Até 8/fev – devolutivas da equipe de
coordenação
• Até 19/fev – versão revista
• A partir de 20/fev – organização dos
instrumentos para o seminário de discussão do
documento do Ensino Médio com Secretarias

www.vanzolini.org.br

Reuniões da BNCC – Ensino Médio
Área Linguagens
12 de janeiro de 2018
Participantes: Roxane Rojo, Jacqueline Barbosa (skype), Neide Resende, Gláucia d’Olim Marote
Ferro, Adriana Ranelli Weigel, Priscilla Vilas Boas, Simone Laiz de Morais Lima, Isabel Filgueiras
(skype), Ghisleine Trigo, Luis Marcio Barbosa, Paulo Mendes, Maria Helena Castro Lima.
Na primeira parte da reunião foram retomados os aspectos levantados pela professora Ghisleine na
reunião geral e esclarecida como deveria ser a organização do texto da BNCC para o Ensino Médio.
Essa discussão teve por base uma apresentação em PPT, feita por Roxane, com sua percepção sobre
como deve ser o texto introdutório das áreas e as atividades a serem desenvolvidas pelos
especialistas das áreas.
Também foi apresentado um texto de Língua Portuguesa.
Ficou acordado que Roxane irá produzir um novo texto inicial das áreas, com ênfase nos referenciais
teóricos e nos aprendizados essências da área, bem como no que é específico do EM (preocupação
com a abstração e a crítica etc.). O texto também deverá trazer indicações sobre os itinerários
formativos – possibilidades e potencialidades que devem conversar com as competências já
definidas
Encaminhamento:
Especialistas dos componentes Inglês, Artes e Educação Física deverão enviar subsídios à
Roxane Rojo até 19 de janeiro.
Agendamento da próxima reunião: 24 de janeiro, às 9 horas, na FCAV.
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Reuniões da BNCC – Ensino Médio
Área: Matemática
15 de janeiro de 2018
Participantes: Ruy Cesar Pietropaolo, João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho, Silvia
Sentelha, Ghisleine Trigo e Maria Helena Castro.

A reunião teve início com a apresentação de uma nova proposta de texto inicial, tendo por
base a revisão realizada por Silvia.
Na discussão desse texto foram problematizados aspectos fundamentais, abarcando desde a
pertinência de algumas categorias escolhidas pelo grupo (relações e inter-relações, por
exemplo), até a forma como estão definidas (necessidade de estarem mais bem definidas, suas
intersecções, exemplos etc.) e sua relação com os eixos propostos para definição das
competências e habilidades.
Ficou acordado o texto seria refeito a partir dessas considerações.
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Reuniões da BNCC – Ensino Médio
Ciências Humanas
9 e 12 de janeiro de 2018
Participantes: Janice Theodoro da Silva, José Alves, Sonia Castellar, Stella Christina Schrijnemaekers,
Ghisleine Trigo, Paulo Mendes, Valéria Lopes, Maria Helena Castro.
9 / janeiro:
Foram retomados os aspectos levantados pela Professora Ghisleine na reunião geral e discussão das
categorias previamente definidas, tendo por base as seguintes perguntas: como cada categoria
‘conversa’ com cada uma das disciplinas da área? Elas são, realmente, expressão da área ou de cada
disciplina isoladamente?
Após essa discussão se chegou a 4 novas categorias, quais sejam:
a) Tempo e espaço →remete ao contexto;
b) Território, territorialidades e fronteiras → remete às identidades // abarcando o histórico,
cultura e o simbólico (fronteiras dos saberes);
c) Indivíduos, culturas e sociedades → remete ao poder e aos direitos;
d) Política, trabalho e tecnologia→ remete à ética e às diferenças.
Encaminhamento: revisão de texto inicial, as competências e habilidades seriam revistas.

12 / janeiro:
Janice fez a leitura do texto inicial reescrito, explicando sua preocupação de trazer a perspectiva de
área e não disciplinar e enfatizar a continuidade existente entre o Ensino Fundamental e Médio.
Na leitura do texto inicial, foram feitos alguns questionamentos e sugestões, com ênfase na
necessidade de se fazer um parágrafo com uma justificativa das categorias escolhidas e pontuar a
noção de experiência. Subjacente a esta, foi feita uma discussão sobre a pertinência de se utilizar o
termo “categoria”, tendo-se concluído que estas, efetivamente, são categorias estruturantes das
ciências humanas.
Apresentou-se a proposta de redefinição das competências e habilidades, considerando a
seguinte divisão:
a) Uma competência (e respectivas habilidades), abordando questões de caráter
epistemológico;
b) Uma competência (e respectivas habilidades), abordando questões da ética;
c) Três competências (e respectivas habilidades) que remetem mais diretamente às categorias
definidas.
A discussão girou em torno da competência e habilidades de caráter epistemológico.
Além da segunda revisão do texto da área (responsabilidade da professora Janice), ficou combinado
que Paulo faria uma revisão das demais competências propostas e enviaria ao grupo de especialistas.
Próxima reunião do grupo foi marcada para o dia 23 de janeiro, das 9 às 18 horas, na FCAV.
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Anexo 2 – Repositório on-line: páginas dos ambientes
virtuais atualizadas
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Páginas das salas desenvolvidas para o Repositório on-line
A ferramenta ficou disponível para seus usuários a fim de manter o registro dos processos de trabalho.
As telas e respectivas publicações atualizadas deste repositório on-line encontram-se abaixo. Conforme
já disposto no Relatório IV deste contrato, a URL da ferramenta on-line é http://qp.vanzoliniead.org.br:8080/qpmec

Pasta Orientações Gerais

Área Matemática – Atas de reunião

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – 05452-001 – São Paulo – SP – Tel. (11) 3024-2250
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Área Matemática – Arquivos de trabalho

Área Linguagens – Atas de reunião
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Área Linguagens – Arquivos de trabalho

Área de Ciências da Natureza – Atas de reunião
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Área de Ciências da Natureza – Arquivos de trabalho

Área de Ciências Humanas – Atas de reunião
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Área de Ciências Humanas – Arquivos de trabalho
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Anexo 3 – Base Nacional Comum Curricular
 Revisão da BNCC a partir da análise das
contribuições encaminhadas para o CNE
 Base Nacional Comum da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental Homologada em
20/12/2017
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Estrutura da BNCC, etapa da Educação
Infantil e etapa do Ensino Fundamental
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Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações
com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações
com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas.
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o
desenvolvimento pleno das crianças.
Ainda, é preciso acompanhar essas práticas e acompanhar as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços,
possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias,
desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as
crianças.

As aprendizagens se tornam mais complexas à medida que a criança
cresce, requerendo a organização das experiências e vivências em
situações estruturadas de aprendizagem. Uma intenção educacio
nal preside as práticas de orientação da criança para o alimentar se,
vestir se, higienizar se, brincar, desenhar, pintar, recortar, conviver
com livros e escutar histórias, realizar experiências, resolver confli
tos e trabalhar com outros. A construção de novos conhecimentos
implica, por parte do educador, selecionar, organizar, refletir, plane
jar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações.
A intencionalidade do processo educativo pressupõe o moni
toramento das práticas pedagógicas e o acompanhamento da
aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. O monitora
mento das práticas pedagógicas fundamenta se na observação
sistemática, pelo educador, dos efeitos e resultados de suas
ações para as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças,
a fim de aperfeiçoar ou corrigir suas práticas, quando for o caso
O acompanhamento da aprendizagem e do desenvolvimento
dá se pela observação da trajetória de cada criança e de todo o
grupo suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens.
Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto
pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios,
fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão
ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção,
promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”,
“prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou “imaturas”
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corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e
se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem.
As crianças conhecem e reconhecem com o corpo suas sensações,
funções corporais e, nos seus gestos e movimentos, identificam suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua
integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagó
gicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade,
e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover
oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas
pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar
um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas
com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do
espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar apoiando se em berços, mesas e cordas, saltar,
escalar, equilibrar se, correr, dar cambalhotas, alongar se etc.).

Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
as sensações e funções de seu corpo

Data: 19/10/2017 15:16:55

Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Escuta, fala, pensamento e imaginação

Data: 30/10/2017 18:24:55

Autor: reuniao

Data: 14/11/2017 10:25:12

Assunto: Texto digitado

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os
movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as
crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a
pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua
participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas
implicações com as múltiplas linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto
familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, gêneros, suportes e portadores. Na
Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil,
propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do
conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas e cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a
diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças
vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não
convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua.

Traços, sons, cores e formas Conviver com diferentes manifesta
ções artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano
da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências
diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens,
como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.),
a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base
nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando
suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, ence
nações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos
materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem
para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso
estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da rea
lidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover
a participação das crianças em tempos e espaços para a produção,
manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvol
vimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das
crianças, permitindo que elas se apropriem e reconfigurem, perma
nentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar
repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
Oralidade e escrita A Educação Infantil é a etapa em que as crianças
estão se apropriando da língua oral e, por meio de variadas situa
ções nas quais podem falar e ouvir, vão ampliando e enriquecendo
seus recursos de expressão e de compreensão, seu vocabulário, o que
possibilita a internalização de estruturas linguísticas mais complexas.
Ouvir a leitura de textos pelo professor é uma das possibilidades mais
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3.3.

 TRANSIÇÃO DA
A
EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas,
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes
relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a
natureza das mediações de cada etapa. Torna se necessário estabe
lecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças
quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com
base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva
de continuidade de seu percurso educativo.
Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros
registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao
longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir para
a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino
Fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os pro
fessores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental
Anos Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das
crianças nessa nova etapa da vida escolar.
Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios
da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças intro
duzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo,
de modo que a nova etapa se construa com base no que os edu
candos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e
a descontinuidade do trabalho pedagógico. Nessa direção, a BNCC
apresenta as sínteses das aprendizagens esperadas em cada campo
de experiências, para que as crianças tenham condições favoráveis
para ingressar no Ensino Fundamental. Essas sínteses devem ser com
preendidas como elementos balizadores e indicadores de objetivos
a ser explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que
serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como
condição ou pré requisito para o acesso ao Ensino Fundamental.
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dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler
e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá las, de refutá
las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de
conhecimentos.
Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças impor
tantes em seu processo de desenvolvimento, que repercutem em
suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.
Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia
nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o
espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais
da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado
e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela;
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se
inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse
coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas
dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialida
des e pelo acolhimento e valorização das diferenças.
Ampliam se também as experiências para o desenvolvimento da ora
lidade e dos processos de percepção, compreensão e representação,
elementos importantes para o multiletramento e a apropriação do
sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação,
como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e
científicos e as formas de representação do tempo e do espaço. Os
alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem
conceitos e fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises,
argumentações e potencializando descobertas.
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cul
tural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação
com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são
fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da cons
trução e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de
avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções
culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação,
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e
com a natureza.
As características dessa faixa etária demandam um trabalho no
ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com
base nessas vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa
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compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cogniti
vas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o
mundo, expressar se sobre ele e nele atuar.
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica
deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas opor
tunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita
alfabética de modo articulado ao seu envolvimento em práticas
diversificadas de letramento. Como aponta o Parecer CNE/CEB
nº 11/201031, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...],
ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de
novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a
escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).
Ao longo do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência
estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interes
ses e expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam se
a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses
pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos,
que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza,
com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.
Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvi
mento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas
devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos
um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do
Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração
entre essas fases. Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças
pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes principalmente
da diferenciação dos componentes curriculares. Como bem destaca
o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, “os alunos, ao mudarem do profes
sor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos
diferentes componentes curriculares, costumam se ressentir diante
das muitas exigências que têm de atender, feitas pelo grande número
de docentes dos anos finais” (BRASIL, 2010). Realizar as necessá
rias adaptações e articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para
apoiar os alunos nesse processo de transição, pode evitar ruptura
no processo de aprendizagem, garantindo lhes maiores condições
de sucesso.
31 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de
7 de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 28. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com docman&view=download&alias=6324
pceb011 10&category slug=agosto 2010 pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se
deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à
necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior
especialização, é importante, nos vários componentes curriculares,
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofun
damento e à ampliação de repertórios dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses
adolescentes, oferecendo lhes condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes
de informação.
Os estudantes dessa fase inserem se em uma faixa etária que cor
responde à transição entre infância e adolescência, marcada por
intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas,
psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como
bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam se os víncu
los sociais e os laços afetivos, “intensificando suas relações [dos
estudantes] com os pares de idade e as aprendizagens referentes
à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de
ruptura com a infância na tentativa de construir valores próprios”
(BRASIL, 2010). Ampliam se também as possibilidades intelectuais
e intensifica se a capacidade de raciocínios mais abstratos. Os estu
dantes tornam se mais capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto
de vista do outro, exercendo a capacidade de descentração, “impor
tante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais
e éticos” (BRASIL, 2010).
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e
formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e
diferentes modos de inserção social. Conforme reconhecem as DCN,
é frequente, nessa etapa,
observar forte adesão aos padrões de
comportamento dos jovens da mesma idade,
o que é evidenciado pela forma de se vestir e
também pela linguagem utilizada por eles. Isso
requer dos educadores maior disposição para
entender e dialogar com as formas próprias de
expressão das culturas juvenis, cujos traços são
mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais
densamente povoadas (BRASIL, 2010).
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Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas.
Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins,
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo se direta
mente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e
de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emo
cional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu
papel em relação à formação das novas gerações. É importante que
a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a refle
xão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento,
no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibili
dades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participa
ção mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de
comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos
de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de
significados entre professores e estudantes.
Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar
uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios
democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturali
zar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas,
incluindo a violência simbólica de grupos sociais, que impõem
normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não
estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comu
nidade e na escola.
Em todas as etapas de escolarização, mas de modo especial entre
os estudantes dessa fase do Ensino Fundamental, esses fatores fre
quentemente dificultam a convivência cotidiana e a aprendizagem,
conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à agressivi
dade e ao fracasso escolar. Atenta a culturas distintas, não uniformes
e nem contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário que a
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escola dialogue com a diversidade de formação e vivências para
enfrentar com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A
compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias e saberes
construídos nas interações com outras pessoas, tanto do entorno
social mais próximo quanto do universo da cultura midiática e digital,
fortalece o potencial da escola como espaço formador e orientador
para a cidadania consciente, crítica e participativa.
Nessa direção, no Ensino Fundamental Anos Finais, a escola pode
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes,
ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses
jovens em relação ao seu futuro como também com a continuidade
dos estudos, no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o
que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de
desenvolvimento pessoal e social.
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A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis
dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simul
tânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em
cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou
categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, consti
tuindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte
na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões,
tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo
pedagógico.
As dimensões são:

152

•

Criação: refere se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam,
produzem e constroem. Trata se de uma atitude intencional e
investigativa que confere materialidade estética a sentimentos,
ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos
e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão
trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico,
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desa
fios, conflitos, negociações e inquietações.

•

Crítica: refere se às impressões que impulsionam os sujeitos em
direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com
base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da
pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas
e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e
pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políti
cos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

•

 stesia: refere se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao
E
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e
aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção,
intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.

•

Expressão: refere se às possibilidades de exteriorizar e manifestar
as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto
em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge
da experiência artística com os elementos constitutivos de
cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas
materialidades.

LINGUAGENS ARTE
ENSINO FUNDAMENTAL

•

 ruição: refere se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à
F
abertura para se sensibilizar durante a participação em práti
cas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade
dos sujeitos para a relação continuada com produções artís
ticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos sociais.

•

Reflexão: refere se ao processo de construir argumentos e ponde
rações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos,
artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpre
tar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja
como leitor.

A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino
e aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do compo
nente curricular. Uma vez que os conhecimentos e as experiências
artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais,
sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar
em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e cultu
rais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a
expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifesta
ções resultam de explorações plurais e transformações de materiais,
de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas cultu
ras visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e
possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites
escolares e criar novas formas de interação artística e de produção
cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sen
timento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos
e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os
processos de investigação e produção artística da dança centram
se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando
relações entre corporeidade e produção estética.
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do
movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos proble
matizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança,
por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo.
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios
(corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática),
em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.
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A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons,
que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensi
bilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de
saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de
materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes
da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita viven
ciar a música inter relacionada à diversidade e desenvolver saberes
musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e
ativa na sociedade.
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro
com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de
criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si pró
prios, por meio do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de
criação teatral passam por situações de criação coletiva e colabora
tiva, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os
alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especi
ficidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação
com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular Arte leve em conta
o diálogo entre essas linguagens, além de possibilitar o contato e
reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes cir
censes, o cinema e a performance.
Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmen
tado entre as linguagens artísticas podem construir uma rede de
interlocução, inclusive, com outros componentes curriculares. Temas,
assuntos ou habilidades afins de diferentes componentes podem
compor projetos nos quais saberes se integrem, gerando experiên
cias de aprendizagem amplas e complexas.
Em síntese, o componente Arte no Ensino Fundamental articula mani
festações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno
artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são
contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propi
cia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes
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das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos,
o que contribui para sua formação integral.
Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem expandir seu
repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio
da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísti
cos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências
de pesquisa, invenção e criação.
Para tanto, é preciso reconhecer a diversidade de saberes, expe
riências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de
experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter
social e político dessas práticas.
Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente
curricular Artes visuais, Dança, Música e Teatro constitui uma
unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades
articulados às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além
dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora as
relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práti
cas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação.
Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos (1º
ao 5º ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e
as redes de ensino, as escolas e os professores organizem seus cur
rículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos
seus contextos. A progressão das aprendizagens não está proposta
de forma linear, rígida ou cumulativa com relação a cada linguagem
ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual
cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posterio
res na aprendizagem de Arte.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as com
petências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Arte deve garantir aos
alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.
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ARTE – 1º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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ARTE – 1º AO 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contexto e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

Artes integradas

Processos de criação

Matrizes estéticas culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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4.1.2.2. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No Ensino Fundamental Anos Finais, é preciso assegurar aos alunos
a ampliação de suas interações com manifestações artísticas e cul
turais nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos.
Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços da escola,
espraiando se para o seu entorno e favorecendo as relações com a
comunidade.
Além disso, o diferencial dessa fase está na maior sistematização dos
conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas
em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis.
Desse modo, espera se que o componente Arte contribua com o
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens e no
diálogo entre elas e com as outras áreas do conhecimento , com
vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências
e vivências artísticas.
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ARTE – 6º AO 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem
Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes integradas

Contextos e práticas

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística,
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte,
artesanato, folclore, design etc.).
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.
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Página: 23
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Data: 22/11/2017 12:01:30
. São igualmente relevantes os jogos e brincadeiras presentes na memória dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver,

oportunizando o reconhecimento de seus valores e formas de viver em diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros.
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
Data: 26/10/2017 15:02:13
(note-se que as modalidades citadas na descrição das categorias servem apenas para facilitar a compreensão do que caracteriza cada uma das categorias. Portanto, não são prescrições das
modalidades a ser obrigatoriamente tematizadas na escola):

conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento, as
brincadeiras e jogos têm valor em si e precisam ser organizados
para ser estudados em aula
Por sua vez, a unidade temática Esportes reúne tanto as manifes
tações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte
como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade,
por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza se
por ser orientado pela comparação de um determinado desem
penho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações
(associações, federações e confederações esportivas), as quais
definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das
modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas
características não possuem um único sentido ou somente um sig
nificado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o
esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde.
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as
demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às
características do espaço, ao número de jogadores, ao material dis
ponível etc. Isso permite afirmar, por exemplo, que, em um jogo de
dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os participantes
estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo
de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os
critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho
motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a dis
tribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando
as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas prá
ticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes:

•

Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por com
parar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo,
ciclismo, levantamento de peso etc.).

•

Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo
específico, estático ou em movimento, comparando se o
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Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas
de organização e significados muito diferentes, o que leva à neces
sidade de explicitar a classificação adotada34: (a) ginástica geral;
(b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de cons
cientização corporal.
A ginástica geral35, também conhecida como ginástica para todos,
reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a
exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a
interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não com
petitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar
(saltos), em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira indi
vidual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas,
rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Inte
gram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo36.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exer
citação corporal orientada à melhoria do rendimento, aquisição e
manutenção da condição física individual ou modificação da compo
sição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas
de movimentos repetidos com frequência e intensidade definidas.
Podem ser orientadas de acordo com uma população específica,
como a ginástica para gestantes, ou atrelada a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.
As ginásticas de conscientização corporal37 reúnem práticas que
empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a
posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados
para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.
Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em
práticas corporais milenares da cultura oriental.

34 As denominadas ginásticas competitivas foram consideradas como práticas esportivas
e, por tal motivo, foram alocadas na unidade temática Esportes com outras modalidades
técnico combinatórias. Essas modalidades fazem parte de um conjunto de esportes que se
caracterizam pela comparação de desempenho centrada na dimensão estética e acrobática
do movimento, dentro de determinados padrões ou critérios técnicos. Portanto, contempla as
modalidades de ginástica acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim.
35 Essa manifestação da ginástica pode receber outras tantas denominações, como ginástica
básica, de demonstração, acrobacias, entre outras.
36 Prática corporal milenar que consiste em manipular um ou mais objetos arremessando os
ao ar de forma alternada, em um movimento contínuo, sem perder o controle ou mantendo os
em equilíbrio. Os jogos de malabar caracterizam se por sua dificuldade e beleza, desafiando
o jogador (malabarista) a aprender técnicas específicas, utilizando diversas partes do corpo,
principalmente as mãos.
37 Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: alternativas,
introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia,
a antiginástica, o Método Feldenkrais, a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros.
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Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das
práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, orga
nizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também
integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as
formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmi
co expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares,
historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos
e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.
A unidade temática Lutas38 focaliza as disputas corporais, nas
quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o opo
nente de um determinado espaço, combinando ações de ataque
e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das
lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tra
tadas lutas brasileiras (capoeira, huka huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu jí
tsu, muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).
Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, explo
ram se expressões e formas de experimentação corporal centradas
nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibi
lidade que se apresentam quando o praticante interage com um
ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber
outras denominações, como esportes de risco, esportes alterna
tivos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o cri
tério que se utilize. Neste documento, optou se por diferenciá las
com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza se carac
terizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o
praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em
corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike,
rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas
exploram a “paisagem de cimento” para produzir essas condições
(vertigem e risco controlado) durante a prática de parkour, skate,
patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do
trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino.
Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento
devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das
38 As lutas esportivas também são tratadas na unidade temática Esporte, especificamente no
objeto de conhecimento denominado como categoria de esportes de combate.
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diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhe
cimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais,
das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos
familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a organiza
ção dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade
dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a aborda
gem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana
e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é impor
tante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do
País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no
meio líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e
seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se
vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos
competitivos), mas também à proposta de experimentar “ativida
des aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na ambientação
dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre
outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta se que as práticas corporais na escola devem ser recons
truídas com base em sua função social e suas possibilidades
materiais. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transfor
madas no interior da escola. Por exemplo, as práticas corporais de
aventura devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo
de maneira simulada, tomando se como referência o cenário de
cada contexto escolar.
É importante salientar que a organização das unidades temáticas
se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente
em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a fina
lidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar,
praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas
(regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organiza
ção, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre
si e com a sociedade as representações e os significados que lhes
são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privi
legia oito dimensões de conhecimento:
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•

Experimentação: refere se à dimensão do conhecimento que se
origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento
corporal na realização das mesmas. São conhecimentos que não
podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetivamente experimentados. Trata se de uma possibili
dade única de apreender as manifestações culturais tematizadas
pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível
acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no
momento da realização de uma determinada vivência sejam posi
tivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar
rejeição à prática em si.

•

Uso e apropriação: refere se ao conhecimento que possibilita
ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal. Trata se do mesmo tipo de conhe
cimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se
diferencia por possibilitar ao estudante a competência39 necessá
ria para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais
no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimen
tos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

•

Fruição: implica na apreciação estética das experiências sensí
veis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um
conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar
da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar
essa e outras tantas quando realizadas por outros.

•

Reflexão sobre a ação: refere se aos conhecimentos origina
dos na observação e análise das próprias vivências corporais e
daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea,
gerada em toda experiência corporal. Trata se de um ato intencio
nal, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada;
(b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos
interesses e possibilidades próprios e aos das pessoas com quem
compartilha a sua realização.

39 Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto no sentido de poder dar
conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer. Trata se de
um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe produz satisfação.

178

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

•

Construção de valores: vincula se aos conhecimentos origi
nados em discussões e vivências no contexto da tematização
das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de
valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol
de uma sociedade democrática. A produção e partilha de ati
tudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de
aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica
orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se concentra
mais especificamente na construção de valores relativos ao res
peito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer
natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento
apenas desses valores, ou fazê lo só em determinadas etapas
do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais.

•

Análise: está associada aos conceitos necessários para enten
der as características e funcionamento das práticas corporais
(saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a clas
sificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade,
o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de
uma capacidade física, entre outros.

•

Compreensão: está também associada ao conhecimento con
ceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere se ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à
época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes pratica
dos por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.
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•

Protagonismo comunitário: refere se às atitudes/ações e conhe
cimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democra
tizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como
referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a
reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm
(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que
moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os
agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como
as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula,
orientadas a interferir no contexto em busca da materialização
dos direitos sociais vinculados a esse universo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimen
sões, tampouco uma ordem necessária para o desenvolvimento
do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes
abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevan
tes e significativas.
Considerando as características dos conhecimentos e das experiên
cias próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão
seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levan
do se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser
tratadas de forma isolada ou sobreposta.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as com
petências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Educação Física
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências
específicas.

180

Esta página não contém comentários

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

4.1.3.1.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais possuem modos
próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que
torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, con
sequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É
importante reconhecer, também, a necessária continuidade às expe
riências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As
crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas
a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas
várias esferas da vida social.
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a
Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume
compromisso claro com a qualificação para a leitura, produção e
vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar
com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar
oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas corporais temati
zadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho
pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de
ações uniformes.
Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currícu
los e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades
locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino Fundamental
Anos Iniciais estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (1º e 2º anos; 3º ao 5º ano) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento em cada unidade temática:
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º E 2º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
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Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto comunitário e regional
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4.1.3.2.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental Anos Finais, os estudantes se deparam com
diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a siste
mática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização
têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem aos estudantes maior apro
fundamento nos estudos das práticas corporais na escola.
Nesse contexto, e para aumentar a flexibilidade na delimitação dos
currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às
realidades locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino
Fundamental Anos Finais, assim como no Ensino Fundamental
Anos Iniciais, estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (6º e 7º anos; 8º e 9º anos) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento, em cada unidade temática:

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO
6º E 7º ANOS

8º E 9º ANOS

Brincadeiras e
jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca

Esportes de rede/parede

Esportes de precisão

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

Esportes de invasão

Esportes técnicocombinatórios

Esportes de combate

Ginástica de
condicionamento físico

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Danças de salão

Lutas

Lutas do Brasil

Lutas do mundo

Práticas corporais
de aventura

Práticas corporais de
aventura urbanas

Práticas corporais de aventura na
natureza

Ginásticas

Ginástica de conscientização corporal

Ressalte se que, a partir do 6º ano, prevê se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de algumas
das práticas corporais, como também sua realização em contextos
de lazer e saúde, dentro e fora da escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico-combinatórios
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Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura urbanas
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Esportes

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

Danças
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Danças de salão
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do mundo

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura na natureza
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HABILIDADES
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as
suas características técnico-táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.
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4.2.

 ÁREA DE
A
MATEMÁTICA

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade con
temporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenôme
nos determinísticos contagem, medição de objetos, grandezas e
das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois
também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter
aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e
inter relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas
e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico.
Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações signi
ficativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos.
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético
dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema
de axiomas e postulados, é de fundamental importância também
considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem
da Matemática.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus
diversos campos
Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade precisa garantir que os alunos relacionem observa
ções empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade mate
mática, conceitos e propriedades, fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera se que eles desenvolvam a capacidade de identificar
oportunidades de utilização da matemática para resolver proble
mas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
soluções e interpretá las segundo os contextos das situações. A
dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas,
a partir de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do
Ensino Fundamental.
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvi
mento do letramento matemático40, definido como as competências
e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de con
jecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramen
tas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura
aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fun
damentais para a compreensão e a atuação no mundo e percebe o
caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favo
rece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e pode ser prazeroso (fruição).
O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacio
nado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática,
com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do
conhecimento e da própria Matemática. Os processos matemáticos
de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de
projetos e da modelagem podem ser citados como formas privile
giadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo
tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo
o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são
potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fun
damentais para o letramento matemático: raciocínio, representação,
comunicação e argumentação.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as compe
tências gerais da BNCC, a área de Matemática e, por consequência,
o componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos o
desenvolvimento de competências específicas.

40 Segundo a Matriz do Pisa 2012, o “letramento matemático é a capacidade individual
de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso
inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a
reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões
necessárias.”.
Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/acoes internacionais/pisa/
marcos referenciais/2013/matriz avaliacao matematica.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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4.2.1.

MATEMÁTICA

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC
leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemá
tica reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. Essas ideias
fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento
matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em objetos de
conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, deve estar presente
no estudo das operações com os números naturais, da representação
fracionária dos números racionais, de áreas, de funções, probabilidade
etc. Além disso, essa noção também se evidencia em muitas ações
cotidianas e de outras áreas do conhecimento, como vendas e trocas
mercantis, balanços químicos, representações gráficas etc.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacio
nadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber
ênfase diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o
pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de
quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumen
tos baseados em quantidades. No processo da construção da noção
de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias
de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções
fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante
propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações
dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem
ser enfatizados registros, usos, significados e operações.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, a expectativa em relação a
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita,
envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos,
espera se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a
obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras.
Nessa fase espera se também o desenvolvimento de habilidades
no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números natu
rais e números racionais por meio da identificação e compreensão
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de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o
valor posicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos
aprofundem a noção de número, é importante colocá los diante de
tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números
naturais não são suficientes para resolvê las, indicando a necessi
dade dos números racionais tanto na representação decimal quanto
na fracionária.
Com referência ao Ensino Fundamental Anos Finais, a expectativa
é a de que os alunos resolvam problemas com números naturais,
inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, com
seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com
compreensão dos processos neles envolvidos. Para que aprofundem
a noção de número, é importante colocá los diante de problemas,
sobretudo os geométricos, nos quais os números racionais não são
suficientes para resolvê los, de modo que eles reconheçam a neces
sidade de outros números: os irracionais. Os alunos devem dominar
também o cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem,
juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digi
tais. No tocante a esse tema, espera se que saibam reconhecer,
comparar e ordenar números reais, com apoio da relação desses
números com pontos na reta numérica. Cabe ainda destacar que o
desenvolvimento do pensamento numérico não se completa, evi
dentemente, apenas com objetos de estudos descritos na unidade
Números. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se
discutem situações que envolvem conteúdos das demais unidades
temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabili
dade e estatística.
Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo
de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educa
ção financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos
como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade
e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática
favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões cul
turais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre
as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por
exemplo, desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo
do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro
e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em
diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de
marketing. Essas questões, além de promover o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se constituir
em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da Mate
mática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e
aprofundar esses conceitos.
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A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finali
dade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento
pensamento algébrico
que é essencial para utilizar modelos
matemáticos na compreensão, representação e análise de relações
quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas
matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse
desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem regu
laridades e padrões de sequências numéricas e não numéricas,
estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de inter
dependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como
criar, interpretar e transitar entre as diversas representações grá
ficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações
e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. As
ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em
síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento
de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise
da interdependência de grandezas e a resolução de problemas por
meio de equações ou inequações.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do tra
balho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino e
aprendizagem desde o Ensino Fundamental
Anos Iniciais, como
as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades
da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras
para expressar regularidades, por mais simples que sejam. A relação
dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no
trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de
completar uma sequência com elementos ausentes, seja na constru
ção de sequências segundo uma determinada regra de formação.
A relação de equivalência pode ter seu início com atividades
simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e
5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades como essa contribuem para
a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas a indica
ção de uma operação a ser feita. A noção intuitiva de função pode
ser explorada por meio da resolução de problemas envolvendo a
variação proporcional direta entre duas grandezas (sem utilizar a
regra de três), como: “Se com duas medidas de suco concentrado
eu obtenho três litros de refresco, quantas medidas desse suco con
centrado eu preciso para ter doze litros de refresco?”
No Ensino Fundamental
Anos Finais, os estudos de Álgebra
retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no Ensino
Fundamental
Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos devem com
preender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma
expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade,
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investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar
um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabele
cer a variação entre duas grandezas. É necessário, portanto, que
os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e entre
incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e ine
quações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas
como uma maneira de representar e resolver determinados tipos
de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra
pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento computa
cional dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes
de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como trans
formar situações problema, apresentadas em língua materna, em
fórmulas, tabelas e gráficos e vice versa.
Associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a
importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser
objetos de estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é uma
sequência finita de procedimentos que permite resolver um deter
minado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um
procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando
as e ordenando as, e pode ser representado graficamente por um
fluxograma. A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a
linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável.
Outra habilidade relativa à álgebra que mantém estreita relação com
o pensamento computacional é a identificação de padrões para se
estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos
e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo
físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade
temática, o estudo da posição e deslocamentos no espaço e o
das formas e relações entre elementos de figuras planas e espa
ciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos.
Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer
conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes.
É importante, também, considerar o aspecto funcional que deve
estar presente no estudo da Geometria: as transformações geomé
tricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais
associadas a essa temática são, principalmente, construção, repre
sentação e interdependência.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, espera se que os alunos
identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localiza
ção e o deslocamento de objetos, construam representações de
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espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte,
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras
representações. Em relação às formas, espera se que os alunos
indiquem características das formas geométricas tridimensionais
e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações
e vice versa. Espera se, também, que nomeiem e comparem polí
gonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e
ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da
manipulação de representações de figuras geométricas planas em
quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares
de geometria dinâmica.
No Ensino Fundamental
Anos Finais, o ensino de Geometria
precisa ser visto como consolidação e ampliação das aprendiza
gens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também as
tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/
reduções de figuras geométricas planas, identificando seus ele
mentos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos
de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter desta
que nessa fase do Ensino Fundamental, de modo que os alunos
sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e sufi
cientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que
saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações
simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio
importante para a Matemática, o raciocínio hipotético dedutivo.
Outro ponto a ser destacado é a aproximação da Álgebra com
a Geometria, desde o início do estudo do plano cartesiano, por
meio da geometria analítica. As atividades envolvendo a ideia de
coordenadas, já iniciadas no Ensino Fundamental Anos Iniciais,
podem ser ampliadas para o contexto das representações no
plano cartesiano, como a representação de sistemas de equações
do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da
ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na
reta numérica.
Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de
fórmulas de cálculo de área e de volume e nem a aplicações numé
ricas imediatas de teoremas sobre relações de proporcionalidade
em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas
secantes ou do teorema de Pitágoras. A equivalência de áreas, por
exemplo, já praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios e
gregos antigos sem utilizar fórmulas, permite transformar qual
quer região poligonal plana em um quadrado com mesma área (é o
que os gregos chamavam “fazer a quadratura de uma figura”). Isso
permite, inclusive, resolver geometricamente problemas que podem
ser traduzidos por uma equação do 2º grau.
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A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade
temática Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de
conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações
problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim,
todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar,
organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade
de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e
tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar concei
tos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e
predizer fenômenos.
Merece destaque o uso de tecnologias
como calculadoras, para
avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam
na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência
central. A consulta a páginas de institutos de pesquisa como a do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pode oferecer
contextos potencialmente ricos não apenas para aprender concei
tos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá los com o
intuito de compreender a realidade.
No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade,
no Ensino Fundamental Anos Iniciais, é promover a compreensão
de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o
início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos
prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis eventos
que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os alunos
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu,
iniciando a construção do espaço amostral. No Ensino Fundamental
Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio de
atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simu
lações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade
teórica probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimen
tos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos pro
blemas de contagem.
Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho
com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de inte
resse dos alunos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a
compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. Assim, a
leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel
fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto
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deve sintetizar ou justificar as conclusões. No Ensino Fundamental
Anos Finais, a expectativa é que os alunos saibam planejar e construir
relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de
tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico.
Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes e da
população a ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou não
de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos
por meio de uma adequada técnica de amostragem.
Essa divisão em unidades temáticas serve tão somente para facili
tar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se
inter relacionam. Na elaboração dos currículos e das propostas peda
gógicas, devem ser enfatizadas as articulações das habilidades com
as de outras áreas do conhecimento, entre as unidades temáticas e
no interior de cada uma delas.
Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na
compreensão e utilização de novas ferramentas e também na com
plexidade das situações problema propostas, cuja resolução exige a
execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distin
tas. Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente,
estar restritos àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descri
ção de todos os casos possíveis, mediante a utilização de esquemas
ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução depende
da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo e do princípio da
casa dos pombos. Outro exemplo é o da resolução de problemas
envolvendo as operações fundamentais, utilizando ou não a lingua
gem algébrica.
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4.2.1.1.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, deve se retomar as vivências
cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as
experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sis
tematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas
que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à apren
dizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar
de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário
acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade
de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora
e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedi
mento de cálculo.
Portanto, a BNCC orienta se pelo pressuposto de que a aprendizagem
em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão,
ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem
deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resul
tam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas
matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadricu
ladas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a
compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses
materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão
e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhe
cimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são
retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No entanto, é fun
damental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita
de maneira fragmentada. A compreensão do papel que determinada
habilidade representa no conjunto das aprendizagens demanda a
compreensão de como ela se conecta com habilidades dos anos ante
riores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas,
e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade
em questão serve de base para as aprendizagens posteriores. Nesse
sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até
100, proposta no 1º ano, não deve ser interpretada como restrição a
ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Afinal, não
se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela aprendizagem, tão
comum nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimen
tos prévios dos alunos.
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Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um
contexto, abstrair e depois aplicá la em outro contexto envolve capa
cidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar
criar, enfim , e não somente a resolução de enunciados típicos
que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma
aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam
por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. Nessa enunciação
está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema,
mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se
algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende se que os alunos
também formulem problemas em outros contextos.
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MATEMÁTICA – 1º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
comparações e unidades de medida não
convencionais
Medidas de tempo: unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso do calendário

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Noção de acaso

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas
simples
Coleta e organização de informações
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas
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HABILIDADES
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos
a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia
da semana de uma data, consultando calendários.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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MATEMÁTICA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão
de características do sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero)

Composição e decomposição de números
naturais (até 1000)
Construção de fatos fundamentais da adição e
da subtração
Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)
Problemas envolvendo adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplo e terça parte
Álgebra

Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas
Identificação de regularidade de sequências
e determinação de elementos ausentes na
sequência

Geometria

Localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo pontos de referência,
e indicação de mudanças de direção e sentido
Esboço de roteiros e de plantas simples

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características
Figuras geométricas planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e
características
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MATEMÁTICA – 2º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro, centímetro
e milímetro)
Medida de capacidade e de massa: unidades de
medida não convencionais e convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama e quilograma)
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano
Coleta, classificação e representação de dados
em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas
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MATEMÁTICA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens
Composição e decomposição de números
naturais
Construção de fatos fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com
números naturais: adição e subtração
Problemas envolvendo significados da adição e
da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades
Problemas envolvendo diferentes significados
da multiplicação e da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular, repartição em
partes iguais e medida

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

Identificação e descrição de regularidades em
sequências numéricas recursivas

Relação de igualdade

Geometria

Localização e movimentação: representação de
objetos e pontos de referência

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações
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MATEMÁTICA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de
até cinco ordens
Composição e decomposição de um número
natural de até cinco ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10
Propriedades das operações para o
desenvolvimento de diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

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

Problemas de contagem

Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
Números racionais: representação decimal para
escrever valores do sistema monetário brasileiro

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos
de um número natural
Sequência numérica recursiva formada por números
que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um
mesmo número natural diferente de zero
Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão
Propriedades da igualdade
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MATEMÁTICA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Localização e movimentação: pontos de referência,
direção e sentido
Paralelismo e perpendicularismo
Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações, planificações e
características
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares
Simetria de reflexão

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização de instrumentos de medida e
de unidades de medida convencionais mais usuais
Áreas de figuras construídas em malhas
quadriculadas

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações
entre unidades de medida de tempo
Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos aleatórios

Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis
numéricas
Coleta, classificação e representação de dados de
pesquisa realizada
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MATEMÁTICA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais (de até seis
ordens)
Números racionais expressos na forma decimal e
sua representação na reta numérica

Representação fracionária dos números
racionais: reconhecimento, significados, leitura e
representação na reta numérica
Comparação e ordenação de números racionais
na representação decimal e na fracionária
utilizando a noção de equivalência
Cálculo de porcentagens e representação
fracionária

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

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

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

Grandezas diretamente proporcionais
Problemas envolvendo a partição de um todo
em duas partes proporcionais
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MATEMÁTICA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

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

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
representações, planificações e características
Figuras geométricas planas: características,
representações e ângulos
Ampliação e redução de figuras poligonais
em malhas quadriculadas: reconhecimento da
congruência dos ângulos e da proporcionalidade
dos lados correspondentes
Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade: utilização de
unidades convencionais e relações entre as
unidades de medida mais usuais
Áreas e perímetros de figuras poligonais:
algumas relações

Noção de volume

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances de eventos
aleatórios
Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis
Leitura, coleta, classificação interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas
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HABILIDADES
(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de
direção e de sentido e giros.
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios,
quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos
resultados.
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4.2.1.2.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino
Fundamental
Anos Finais, é imprescindível levar em conta as
experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos
alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sis
temáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade,
estabelecendo inter relações entre eles e desenvolvendo ideias
mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos
aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento
das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem,
proporcionalidade, variação e interdependência.
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Mate
mática no Ensino Fundamental
Anos Finais também está
intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos
objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões
que os alunos estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre
eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e
os demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser
destacada a importância da comunicação em linguagem matemá
tica com o uso da linguagem simbólica, da representação e da
argumentação.
Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas
quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica, é importante incluir a histó
ria da Matemática como recurso que pode despertar interesse
e representar um contexto significativo para aprender e ensinar
Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar
integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para
a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.
A leitura dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais
de cada ano nas cinco unidades temáticas permite uma visão das
possíveis articulações entre as habilidades indicadas para as dife
rentes temáticas. Entretanto, recomenda se que se faça também
uma leitura (vertical) de cada unidade temática, do 6º ao 9º ano,
com a finalidade de identificar como foi estabelecida a progres
são das habilidades. Essa maneira é conveniente para comparar
as habilidades de um dado tema a ser efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e
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também para reconhecer em que medida elas se articulam com as
indicadas para os anos posteriores, tendo em vista que as noções
matemáticas são retomadas ano a ano, com ampliação e aprofun
damento crescentes.
Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo con
ceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo
para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de
outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática.
No entanto, é necessário que eles desenvolvam a capacidade de abs
trair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá los
em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que
os alunos reelaborem os problemas propostos após os terem resol
vido. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução
de problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim,
pretende se que os alunos formulem novos problemas, baseando se
na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma
condição fosse modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou
retirado do problema proposto.
Além disso, nessa fase final do Ensino Fundamental, é importante
iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, análise e avalia
ção da argumentação matemática. Isso envolve a leitura de textos
matemáticos e o desenvolvimento do senso crítico em relação à
argumentação neles utilizada.
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MATEMÁTICA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Múltiplos e divisores de um número natural

Cálculo de porcentagens e de acréscimos e
decréscimos simples

Números inteiros: usos, história, ordenação,
associação com pontos da reta numérica e
operações

Fração e seus significados: como parte de
inteiros, resultado da divisão, razão e operador

Números racionais na representação fracionária
e na decimal: usos, ordenação e associação com
pontos da reta numérica e operações

Álgebra

Linguagem algébrica: variável e incógnita

Equivalência de expressões algébricas: identificação
da regularidade de uma sequência numérica
Problemas envolvendo grandezas diretamente
proporcionais e grandezas inversamente
proporcionais
Equações polinomiais do 1º grau

Geometria

Transformações geométricas de polígonos no
plano cartesiano: multiplicação das coordenadas
por um número inteiro e obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à origem
Simetrias de translação, rotação e reflexão
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MATEMÁTICA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e comprimento de sua
circunferência
Volume de cilindro reto
Medidas de capacidade

Probabilidade e estatística

Princípio multiplicativo da contagem
Soma das probabilidades de todos os elementos
de um espaço amostral
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e
seus elementos constitutivos e adequação para
determinado conjunto de dados
Organização dos dados de uma variável
contínua em classes
Medidas de tendência central e de dispersão

Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa amostral

266

Esta página não contém comentários

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

MATEMÁTICA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Necessidade dos números reais para medir
qualquer segmento de reta
Números irracionais: reconhecimento e
localização de alguns na reta numérica

Potências com expoentes negativos e
fracionários
Números reais: notação científica e problemas

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo
de percentuais sucessivos

Álgebra

Funções: representações numérica, algébrica e
gráfica

Razão entre grandezas de espécies diferentes

Grandezas diretamente proporcionais e
grandezas inversamente proporcionais

Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações

268

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

Página: 53
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
e, reconhecendo a diversidade cultural,

Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente esti
mulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa
de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar atividades
seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas pré definidas,
tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização
de experimentos em laboratório.
Ao contrário, pressupõe organizar as situações de aprendizagem
partindo de questões que sejam desafiadoras estimulem o interesse
e a curiosidade científica dos alunos e possibilitem definir problemas,
levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e
propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como ele
mento central na formação dos estudantes, em um sentido mais
amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas
planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibili
tar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua
compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, o ensino
de Ciências deve promover situações nas quais os alunos possam:
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de

responsável

Em síntese, valorizam se, nessa fase, os elementos mais concretos e os
ambientes que o cercam (casa, escola e bairro), oferecendo aos alunos
a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno.
Por sua vez, nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o
ambiente possibilita que se estenda a exploração dos fenômenos rela
cionados aos materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo
e ao seu impacto na qualidade ambiental. Assim, o aprofundamento
da temática dessa unidade, que envolve inclusive a construção de
modelos explicativos, deve possibilitar aos estudantes fundamentar
se no conhecimento científico para, por exemplo, avaliar vantagens
e desvantagens da produção de produtos sintéticos a partir de recur
sos naturais, da produção e uso de determinados combustíveis, bem
como da produção, da transformação e da propagação de diferentes
tipos de energia e do funcionamento de artefatos e equipamentos
que possibilitam novas formas de interação com o ambiente, esti
mulando tanto a reflexão para hábitos mais sustentáveis no uso dos
recursos naturais e científico tecnológicos quanto a produção de
novas tecnologias e o desenvolvimento em ações coletivas de apro
veitamento consciente dos recursos.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões
relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas
características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e
social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão
dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida
no planeta. Estudam se características dos ecossistemas destacan
do se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os
fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e
elementos não vivos do ambiente. Aborda se, ainda, a importância da
preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais
ecossistemas brasileiros.
Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a
partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas
que os alunos trazem para a escola. Esses saberes dos alunos vão
sendo organizados a partir de observações orientadas, com ênfase
na compreensão dos seres vivos do entorno, como também dos elos
nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem
na natureza, evidencia se a participação do ser humano nas cadeias
alimentares e como elemento modificador do ambiente, seja eviden
ciando maneiras mais eficientes de usar os recursos naturais sem
desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo excessivo e
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, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas originários.

Na unidade temática Terra e Universo, busca se a compreensão de
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes
suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças
que atuam entre eles. Ampliam se experiências de observação do
céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser
humano e demais seres vivos, bem como de observação dos princi
pais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a construção
dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas
em distintas culturas ao longo da história da humanidade, explora se a
riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras
coisas, maior valorização de outras formas de conceber o mundo
Assim, ao abranger com maior detalhe características importan
tes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a
camada de ozônio, espera se que os estudantes possam compreen
der também alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e
terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de cir
culação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado
pela forma e pelos movimentos da Terra, em uma perspectiva de
maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e
do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos.
Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos
objetos celestes, muito por conta da exploração e valorização dessa
temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos ani
mados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda mais
a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvol
ver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de
observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A siste
matização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de
referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades
que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autono
mia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na
construção de calendários etc.
Nos anos finais, há uma ênfase no estudo de solo, ciclos biogeoquími
cos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre
a vida na Terra no intuito de que os estudantes possam desenvolver
uma visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sus
tentabilidade socioambiental.
Além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado por
meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de
observação vivenciadas nos anos iniciais, por um lado, e os modelos
explicativos desenvolvidos pela ciência, por outro. Dessa forma, pri
vilegia se, com base em modelos, a explicação de vários fenômenos
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envolvendo os astros Terra, Lua e Sol, de modo a fundamentar a
compreensão da controvérsia histórica entre as visões geocêntrica
e heliocêntrica.
A partir de uma compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de
sua evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas,
espera se que os alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da
espécie humana no Universo.
Essas três unidades temáticas devem ser consideradas sob a pers
pectiva da continuidade das aprendizagens e da integração com
seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Portanto, é fundamental que elas não se desenvolvam isoladamente.
Essa integração se evidencia quando temas importantes como a
sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia
são desenvolvidos nas três unidades temáticas. Por exemplo, para
que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não
relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja
estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia,
impactos ambientais, além da ideia de que medicamentos são subs
tâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo.
De forma similar, a compreensão do que seja sustentabilidade pressu
põe que os alunos, além de entenderem a importância da biodiversidade
para a manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio dinâmico socioam
biental, sejam capazes de avaliar hábitos de consumo que envolvam
recursos naturais e artificiais e identifiquem relações dos processos
atmosféricos, geológicos, celestes e sociais com as condições necessá
rias para a manutenção da vida no planeta.
Impossível pensar em uma educação científica contemporânea sem
reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento
da sociedade humana. A investigação de materiais para usos tecno
lógicos, a aplicação de instrumentos óticos na saúde e na observação
do céu, a produção de material sintético e seus usos, as aplicações
das fontes de energia e suas aplicações e, até mesmo, o uso da
radiação eletromagnética para diagnóstico e tratamento médico,
entre outras situações, são exemplos de como ciência e tecnologia,
por um lado, viabilizam a melhoria da qualidade de vida humana,
mas, por outro, ampliam as desigualdades sociais e a degradação do
ambiente. Dessa forma, é importante salientar os múltiplos papéis
desempenhados pela relação ciência tecnologia sociedade na vida
moderna e na vida do planeta Terra como elementos centrais no
posicionamento e tomada de decisões frente aos desafios éticos,
culturais, políticos e socioambientais.
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As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habi
lidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos
anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, lin
guagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos
de investigação envolvidos na dinâmica da construção de conheci
mentos na ciência.
Assim, quando é utilizado um determinado verbo em uma habilidade,
como “apresentar” ou “relatar”, estes se referem a procedimen
tos comuns da ciência, neste caso relacionado à comunicação que
envolve também outras etapas do processo investigativo. A ideia
implícita está em relatar de forma sistemática o resultado de uma
coleta de dados e/ou apresentar a organização e extrapolação de
conclusões, de tal forma a considerar os contra argumentos apresen
tados, no caso de um debate, por exemplo.
Da mesma forma, quando é utilizado o verbo “observar” tem se em
mente o aguçamento da curiosidade do aluno sobre o mundo em
busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir
explicações sobre a realidade que o cerca.
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4.3.1.1.

CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenô
menos, transformações e com aparatos tecnológicos de seu dia a
dia. Além disso, na Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas
têm a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a
relação com seu próprio corpo e bem estar, em todos os campos de
experiências.
Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, qualquer aluno possui
vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural
e tecnológico que devem ser valorizadas e mobilizadas. Esse deve
ser o ponto de partida de atividades que assegurem a eles construir
conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo lhes ele
mentos para que compreendam desde fenômenos de seu ambiente
imediato até temáticas mais amplas.
Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam
apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que
eles, de fato, envolvam se em processos de aprendizagem nos quais
possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem
exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas
mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre o
mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e bem
estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e os
procedimentos próprios das Ciências da Natureza.
É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da
escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo
de alfabetização das crianças, as habilidades de Ciências buscam
propiciar um contexto adequado para a ampliação dos contextos
de letramento.
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CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Características dos materiais

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à diversidade

Terra e Universo
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CIÊNCIAS – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades e usos dos materiais
Prevenção de acidentes domésticos

Vida e evolução

Seres vivos no ambiente
Plantas

Terra e Universo

Movimento do Sol no céu
O Sol como fonte de luz e calor
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CIÊNCIAS – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Produção de som
Efeitos da luz nos materiais
Saúde auditiva e visual

Vida e evolução

Características e desenvolvimento dos animais

Terra e Universo

Características da Terra
Observação do céu
Usos do solo
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CIÊNCIAS – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas
Transformações reversíveis e não reversíveis

Vida e evolução

Cadeias alimentares simples
Microrganismos

Terra e Universo

Pontos cardeais
Calendários, fenômenos cíclicos e cultura
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CIÊNCIAS – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

Vida e evolução

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos
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4.3.1.2.

CIÊNCIAS NOS ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS,
OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências,
saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural
e material continua sendo fundamental. Todavia, ao longo desse
percurso, percebe se uma ampliação progressiva da capacidade de
abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial
nos últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida
social e pela busca de uma identidade própria. Essas características
possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos
mais complexos das relações consigo mesmo, com os outros, com
a natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência
dos valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez
mais, atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidarie
dade, cooperação e repúdio à discriminação.
Nesse contexto, é importante motivá los com desafios cada vez mais
abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a
eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais comple
xos e contextualizados.
Além disso, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino
Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda
mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a socie
dade, o que significa lançar mão do conhecimento científico e
tecnológico para compreender os fenômenos e conhecer o mundo,
o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é fundamental
que tenha condições de ser protagonista na escolha de posiciona
mentos que representem o autocuidado com seu corpo e respeito
com o do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física,
mental, sexual e reprodutiva e valorização das experiências pessoais
e coletivas.
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CIÊNCIAS – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

Vida e evolução

Célula como unidade da vida
Interação entre os sistemas locomotor e nervoso
Lentes corretivas

Terra e Universo
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Forma, estrutura e movimentos da Terra
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CIÊNCIAS – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do calor
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra
História dos combustíveis e das máquinas
térmicas

Vida e evolução

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental
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CIÊNCIAS – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia elétrica

Vida e evolução

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
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4.4.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
HUMANAS

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvol
vam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização
marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais
da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas con
juntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais
a diversidade cultural, étnica, de gênero, entre tantas outras deve
ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O
raciocínio espaço-temporal baseia se na ideia de que o ser humano
produz o espaço em que vive, apropriando se dele em determinada
circunstância histórica. A capacidade de identificação dessa circuns
tância impõe se como condição para que o ser humano compreenda,
interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou
no presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido
quanto pelo controle dos fenômenos naturais e históricos dos quais
é agente.
A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvi
mento do raciocínio espaço temporal no ensino de Ciências Humanas
devem favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e
da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das
noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes lin
guagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e
leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e
percebidos.
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos
não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção,
para possibilitar uma leitura geo histórica dos fatos e uma análise
com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas)
simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebi
dos e vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os
lugares distribuídos no território e compreender os diferentes olhares
para os arranjos desses objetos nos planos espaciais.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas
na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também
a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder
e, especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de
diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino
de Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma
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Nesse contexto, faz se necessário o desenvolvimento de habilida
des voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral,
escrita, cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna se
possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos,
condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para
um convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. O desafio é
grande, exigindo capacidade para responder de maneira crítica, pro
positiva e ética aos conflitos impostos pela história.
Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental Anos Finais,
o ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de
variáveis, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso
permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os
espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espí
rito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de
outros lugares, sociedades e temporalidades históricas. Nessa fase, as
noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são abordadas
em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a pers
pectiva dos direitos humanos.
Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do
conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as
diferentes sociedades dispõem para fazer justiça e criar um novo
campo republicano de direitos. Portanto, o desafio não está apenas
no campo da produção e reprodução de uma memória histórica, mas
nos questionamentos com vistas a uma posição ética dos indivíduos
em relação ao passado e ao presente. Vários temas decorrem dessa
reflexão, tais como a interculturalidade e a valorização das diferenças,
em meio a um intenso movimento das populações e dos direitos civis.
O Ensino Fundamental
Anos Finais tem o compromisso de dar
continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os ques
tionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os
modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder;
e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das
habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e
comparação, em contexto local ou global, é importante para a melhor
compreensão de si, do outro, da escola, da comunidade, do Estado,
do país e do mundo. Dá se, assim, um passo importante para a res
ponsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.
Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e
fenômenos sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética, res
ponsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais.
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4.4.1.

GEOGRAFIA

Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo
em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda
as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas
diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográ
fica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso
de diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem que
ganha significado, à medida que, ao observá la, nota se a vivência
dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos;
nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade
cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos
uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.
Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendi
zagens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar
espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensa
mento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que
integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de
outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa
interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças
de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície
terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à
centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento
espacial, aplica determinados princípios (Quadro 1) para compreen
der aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição
dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento ter
ritorial, as conexões existentes entre componentes físico naturais e
as ações antrópicas.41

41 Essa concepção, que valoriza a capacidade dos jovens de pensar espacialmente por meio
do raciocínio geográfico, é compartilhada por propostas curriculares de diversos países, como
o Reino Unido, Portugal, Estados Unidos da América, Chile e Austrália.
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e combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza

Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o
pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e
análise das informações geográficas, os alunos podem reconhe
cer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população
mundial; o impacto da distribuição territorial em disputas geopolí
ticas; e a desigualdade socioeconômica da população mundial em
diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem
da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade e das dife
renças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito
à diversidade sem preconceitos étnicos, de gênero ou de qualquer
outro tipo). Ela também estimula a capacidade de empregar o
raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na
vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das
competências gerais previstas na BNCC.
Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais
conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por níveis
de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo
e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem
outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos
diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza
e paisagem.
O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos
precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim
como para a História, o tempo é para a Geografia uma constru
ção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos
sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser
ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações
naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural.
Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das socieda
des por meio da relação tempo espaço, representa um importante
e desafiador processo na aprendizagem de Geografia.
Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na
descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado
restringe se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos.
A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige
o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas
formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e
crítica, as múltiplas relações que conformam a realidade, de acordo
com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica.
Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi
dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino
Fundamental, em uma progressão das habilidades.
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e étnico-raciais,

os estudantes

Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam se
as noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental
Anos Iniciais, busca se ampliar as experiências com o espaço e
o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhe
cimento sobre si mesmo e de sua comunidade, valorizando se
os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera se que as
crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais identificando se com a sua comunidade e respeitando
os diferentes contextos socioculturais. Ao tratar do conceito de
espaço, estimula se o desenvolvimento das relações espaciais
topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio geográ
fico, importantes para o processo de alfabetização cartográfica e
a aprendizagem com as várias linguagens (formas de representa
ção e pensamento espacial).
Além disso, pretende se possibilitar que as crianças construam sua
identidade relacionando se com o outro (sentido de alteridade);
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em
diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a sua
compreensão do mundo. Em continuidade, no Ensino Fundamental
Anos Finais, procura se expandir o olhar para a relação do sujeito
com contextos mais amplos, considerando temas políticos, econô
micos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, o estudo da
Geografia constitui se em uma busca do lugar de cada indivíduo
no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo,
situando o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de
cidadão ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos
de sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas
também produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e
suas normas.
Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de dife
rentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos
compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local
e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
precisam compreender as interações multiescalares existentes
entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e
interações espaciais mais complexas. A conexão é um princípio
da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os
componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela também
analisa o que ocorre entre quaisquer elementos que constituem
um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua
totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens,
a localização e a distribuição de diferentes fenômenos e objetos
técnicos, por exemplo.
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Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental
Anos Iniciais, as
crianças compreendem e estabelecem as interações entre socie
dade e meio físico natural. No decorrer desse processo, os alunos
devem aprender a considerar as escalas de tempo e as periodiza
ções históricas, importantes para a compreensão da produção do
espaço geográfico em diferentes sociedades e épocas.
Em Mundo do trabalho, abordam se, no Ensino Fundamental Anos
Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferen
tes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São
igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e
suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os pro
cessos produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias
produtivas. No Ensino Fundamental
Anos Finais, essa unidade
temática ganha relevância: incorpora se o processo de produ
ção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e
cidade, destacando se as alterações provocadas pelas novas tec
nologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças
substanciais nas relações de trabalho na geração de emprego e
na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Indus
trial, a revolução técnico científico informacional e a urbanização
devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse
sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças
que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas
e processos históricos
Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção
do que é um mapa e de outras formas de representação gráfica,
são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográ
fico. Espera se que no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
tenham domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, inician
do se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas,
desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras
alternativas, são frequentemente utilizados no componente cur
ricular. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens,
maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção
de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades
de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações,
conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não
como verdades, mas como possibilidades.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, os alunos começam, por
meio do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pen
samento espacial, que gradativamente passa a envolver outros
princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de
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localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia espa
cial. No Ensino Fundamental
Anos Finais, espera se que os
alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas
temáticos, assim como as mais diferentes representações utiliza
das como ferramentas da análise espacial. Essa, aliás, deve ser uma
preocupação norteadora do trabalho com mapas em Geografia.
Eles devem, sempre que possível, servir de suporte para o reper
tório que faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino do
mapa pelo mapa, como fim em si mesmo.
Na unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida,
busca se a unidade da geografia, articulando geografia física e
geografia humana, com destaque para a discussão dos processos
físico naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental Anos
Iniciais, destacam se as noções relativas à percepção do meio
físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reco
nhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a
natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao
transformá la em recursos quanto aos impactos socioambientais
delas provenientes. No Ensino Fundamental Anos Finais, essas
noções ganham dimensões conceituais mais complexas, de modo
a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, con
jugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas
escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Dessa maneira,
torna se possível a eles conhecer os fundamentos naturais do
planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas
na dinâmica físico natural, inclusive no contexto urbano e rural.
Em todas essas unidades, destacam se aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geogra
fia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como:
estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; dis
cutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações
de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletivi
dade e do bem comum.
No Ensino Fundamental Anos Iniciais, as crianças devem ser desa
fiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de
vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais,
e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e
serviços básicos essenciais (como transporte, segurança, saúde e
educação). No Ensino Fundamental Anos Finais, espera se que os
alunos compreendam os processos que resultaram na desigualdade
social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual
realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos,
solidários e de justiça. Dessa maneira, possibilita se o entendimento
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4.4.1.1.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental Anos Ini
ciais, será necessário considerar o que as crianças aprenderam na
Educação Infantil.
Em seu cotidiano, por exemplo, elas desenham familiares, enumeram
relações de parentesco, reconhecem se em fotos (classificando as
como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de
dormir, de ir para escola, negociam horários, fazem relatos orais, revi
sitam o passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas
pelos mais velhos, posicionam se criticamente sobre determinadas
situações, e tantos outros.
Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças,
o estudo da Geografia no Ensino Fundamental Anos Iniciais, em
articulação com os saberes de outros componentes curriculares e
áreas de conhecimento, concorre para o processo de alfabetização
e letramento e para o desenvolvimento de diferentes raciocínios.
O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das
relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza,
nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária
associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento
da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas,
maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos
desenvolvem a percepção e o domínio do espaço.
Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e respon
der algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos:
Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as
características socioespaciais? Essas perguntas mobilizam as crian
ças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no mundo,
permitindo que compreendam seu lugar no mundo.
“Onde se localiza?” é uma indagação que as leva a mobilizar o pen
samento espacial e as informações geográficas para interpretar as
paisagens e compreender os fenômenos socioespaciais, tendo na
alfabetização cartográfica um importante encaminhamento.
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, étnico-raciais e

“Por que se localiza?” permite a orientação e a aplicação do pensa
mento espacial em diferentes lugares e escalas de análise.
“Como se distribui?” é uma pergunta que remete ao princípio geo
gráfico de diferenciação espacial, que estimula os alunos a entender
o ordenamento territorial e a paisagem, estabelecendo relações entre
os conceitos principais da Geografia.
“Quais são as características socioespaciais?”permite que reconhe
çam a dinâmica da natureza e a interferência humana na superfície
terrestre, conhecendo os lugares e estabelecendo conexões entre
eles, sejam locais, regionais ou mundiais, além de contribuir para a
percepção das temáticas ambientais.
A ênfase nos lugares de vivência, dada no Ensino Fundamental Anos
Iniciais, oportuniza o desenvolvimento de noções de pertencimento,
localização, orientação e organização das experiências e vivências
em diferentes locais.
Essas noções são fundamentais para o trato com os conhecimen
tos geográficos. Mas o aprendizado não deve ficar restrito apenas
aos lugares de vivência. Outros conceitos articuladores, como pai
sagem, região e território, vão se integrando e ampliando as escalas
de análise.
De maneira geral, na abordagem dos objetos de conhecimento é
necessário garantir o estabelecimento de relações entre concei
tos e fatos que possibilitem o conhecimento da dinâmica do meio
físico, social, econômico e político. Dessa forma, deve se garantir
aos alunos a compreensão das características naturais e culturais
nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a
noção espaço tempo.
Assim, é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a
sociodiversidade de culturas indígenas, afrodescendentes povos e
comunidades tradicionais para compreender suas características
socioculturais e suas territorialidades. Do mesmo modo, é neces
sário que eles diferenciem os lugares de vivência e compreendam
a produção das paisagens e a inter relação entre elas, como o
campo/cidade e o urbano/rural, no que tange aos aspectos políti
cos, sociais, culturais e econômicos.

320

Assunto: Texto digitado

Data: 07/11/2017 17:38:35

Esta página não contém comentários

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

GEOGRAFIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

O modo de vida das crianças em diferentes
lugares

Situações de convívio em diferentes lugares
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Conexões e escalas

Ciclos naturais e a vida cotidiana

Mundo do trabalho

Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia
a dia

Formas de representação e pensamento
espacial

Pontos de referência

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Condições de vida nos lugares de vivência
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HABILIDADES
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares.
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças,
parques) para o lazer e diferentes manifestações.
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sala
de aula, escola etc.).
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com
outras.
(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários,
histórias inventadas e brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao longo
do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
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GEOGRAFIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Convivência e interações entre pessoas na
comunidade

Riscos e cuidados nos meios de transporte e de
comunicação

Conexões e escalas

Experiências da comunidade no tempo e no
espaço
Mudanças e permanências
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Mundo do trabalho

Tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes

Formas de representação e pensamento
espacial

Localização, orientação e representação espacial

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Os usos dos recursos naturais: solo e água no
campo e na cidade
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GEOGRAFIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A cidade e o campo: aproximações e diferenças

Conexões e escalas

Paisagens naturais e antrópicas em
transformação

Mundo do trabalho

Matéria-prima e indústria

Formas de representação e pensamento
espacial

Representações cartográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Produção, circulação e consumo

Impactos das atividades humanas
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4.4.1.2.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende se garantir a con
tinuidade e a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental
Anos Iniciais, em níveis crescentes de complexidade da compreen
são conceitual a respeito da produção do espaço. Para tanto, é preciso
que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço
em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis histori
camente instituídas, compreendendo a transformação do espaço em
território usado espaço da ação concreta e das relações desiguais
de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado
pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. Desenvol
vendo a análise em diferentes escalas, espera se que os estudantes
demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que rela
cionem e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos
técnicos e o ordenamento do território usado.
Para tanto, no 6º ano, propõe se a retomada da identidade sociocul
tural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade
do estudo sobre os diferentes e desiguais usos do espaço, para uma
tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no
planeta. Aborda se também o desenvolvimento de conceitos estru
turantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre
os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e as profundas
alterações ocorridas no tempo social. Ambas são responsáveis pelas
significativas transformações do meio e pela produção do espaço
geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus ele
mentos reguladores.
Trata se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as dispu
tas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos
de vida das sociedades originárias e/ou tradicionais; e o avanço do
capital, todos retratados na paisagem local e representados em dife
rentes linguagens, entre elas o mapa temático. O entendimento dos
conceitos de paisagem e transformação é necessário para que os
alunos compreendam o processo de evolução dos seres humanos
e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas.
Nesse sentido, espera se que eles compreendam o papel de diferen
tes povos e civilizações na produção do espaço e na transformação
da interação sociedade/natureza.
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No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da for
mação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica
e política. Objetiva se o aprofundamento e a compreensão dos
conceitos de Estado nação e formação territorial, e também dos
que envolvem a dinâmica físico natural, sempre articulados às
ações humanas no uso do território. Espera se que os alunos com
preendam e relacionem as possíveis conexões existentes entre os
componentes físico naturais e as múltiplas escalas de análise, como
também entendam o processo socioespacial da formação territorial
do Brasil e analisem as transformações no federalismo brasileiro e
os usos desiguais do território.
Nesse contexto, as discussões relativas à formação territorial con
tribuem para a aprendizagem a respeito da formação da América
Latina, em especial da América portuguesa, que são apresenta
das no contexto do estudo da geografia brasileira. Ressalta se
que o conceito de região faz parte das situações geográficas que
necessitam ser desenvolvidas para o entendimento da formação
territorial brasileira.
Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental
Anos Finais, o
estudo da Geografia se concentra no espaço mundial Para isso,
parte da compreensão de que, na realidade atual, a divisão inter
nacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram se muito
mais fluídas e complexas do ponto de vista das interações espaciais
e das redes de interdependência em diferentes escalas. Por esse
motivo, no estudo dos países de diferentes continentes (América,
Europa, Ásia, África e Oceania), são tematizadas as dimensões da
política, da cultura e da economia.
Nessa direção, explora se, no 8º ano, a constituição da visão de mundo
do ponto de vista do Ocidente, especialmente dos países europeus,
desde a expansão marítima e comercial, consolidando o Sistema
Colonial em diferentes regiões do mundo. Além disso, abordam se
os países asiáticos na sua relação com o Ocidente, com destaque
para o papel econômico e cultural da China, do Japão, da Índia e do
Oriente Médio. Entender a dimensão sociocultural e geopolítica da
Eurásia na formação e constituição do Estado Moderno e das dispu
tas territoriais possibilita uma aprendizagem com ênfase no processo
geo histórico, por meio das situações geográficas que contextuali
zam os temas da geografia regional.
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Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos conceitos de território e região, por meio dos estudos da América e da África. Pretende-se, com as possíveis análises,
que os estudantes possam compreender a formação dos Estados Nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do território americano e africano. As relações entre como ocorreram as
ocupações e as formações territoriais dos países podem ser analisadas por meio de comparações, por exemplo, de países africanos com países latino-americanos, inserindo, nesse contexto,
o processo socioeconômico brasileiro. Destaca-se também a relevância do estudo da América do Norte, com ênfase no papel dos Estados Unidos da América na economia do pós-guerra e
em sua participação na geopolítica mundial na contemporaneidade. Nos estudos regionais, sejam da América, sejam da África, as informações geográficas são fundamentais para analisar
geoespacialmente os dados econômicos, culturais e socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento básico, moradia, entre outros –, comparando-os com eventos de pequenas e
grandes magnitudes, como terremotos, tsunamis e desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da cobertura vegetal. Considera-se que os estudantes precisam conhecer as
diferentes concepções dos usos dos territórios, tendo como referência diferentes contextos sociais, geopolíticos e ambientais, por meio de conceitos como classe social, modo de vida,
paisagem e elementos físicos naturais, que contribuem para uma aprendizagem mais significativa, estimulando o entendimento das abordagens complexas da realidade, incluindo a leitura
de representações cartográficas e a elaboração de mapas e croquis.
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GEOGRAFIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Identidade sociocultural

Conexões e escalas

Relações entre os componentes físico-naturais

Mundo do trabalho

Transformação das paisagens naturais e
antrópicas

Formas de representação e pensamento
espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico

Atividades humanas e dinâmica climática
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HABILIDADES
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses
lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários.
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a
partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento
das cidades.
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis topográficos e de
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento,
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes de
distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade
local e do mundo.
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na
dinâmica climática (ilha de calor etc.).
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GEOGRAFIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Ideias e concepções sobre a formação territorial
do Brasil

Conexões e escalas

Formação territorial do Brasil

Características da população brasileira

Mundo do trabalho

Produção, circulação e consumo de mercadorias

Desigualdade social e o trabalho
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Formas de representação e pensamento
espacial

Mapas temáticos do Brasil

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade brasileira
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HABILIDADES
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais
fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos e
condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município em
que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema
Colonial implantado pelas potências europeias.
(EF08GE05) Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes
histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.
(EF08GE06) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras,
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE07) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.
(EF08GE08) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais.
(EF08GE09) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às
diferenças.
(EF08GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de
povos, produtos e culturas.
(EF08GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo.
(EF08GE12) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano-industrial frente
ao problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e de matéria-prima.
(EF08GE13) Analisar os impactos socioeconômicos da adoção de elementos como a hora
fracionada, o horário de verão e a linha internacional de mudança de data, considerando
informações do sistema internacional de fusos horários.
(EF08GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, além de mapas esquemáticos
(croquis) e anamorfoses geográficas, para analisar, sintetizar e apresentar dados e informações
sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas mundiais.
(EF08GE15) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE16) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação e usos da terra em
diferentes regiões da Europa, Ásia e Oceania.
(EF08GE17) Identificar e analisar as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes
fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétricas e nucleares, em diferentes países.
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HABILIDADES
(EF09GE01) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09GE02) Analisar de que forma a hegemonia estadunidense é exercida em diferentes
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou influência
cultural na América Latina e África.
(EF09GE03) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país, para o
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações
geopolíticas na América, África e Oriente Médio e suas múltiplas regionalizações a partir do
pós-guerra.
(EF09GE04) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas
mundiais no processo de globalização/mundialização.
(EF09GE05) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração
cultural e econômica, nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de
vivência, marcas desses processos.
(EF09GE06) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão
da China no cenário internacional sobre a posição de liderança global exercida pelos Estados
Unidos da América.
(EF09GE07) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África,
assim como das potências estadunidense, russa e chinesa na ordem mundial do pós-guerra.
(EF09GE08) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e
intercâmbios dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados
Unidos da América e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul).
(EF09GE09) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no
campo e na cidade, considerando o impacto da globalização/mundialização.
(EF09GE10) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização
econômica do espaço mundial.
(EF09GE11) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
em diferentes países.
(EF09GE12) Explicar o processo de formação dos recursos minerais e a consequência de sua
utilização na indústria, bem como as condições de trabalho na América e África, comparando a
situação do Brasil com a de outros países dos dois continentes.
(EF09GE13) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no
mundo, com destaque para o Brasil.
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Formas de representação e pensamento
espacial

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas
temáticos da América e África

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Impacto ambiental nos Estados Unidos da
América, Brasil, África e América espanhola

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
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HABILIDADES
(EF09GE14) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas
com informações geográficas acerca da África e América.
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações
populacionais e socioambientais representadas em mapas temáticos em diferentes projeções
cartográficas.
(EF09GE16) Analisar características de países e grupos de países da América e África no que se
refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades
sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e
valoração na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.
(EF09GE17) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua
relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambiente global.
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e o utiliza?

da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os pro
blemas e propor soluções com vistas à superação das contradições
políticas, econômicas e sociais do mundo em que vivemos.
Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a
utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos, ico
nográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão
da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram.
Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário,
instrumentos de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos
carregam em si mesmos a experiência humana, as formas especí
ficas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto
de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma se em
exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de
um saber próprio da história.
A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos
a colocar em questão o significado das coisas do mundo estimu
lando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Por
meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o
papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo,
ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos,
no âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental.
Os processos de identificação, comparação, contextualização, inter
pretação e análise de um objeto estimulam o pensamento.
De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido?
Para que serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no
tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo
objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre seme
lhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação de
uma questão ou objeto a ser estudado.
Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto
podem favorecer uma melhor comp eensão da história, das mudan
ças ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações
sociais. O pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida e, poste
riormente, transformou se em objeto de decoração. Que significados
o pilão carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava? Qual
era a sua utilidade na cozinha? E na sala, o pilão tornou se objeto de
uso ou de desfrute estético? Por quê?
A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for,
por exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas de
populações indígenas e de populações urbanas pode ser bastante

348

Assunto: Texto digitado
povos indígenas originários

CIÊNCIAS HUMANAS HISTÓRIA
ENSINO FUNDAMENTAL

Página: 131
Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado
povos indígenas originários,

Data: 22/11/2017 11:44:52

Autor: reuniao

Assunto: Texto digitado

Data: 22/11/2017 11:44:55

Autor: reuniao
,

Assunto: Texto digitado

Data: 22/11/2017 11:45:00

Para os

4.4.2.1.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
A BNCC de História no Ensino Fundamental
Anos Iniciais con
templa, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo
tem início quando a criança toma consciência da existência de um
“Eu” e de um “Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é um
método de conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma
consciência de si, desenvolvendo a capacidade de administrar a sua
vontade de maneira autônoma, como parte de uma família, uma
comunidade e um corpo social.
Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os
indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a
vivências cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e
no espaço em que vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino Fun
damental Anos Iniciais, torna se mais complexo à medida que o
sujeito reconhece que existe um “Outro” e que cada um apreende o
mundo de forma particular. A percepção da distância entre objeto
e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito,
tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda
a relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História
depende das linguagens com as quais os seres humanos se comuni
cam, entram em conflito e negociam.
A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela
análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas
culturas. Compreender a enorme variedade de sistemas (com base
um, com base dois, com base dez etc.) é um bom exercício, assim
como refletir sobre as ideias de adição, subtração, multiplicação e
divisão, evitando um olhar universalizante para os números.
Em determinadas culturas, o número usado para contar seres
humanos pode ser diferente do número que se usa para contar
mandiocas, como acontece com os membros da etnia Palikur. O que
isso significa? Se na tradição de matriz grega, a unidade é o um (1),
para muitos grupos indígenas, a unidade é o dois (2). Nessas comu
nidades indígenas (os Xavante, por exemplo) a ideia de paridade é
um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de
modelagem do mundo. Identificar essas diferenças significa tomar
consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade.
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Não são apenas os sistemas numéricos que explicam variações de
linguagem. Existem inúmeras maneiras de se comunicar por meio de
expressões corporais, sonoras ou gustativas como o que se come
ou não se come. No Brasil, por exemplo, não se comem cachorros;
prefere se carne de vaca ou uma dieta à base de vegetais. Por quê?
E a cobra, é uma boa opção para quem? Essas descobertas simples
resultam em um aprimoramento dos mecanismos de comunicação
e se constituem, posteriormente, no substrato para a elaboração do
diálogo e da resolução de conflitos.
Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o
desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, compe
tências essenciais para o viver em sociedade.
Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental Anos
Iniciais, pode se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilidades trabalham
com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é
o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Há uma amplia
ção de escala e de percepção, mas o que se busca, de início, é o
conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal,
da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por
meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível
separar o “Eu” do “Outro”. Esse é o ponto de partida.
No 3º e no 4º ano contemplam se a noção de lugar em que se vive
e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferencia
ções entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse
momento, também são analisados processos mais longínquos na
escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos.
Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a diver
sidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção
de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diver
sidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o
convívio e o respeito entre os povos.
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Para evitar uma visão homogênea, busca se observar que, no inte
rior de uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada
grupo produz suas memórias como elemento que impulsiona o esta
belecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento
a um grupo social determinado. As memórias podem ser individuais
ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo se em
uma lógica de produção de patrimônios (materiais ou imateriais)
que dizem respeito a grupos ou povos específicos.
Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento,
no Ensino Fundamental Anos Iniciais, analisar como o sujeito se
aprimorou na pólis, tanto do ponto de vista político quanto ético.
Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados
por grandes movimentos populacionais e pela globalização, consi
derou se uma nova dimensão para o projeto pedagógico.
Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenrai
zado, seja por contingências históricas (migrações), seja, ainda, em
razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos refe
renciais identitários que questionam as antigas construções do
ideário do Estado nação. Seja como for, em ambos os casos, os
indivíduos devem se preparar para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo.
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contemporânea. A cronologia deve ser pensada como um instrumento compartilhado por professores de História com vistas à problematização da proposta, justificação do sentido (contido no
sequenciamento) e discussão dos significados dos eventos selecionados por diferentes culturas e sociedades. O ensino de História se justifica na relação do presente com o passado, valorizando o
tempo vivido pelo estudante e seu protagonismo, para que ele possa participar ativamente da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
[quebrar parágrafo]

4.4.2.2.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Funda
mental Anos Finais está pautado por três procedimentos básicos:
1.

Data: 25/10/2017 15:21:03

Pela identificação dos eventos considerados importantes na histó
ria do Ocidente (África, Europa e América, especialmente o Brasil),
ordenando os de forma cronológica e localizando os no espaço
geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os
alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados
da produção, circulação e utilização de documentos (materiais ou
imateriais), elaborando críticas sobre formas já consolidadas de
registro e de memória, por meio de uma ou várias linguagens.
3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de
um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os
argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habi
lidades necessárias para elaboração de proposições próprias.
O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de represen
tação, a cronológica, constituída por meio de uma seleção de eventos
históricos consolidados na cultura historiográfica. A sistematização dos
eventos é consoante com as noções de tempo (medida e datação) e
de espaço (concebido como lugar produzido pelo ser humano em sua
relação com a natureza). Os eventos selecionados permitem a constitui
ção de uma visão global da história, palco das relações entre o Brasil, a
Europa, o restante da América, a África e a Ásia ao longo dos séculos. A
valorização da história da África e das culturas afro brasileira e indígena
(Lei nº 10.639/200344 e Lei nº 11.645/200845) ganha realce não apenas
em razão do tema da escravidão, mas, especialmente, por se levar em
conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo

44 BRAS L. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera 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. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003, Seção 1, p. 1. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
45 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 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 Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de
março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007
2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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HISTÓRIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo contemporâneo: o Antigo
Regime em crise

A questão do iluminismo e da ilustração

As revoluções inglesas e os princípios do
liberalismo
Revolução Industrial e seus impactos na
produção e circulação de povos, produtos e
culturas
Revolução Francesa e seus desdobramentos

Rebeliões na América portuguesa: as conjurações
mineira e baiana
Os processos de independência nas
Américas

Independência dos Estados Unidos da América
Independências na América espanhola
• A revolução dos escravizados em São
Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
Os caminhos até a independência do Brasil

A tutela da população indígena, a escravidão dos
negros e a tutela dos egressos da escravidão
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HISTÓRIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O nascimento da República no Brasil e
os processos históricos até a metade do
século XX

Experiências republicanas e práticas autoritárias:
as tensões e disputas do mundo contemporâneo
A proclamação da República e seus primeiros
desdobramentos
A questão da inserção dos negros no período
republicano do pós-abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra;
a cultura afro-brasileira como elemento de
resistência e superação das discriminações
Primeira República e suas características
Contestações e dinâmicas da vida cultural no
Brasil entre 1900 e 1930
O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político
A questão indígena durante a República (até
1964)
Questões de gênero, o anarquismo e
protagonismos femininos

Totalitarismos e conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial
A questão da Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de 1929

A emergência do fascismo e do nazismo
A Segunda Guerra Mundial
O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o
advento dos nacionalismos africanos e asiáticos
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
questão dos Direitos Humanos
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APRESENTAÇÃO

Ao homologar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental, o Brasil inicia uma nova era na educação brasileira e se alinha
aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo.
Prevista na Constituição de 1988, na LDB de 1996 e no Plano Nacional de Educação
de 2014, a BNCC foi preparada por especialistas de cada área do conhecimento,
com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da
sociedade civil. Em abril de 2017, considerando as versões anteriores do documento,
o Ministério da Educação (MEC) concluiu a sistematização e encaminhou a terceira
e última versão ao Conselho Nacional de Educação (CNE). A BNCC pôde então
receber novas sugestões para seu aprimoramento, por meio das audiências públicas realizadas nas cinco regiões do País, com participação ampla da sociedade.
É com muita satisfação que apresentamos o resultado desse grande avanço para a
educação brasileira. A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece
com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos
os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e
instituições escolares públicas e particulares passam a ter uma referência nacional
obrigatória para a elaboração ou adequação de seus currículos e propostas pedagógicas. Essa referência é o ponto ao qual se quer chegar em cada etapa da Educação
Básica, enquanto os currículos traçam o caminho até lá.
Trata-se, portanto, da implantação de uma política educacional articulada e integrada. Para isso, o MEC será parceiro permanente dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios, trabalhando em conjunto para garantir que as mudanças cheguem
às salas de aula. As instituições escolares, as redes de ensino e os professores serão
os grandes protagonistas dessa transformação.
A BNCC expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de uma
educação integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento
pleno de todos os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à
discriminação e ao preconceito. Assim, para cada uma das redes de ensino e das
instituições escolares, este será um documento valioso tanto para adequar ou
construir seus currículos como para reafirmar o compromisso de todos com a
redução das desigualdades educacionais no Brasil e a promoção da equidade e da
qualidade das aprendizagens dos estudantes brasileiros.
Mendonça Filho
Ministro da Educação
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Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas
e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC
integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o
alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual
e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de
infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.
Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime
de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora
da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso
e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas
garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental.
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas
na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas,
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente
justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL,
2013)3, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)4.
É imprescindível destacar que as competências gerais da BNCC, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento
didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação

3 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de
Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília:
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 32131-educacao-dh-diretrizesnacionaispdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
4 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/
agenda2030/>. Acesso em: 7 nov. 2017.
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Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na
formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR
1.

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre
o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da
produção artístico cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens verbal (oral ou visual motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e digital , bem como conhecimentos
das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas
e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar se
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as
relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas
ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis,
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta.
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8. Conhecer se, apreciar se e cuidar de sua saúde física e emocional, com
preendendo se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Os marcos legais que embasam a BNCC
A Constituição Federal de 19885, em seu Artigo 205, reconhece a
educação como direito fundamental compartilhado entre Estado,
família e sociedade ao determinar que
a educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho (BRASIL, 1988).

Para atender a tais finalidades no âmbito da educação escolar, a
Carta Constitucional, no Artigo 210, já reconhece a necessidade de
que sejam “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental,
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988).
Com base nesses marcos constitucionais, a LDB, no Inciso IV de seu
Artigo 9º, afirma que cabe à União
estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, competências e diretrizes para a Educação
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão
os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar
formação básica comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada).

5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal,
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Nesse artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo
o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já
antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é
básico-comum e o que é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos. O
segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer que os conteúdos
curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a
LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas
dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções
fundantes da BNCC.
A relação entre o que é básico-comum e o que é diverso é retomada
no Artigo 26 da LDB, que determina que
os currículos da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais
e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos (BRASIL, 1996; ênfase adicionada).

Essa orientação induziu à concepção do conhecimento curricular
contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e
do seu alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) ao longo da década de
1990, bem como de sua revisão nos anos 2000.
Em 2010, o CNE promulgou novas DCN, ampliando e organizando
o conceito de contextualização como “a inclusão, a valorização
das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural resgatando e respeitando as várias manifestações de cada
comunidade”, conforme destaca o Parecer CNE/CEB nº 7/20106.
Em 2014, a Lei nº 13.005/20147 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reitera a necessidade de

6 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmera de Educação Básica. Parecer nº 7, de 7
de abril de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário Oficial
da União, Brasília, 9 de julho de 2010, Seção 1, p. 10. Disponível em: <http://pactoensinomedio.
mec. gov.br/images/pdf/pceb007 10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
7 BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 26 de junho de 2014. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm>. Acesso em:
23 mar. 2017.
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estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa [União, Estados, Distrito Federal e
Municípios], diretrizes pedagógicas para a educação
básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos(as) alunos(as) para cada ano do Ensino
Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades
regional, estadual e local (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, consoante aos marcos legais anteriores, o PNE
afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o
Brasil, com o foco na aprendizagem como estratégia para fomentar
a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades (meta 7), referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento.
Em 2017, com a alteração da LDB por força da Lei nº 13.415/2017,
a legislação brasileira passa a utilizar, concomitantemente, duas
nomenclaturas para se referir às finalidades da educação:
Art. 35 A. A Base Nacional Comum Curricular definirá
direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio,
conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação,
nas seguintes áreas do conhecimento [...]

Art. 36. § 1º A organização das áreas de que trata o caput
e das respectivas competências e habilidades será feita
de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema
de ensino (BRASIL, 20178; ênfases adicionadas).

Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para
designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem
aprender na Educação Básica, o que inclui tanto os saberes quanto
a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los.

8 BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho
2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28
de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de
Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da
União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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Os fundamentos pedagógicos da BNCC
Foco no desenvolvimento de competências
O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no
texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades
gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35).
Além disso, desde as décadas finais do século XX e ao longo deste
início do século XXI9, o foco no desenvolvimento de competências
tem orientado a maioria dos Estados e Municípios brasileiros e diferentes países na construção de seus currículos10. É esse também
o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que
coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa,
na sigla em inglês)11, e da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, na sigla em inglês), que
instituiu o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade
da Educação para a América Latina (LLECE, na sigla em espanhol)12.
Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas
devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências.
Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores) e, sobretudo, do que devem “saber fazer” (considerando a
mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das
competências oferece referências para o fortalecimento de ações
que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.

9 Segundo a pesquisa elaborada pelo Cenpec, das 16 Unidades da Federação cujos documentos
curriculares foram analisados, 10 delas explicitam uma visão de ensino por competências, recorrendo
aos termos “competência” e “habilidade” (ou equivalentes, como “capacidade”, “expectativa de
aprendizagem” ou “o que os alunos devem aprender”). “O ensino por competências aparece mais
claramente derivado dos PCN” (p. 75). CENPEC – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária. Currículos para os anos finais do Ensino Fundamental: concepções,
modos de implantação e usos. São Paulo: Cenpec, 2015. Disponível em: <http://www.cenpec.org.br/
wp-content/uploads/2015/09/Relatorio Pesquisa Curriculos EF2 Final.pdf>. Acesso em: 23 mar.
2017.
10 Austrália, Portugal, França, Colúmbia Britânica, Polônia, Estados Unidos da América, Chile,
Peru, entre outros.
11 OECD. Global Competency for an Inclusive World. Paris: OECD, 2016. Disponível em:
<http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>.
Acesso em: 23 mar. 2017.
12 UNESCO. Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe.
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Disponível
em: <http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece>. Acesso
em: 23 mar. 2017.
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O compromisso com a educação integral
A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a
questões centrais do processo educativo: o que aprender, para que
aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem
colaborativa e como avaliar o aprendizado.
No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico
e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável
requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o
desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber
lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais,
aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para
tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as
diversidades.
Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral13. Reconhece, assim, que a Educação
Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o
que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva.
Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança,
do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu
acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas
singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço
de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se fortalecer na
prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito
às diferenças e diversidades.
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de
educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere
à construção intencional de processos educativos que promovam
aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades
e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias
e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar
novas formas de existir.

13 Na história educacional brasileira, as primeiras referências à educação integral remontam
à década de 1930, incorporadas ao movimento dos Pioneiros da Educação Nova e em outras
correntes políticas da época, nem sempre com o mesmo entendimento sobre o seu significado.
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Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente
disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real,
a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o
protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção
de seu projeto de vida.

O pacto interfederativo e a
implementação da BNCC
Base Nacional Comum Curricular: igualdade, diversidade e
equidade
No Brasil, um país caracterizado pela autonomia dos entes federados, acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades
sociais, os sistemas e redes de ensino devem construir currículos, e as
escolas precisam elaborar propostas pedagógicas que considerem
as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes,
assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais.
Nesse processo, a BNCC desempenha papel fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem
desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre
a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas. Essa
igualdade deve valer também para as oportunidades de ingresso
e permanência em uma escola de Educação Básica, sem o que o
direito de aprender não se concretiza.
O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência dos estudantes
e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as enormes desigualdades entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo e
condição socioeconômica de suas famílias.
Diante desse quadro, as decisões curriculares e didático-pedagógicas
das Secretarias de Educação, o planejamento do trabalho anual das
instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar
devem levar em consideração a necessidade de superação dessas
desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as instituições
escolares devem se planejar com um claro foco na equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes.
De forma particular, um planejamento com foco na equidade também
exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que marginaliza grupos – como os povos indígenas
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originários e as populações das comunidades remanescentes de
quilombos e demais afrodescendentes – e as pessoas que não
puderam estudar ou completar sua escolaridade na idade própria.
Igualmente, requer o compromisso com os alunos com deficiência,
reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e
de diferenciação curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)14.

Base Nacional Comum Curricular e currículos
A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e
valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as DCN. Dessa
maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões
intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.
Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para
assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da
Educação Básica, uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo
em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da
BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou
das redes de ensino e das instituições escolares, como também o
contexto e as características dos alunos. Essas decisões, que resultam de um processo de envolvimento e participação das famílias e
da comunidade, referem-se, entre outras ações, a:

•

contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares,
identificando estratégias para apresentá-los, representá-los,
exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base
na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens
estão situadas;

•

decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer a competência pedagógica
das equipes escolares para adotar estratégias mais dinâmicas,
interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da
aprendizagem;

14 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 de
julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2015/Lei/
L13146.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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•

selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a
conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com
as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e
cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização etc.;

•

conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar
e engajar os alunos nas aprendizagens;

•

construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as
condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e
dos alunos;

•

selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender;

•

criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores,
bem como manter processos permanentes de formação docente
que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de
ensino e aprendizagem;

•

manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das
escolas e sistemas de ensino.

Essas decisões precisam, igualmente, ser consideradas na organização de currículos e propostas adequados às diferentes
modalidades de ensino (Educação Especial, Educação de Jovens
e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena,
Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância), atendendo-se às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais. No
caso da Educação Escolar Indígena, por exemplo, isso significa
assegurar competências específicas com base nos princípios da
coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas
tradicionais reconhecidas nos currículos dos sistemas de ensino
e propostas pedagógicas das instituições escolares. Significa
também, em uma perspectiva intercultural, considerar seus projetos educativos, suas cosmologias, suas lógicas, seus valores e
princípios pedagógicos próprios (em consonância com a Constituição Federal, com as Diretrizes Internacionais da OIT – Convenção
169 e com documentos da ONU e Unesco sobre os direitos indígenas) e suas referências específicas, tais como: construir currículos
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interculturais, diferenciados e bilíngues, seus sistemas próprios de
ensino e aprendizagem, tanto dos conteúdos universais quanto
dos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua15.
É também da alçada dos entes federados responsáveis pela implementação da BNCC o reconhecimento da experiência curricular
existente em seu âmbito de atuação. Nas duas últimas décadas,
mais da metade dos Estados e muitos Municípios vêm elaborando
currículos para seus respectivos sistemas de ensino, inclusive para
atender às especificidades das diferentes modalidades. Muitas
escolas públicas e particulares também acumularam experiências
de desenvolvimento curricular e de criação de materiais de apoio ao
currículo, assim como instituições de ensino superior construíram
experiências de consultoria e de apoio técnico ao desenvolvimento
curricular. Inventariar e avaliar toda essa experiência pode contribuir
para aprender com acertos e erros e incorporar práticas que propiciaram bons resultados.

15 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. Convenção nº 169.
Genebra, 7 de junho de 1989. Disponível em: <http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/
WCMS 236247/lang--pt/index.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 14,
de 14 de setembro de 1999. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Escolar Indígena. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de outubro de 1999. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pceb014 99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 3,
de 10 de novembro de 1999. Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas
indígenas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de novembro de
1999. Seção 1, p. 19. Republicada em 14 de dezembro de 1999, Seção 1, p. 58, por ter saído
com incorreção do original. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/
rceb03 99.pdf>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 13, de
10 de maio de 2012. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena.
Diário Oficial da União, Brasília, 15 de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 10806-pceb01312-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de
22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena
na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de junho de 2012, Seção 1, p. 7. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 11074rceb005-12-pdf&category slug junho-2012-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 6, de 2 de abril de 2014.
Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas. Diário Oficial
da União, Brasília, de 31 de dezembro de 2014, Seção 1, p. 85. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 15619-pcp006-14&category
slug maio-2014-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Resolução nº 1, de 7 de janeiro de
2015. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas
em cursos de Educação Superior e de Ensino Médio e dá outras providências. Diário Oficial
da União, Brasília, de 08 de janeiro de 2015, Seção 1, p. 11-12. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 16870-res-cne-cp-00107012015&category slug janeiro-2015-pdf&Itemid 30192>. Acessos em: 7 de nov. 2017.
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Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às
escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência,
incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em
escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da
criança e do adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o
trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999,
Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/200919), processo de
envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/200320),
educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer
CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), educação das
relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira,
africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer
16 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de julho de 1990. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
17 BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Diário Oficial da União, Brasília, 24 de setembro de 1997. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil 03/leis/L9503.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
18 BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,
28 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9795.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 14, 6 de junho de 2012.
Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União,
Brasília, 15 de junho de 2012, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.
php?option com docman&view download&alias 10955-pcp014-12&category slug maio2012-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução
nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 18 de junho de 2012, Seção 1, p. 70. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002 12.pdf>. Acessos em: 16 out. 2017.
19 BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis
nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de
2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei
nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de
junho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2009/
lei/l11947.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
20 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o estatuto do idoso e dá
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 de outubro de 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
21 BRASIL. Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional de
Direitos Humanos – PNDH-3 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de
dezembro de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciviL 03/ Ato2007-2010/
2009/Decreto/D7037.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 8, 6 de março de 2012.
Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial da
União, Brasília, 30 de maio de 2012, Seção 1, p.33. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/
index.php?option com docman&view download&alias 10389-pcp008-12-pdf&category
slug marco-2012-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução
nº 1, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012, Seção 1, p. 48. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001 12.pdf>. Acessos em: 16 out. 2017.
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CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde,
vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e
fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer
CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023). Na BNCC,
essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes
curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo
com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada.

Base Nacional Comum Curricular e regime de colaboração
Legitimada pelo pacto interfederativo, nos termos da Lei nº 13.005/
2014, que promulgou o PNE, a BNCC depende do adequado funcionamento do regime de colaboração para alcançar seus objetivos.
Sua formulação, sob coordenação do MEC, contou com a participação dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, depois de
ampla consulta à comunidade educacional e à sociedade, conforme
consta da apresentação do presente documento.
Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão diante de si a tarefa de construir currículos, com base nas
aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando, assim,
do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão
curricular que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica.

22 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera 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. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>.
BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Inclui no currículo oficial da rede de ensino
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. Diário Oficial da
União, Brasília, 11 de março de 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/
ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno. Parecer nº 3, de 10 de março de 2004.
Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, 19
de maio de 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp 003.pdf>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Resolução
nº 1, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário
Oficial da União, Brasília, 22 de junho de 2004, Seção 1, p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>. Acessos em: 16 out. 2017.
23 BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de 7
de outubro de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, seção 1, p. 28. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 6324pceb011-10&category slug agosto-2010-pdf&Itemid 30192>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica.
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de
2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.
pdf>. Acessos em: 23 mar. 2017.
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Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas e das
redes de ensino, a dimensão e a complexidade da tarefa vão exigir
que União, Estados, Distrito Federal e Municípios somem esforços.
Nesse regime de colaboração, as responsabilidades dos entes federados serão diferentes e complementares, e a União continuará a
exercer seu papel de coordenação do processo e de correção das
desigualdades.
A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão
da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à
BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata
da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no
qual se prepara grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da
equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC.
Compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover
e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e
aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno
desenvolvimento da educação.
Por se constituir em uma política nacional, a implementação da
BNCC requer, ainda, o monitoramento pelo MEC em colaboração
com os organismos nacionais da área – CNE, Consed e Undime. Em
um país com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência
e a sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da
criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas
redes de ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto
técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser exercida pelo
MEC, em parceria com o Consed e a Undime, respeitada a autonomia dos entes federados.
A atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deve incluir
também o fomento a inovações e a disseminação de casos de
sucesso; o apoio a experiências curriculares inovadoras; a criação de
oportunidades de acesso a conhecimentos e experiências de outros
países; e, ainda, o fomento de estudos e pesquisas sobre currículos
e temas afins.
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Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos
objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares.
Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de
objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme
ilustrado a seguir.

CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à
diversidade

HABILIDADES

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar
graficamente (por meio de desenhos) partes
do corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, escovar os dentes, limpar os
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários
para a manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas
entre os colegas, reconhecendo a diversidade e
a importância da valorização, do acolhimento e
do respeito às diferenças.

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem
ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para
tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura,
conforme ilustrado no exemplo a seguir, de História (EF06HI14).

Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

Verbo(s) que
explicita(m)
o(s) processo(s)
cognitivo(s)
envolvido(s)
na habilidade.

Complemento do(s)
verbo(s), que
explicita o(s) objeto(s)
de conhecimento
mobilizado(s)
na habilidade.

Modificadores do(s)
verbo(s) ou do
complemento do(s)
verbo(s), que explicitam
o contexto e/ou uma
maior especificação da
aprendizagem esperada.
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Vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar
as habilidades de cada ano ou bloco de anos não representa uma
ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. A progressão
das aprendizagens, que se explicita na comparação entre os quadros
relativos a cada ano (ou bloco de anos), pode tanto estar relacionada
aos processos cognitivos em jogo – sendo expressa por verbos que
indicam processos cada vez mais ativos ou exigentes – quanto aos
objetos de conhecimento – que podem apresentar crescente sofisticação ou complexidade –, ou, ainda, aos modificadores – que, por
exemplo, podem fazer referência a contextos mais familiares aos
alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos.
Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das
habilidades descritos na BNCC (com a explicitação dos objetos de
conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses
objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível
(dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser
tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.
A forma de apresentação adotada na BNCC tem por objetivo assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que
todos os alunos aprendam na Educação Básica, fornecendo orientações para a elaboração de currículos em todo o País, adequados
aos diferentes contextos.
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Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças
e dever do Estado, a Educação Infantil passa a ser obrigatória para
as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Constitucional
nº 59/200926, que determina a obrigatoriedade da Educação Básica
dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída
na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de
matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições de
Educação Infantil.
Com a inclusão da Educação Infantil na BNCC, mais um importante
passo é dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto
da Educação Básica.

A Educação Infantil no contexto da
Educação Básica
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o
início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou
na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das
crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporarem a
uma situação de socialização estruturada.
Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil,
a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado
como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as
creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de
sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm
o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e
habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas
aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da educação dos bebês e das
crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas
aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.
Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de
responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil e a família

26 BRASIL. Emenda constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Diário Oficial da União,
Brasília, 12 de novembro de 2009, Seção 1, p. 8. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil 03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.

34

são essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar
com as culturas plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI,
Resolução CNE/CEB nº 5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a
criança como
“sujeito histórico e de direitos, que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza
e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL, 2009).

Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica
são as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças
podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas
ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações
e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das
frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.
Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e
as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC,
seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na
Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam
em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se
provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados
sobre si, os outros e o mundo social e natural.

27 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 5, de
17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Diário Oficial da União, Brasília, 18 de dezembro de 2009, Seção 1, p. 18. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 2298-rceb00509&category slug dezembro-2009-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

•

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos,
utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do
outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

•

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços
e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

•

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planeja
mento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador
quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha
das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferen
tes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

•

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras,
emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos
da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura,
em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

•

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades,
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, ques
tionamentos, por meio de diferentes linguagens.

•

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, cons
tituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio
da ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar
no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade
de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na
Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
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Essa intencionalidade consiste na organização e proposição, pelo
educador, de experiências que permitam às crianças conhecer a si e
ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza,
com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, higienizar-se),
nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na
aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas.
Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar,
mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo
a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno
das crianças.
Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a observação da trajetória de
cada criança e de todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em
diferentes momentos tanto pelos professores quanto pelas crianças
(como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado,
sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças
em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou
“imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos,
espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de
todas as crianças.
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3.1.

 S CAMPOS DE
O
EXPERIÊNCIAS

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o
desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as
interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em
cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de
experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e
seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural.
A definição e a denominação dos campos de experiências também se
baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados
às suas experiências. Considerando esses saberes e conhecimentos,
os campos de experiências em que se organiza a BNCC são:
O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos
que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir
e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida,
pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem
suas primeiras experiências sociais (na família, na instituição escolar,
na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre
si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que
participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças
constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação
Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem
em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de
vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e
do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências,
elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro,
valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.
Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou
espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço
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e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro,
sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente,
conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz
de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento
entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos
e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é
seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele
é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado
físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a
submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo
espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e
mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio,
rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços,
mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).
Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no
cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de
experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão
e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem,
fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre
outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias
linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços,
gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos.
Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas,
as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento
de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto,
a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças
em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação
artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade,
da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo
que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e
potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
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Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as
crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as
pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação
do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido
com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão
ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de
expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna –
que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação.
Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais
as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação
na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente
a um grupo social.
Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura
escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar
os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e
escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e
portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve
partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam
transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas
pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem
para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o
contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia
a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da
escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre
a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à
medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não
convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como
sistema de representação da língua.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações –
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes
dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e
socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em
diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite;
hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre
o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os
animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes
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tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e
o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre
as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas
pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre
elas etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as
crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos
matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades,
dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos,
avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais
etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças
possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar
seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação
para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a
instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças
ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam
utilizá-los em seu cotidiano.
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3.2.

 S OBJETIVOS DE
O
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO PARA
A EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem
tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos
campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto,
constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que
constituem a etapa da Educação Infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em
três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente,
às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Todavia,
esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das
crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica.

CRECHE

Bebês (zero a 1 ano
e 6 meses)
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Crianças bem pequenas
(1 ano e 7 meses a
3 anos e 11 meses)

PRÉ ESCOLA

Crianças pequenas
(4 anos a 5 anos
e 11 meses)

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“O EU, O OUTRO E O NÓS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EO01)
Perceber que suas ações
têm efeitos nas outras
crianças e nos adultos.

(EI02EO01)
Demonstrar atitudes de
cuidado e solidariedade na
interação com crianças e
adultos.

(EI03EO01)
Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que
as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.

(EI01EO02)
Perceber as possibilidades
e os limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações
das quais participa.

(EI02EO02)
Demonstrar imagem positiva
de si e confiança em sua
capacidade para enfrentar
dificuldades e desafios.

(EI03EO02)
Agir de maneira independente,
com confiança em suas
capacidades, reconhecendo
suas conquistas e limitações.

(EI01EO03)
Interagir com crianças
da mesma faixa etária
e adultos ao explorar
espaços, materiais,
objetos, brinquedos.

(EI02EO03)
Compartilhar os objetos e
os espaços com crianças da
mesma faixa etária e adultos.

(EI03EO03)
Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e
cooperação.

(EI01EO04)
Comunicar necessidades,
desejos e emoções,
utilizando gestos,
balbucios, palavras.

(EI02EO04)
Comunicar se com os colegas
e os adultos, buscando
compreendê los e fazendo se
compreender.

(EI03EO04)
Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e
grupos diversos.

(EI01EO05)
Reconhecer seu corpo e
expressar suas sensações
em momentos de
alimentação, higiene,
brincadeira e descanso.

(EI02EO05)
Perceber que as pessoas
têm características físicas
diferentes, respeitando essas
diferenças.

(EI03EO05)
Demonstrar valorização das
características de seu corpo
e respeitar as características
dos outros (crianças e adultos)
com os quais convive.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“O EU, O OUTRO E O NÓS” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EO06)
Interagir com outras crianças
da mesma faixa etária e
adultos, adaptando se
ao convívio social.

(EI02EO06)
Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações
e brincadeiras.

(EI03EO06)
Manifestar interesse e
respeito por diferentes
culturas e modos de vida.

(EI02EO07)
Resolver conflitos nas
interações e brincadeiras, com
a orientação de um adulto.

(EI03EO07)
Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para lidar
com conflitos nas interações
com crianças e adultos.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01CG01)
Movimentar as partes
do corpo para exprimir
corporalmente emoções,
necessidades e desejos.

(EI02CG01)
Apropriar se de gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

(EI03CG01)
Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão
de sentimentos, sensações
e emoções, tanto nas
situações do cotidiano
quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música.

(EI01CG02)
Experimentar as
possibilidades corporais
nas brincadeiras e
interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

(EI02CG02)
Deslocar seu corpo no espaço,
orientando se por noções
como em frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro, fora etc., ao
se envolver em brincadeiras
e atividades de diferentes
naturezas.

(EI03CG02)
Demonstrar controle e
adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e
jogos, escuta e reconto
de histórias, atividades
artísticas, entre outras
possibilidades.

(EI01CG03)
Imitar gestos e
movimentos de outras
crianças, adultos e animais.

(EI02CG03)
Explorar formas de
deslocamento no espaço
(pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e
seguindo orientações.

(EI03CG03)
Criar movimentos, gestos,
olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e
atividades artísticas como
dança, teatro e música.

(EI01CG04)
Participar do cuidado do
seu corpo e da promoção
do seu bem estar.

(EI02CG04)
Demonstrar progressiva
independência no cuidado do
seu corpo.

(EI03CG04)
Adotar hábitos de
autocuidado relacionados
a higiene, alimentação,
conforto e aparência.

(EI01CG05)
Utilizar os movimentos
de preensão, encaixe e
lançamento, ampliando
suas possibilidades de
manuseio de diferentes
materiais e objetos.

(EI02CG05)
Desenvolver progressivamente
as habilidades manuais,
adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar,
folhear, entre outros.

(EI03CG05)
Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento
adequado a seus interesses
e necessidades em situações
diversas.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01TS01)
Explorar sons produzidos
com o próprio corpo e
com objetos do ambiente.

(EI02TS01)
Criar sons com materiais,
objetos e instrumentos
musicais, para acompanhar
diversos ritmos de música.

(EI03TS01)
Utilizar sons produzidos
por materiais, objetos e
instrumentos musicais
durante brincadeiras de
faz de conta, encenações,
criações musicais, festas.

(EI01TS02)
Traçar marcas gráficas,
em diferentes suportes,
usando instrumentos
riscantes e tintas.

(EI02TS02)
Utilizar materiais variados com
possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar),
explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas
e volumes ao criar objetos
tridimensionais.

(EI03TS02)
Expressar se livremente
por meio de desenho,
pintura, colagem, dobradura
e escultura, criando
produções bidimensionais e
tridimensionais.

(EI01TS03)
Explorar diferentes fontes
sonoras e materiais para
acompanhar brincadeiras
cantadas, canções,
músicas e melodias.

(EI02TS03)
Utilizar diferentes fontes
sonoras disponíveis no
ambiente em brincadeiras
cantadas, canções, músicas e
melodias.

(EI03TS03)
Reconhecer as qualidades do
som (intensidade, duração,
altura e timbre), utilizando as
em suas produções sonoras
e ao ouvir músicas e sons.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA,
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EF01)
Reconhecer quando é
chamado por seu nome
e reconhecer os nomes
de pessoas com quem
convive.

(EI02EF01)
Dialogar com crianças e
adultos, expressando seus
desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.

(EI03EF01)
Expressar ideias, desejos
e sentimentos sobre suas
vivências, por meio da
linguagem oral e escrita
(escrita espontânea), de
fotos, desenhos e outras
formas de expressão.

(EI01EF02)
Demonstrar interesse ao
ouvir a leitura de poemas
e a apresentação de
músicas.

(EI02EF02)
Identificar e criar diferentes
sons e reconhecer rimas e
aliterações em cantigas de
roda e textos poéticos.

(EI03EF02)
Inventar brincadeiras
cantadas, poemas e
canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

(EI01EF03)
Demonstrar interesse ao
ouvir histórias lidas ou
contadas, observando
ilustrações e os
movimentos de leitura do
adulto leitor (modo de
segurar o portador e de
virar as páginas).

(EI02EF03)
Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir a leitura
de histórias e outros textos,
diferenciando escrita de
ilustrações, e acompanhando,
com orientação do adulto
leitor, a direção da leitura (de
cima para baixo, da esquerda
para a direita).

(EI03EF03)
Escolher e folhear livros,
procurando orientar se
por temas e ilustrações e
tentando identificar palavras
conhecidas.

(EI01EF04)
Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias,
apontando os, a pedido
do adulto leitor.

(EI02EF04)
Formular e responder
perguntas sobre fatos da
história narrada, identificando
cenários, personagens e
principais acontecimentos.

(EI03EF04)
Recontar histórias ouvidas
e planejar coletivamente
roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os
contextos, os personagens,
a estrutura da história.

(EI01EF05)
Imitar as variações de
entonação e gestos
realizados pelos adultos,
ao ler histórias e ao cantar.

(EI02EF05)
Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas,
filmes ou peças teatrais
assistidos etc.

(EI03EF05)
Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto
escrito, tendo o professor
como escriba.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA,
FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” (Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
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Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01EF06)
Comunicar se com
outras pessoas usando
movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras
formas de expressão.

(EI02EF06)
Criar e contar histórias
oralmente, com base em
imagens ou temas sugeridos.

(EI03EF06)
Produzir suas próprias
histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em
situações com função social
significativa.

(EI01EF07)
Conhecer e manipular
materiais impressos e
audiovisuais em diferentes
portadores (livro, revista,
gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.).

(EI02EF07)
Manusear diferentes
portadores textuais,
demonstrando reconhecer
seus usos sociais.

(EI03EF07)
Levantar hipóteses sobre
gêneros textuais veiculados
em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de
observação gráfica e/ou de
leitura.

(EI01EF08)
Participar de situações
de escuta de textos
em diferentes gêneros
textuais (poemas,
fábulas, contos, receitas,
quadrinhos, anúncios etc.).

(EI02EF08)
Manipular textos e participar
de situações de escuta para
ampliar seu contato com
diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes de
sala, cardápios, notícias etc.).

(EI03EF08)
Selecionar livros e textos
de gêneros conhecidos para
a leitura de um adulto e/ou
para sua própria leitura
(partindo de seu repertório
sobre esses textos, como a
recuperação pela memória,
pela leitura das ilustrações
etc.).

(EI01EF09)
Conhecer e manipular
diferentes instrumentos e
suportes de escrita.

(EI02EF09)
Manusear diferentes
instrumentos e suportes de
escrita para desenhar, traçar
letras e outros sinais gráficos.

(EI03EF09)
Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita,
realizando registros de
palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)

Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI01ET01)
Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e
materiais (odor, cor, sabor,
temperatura).

(EI02ET01)
Explorar e descrever
semelhanças e diferenças
entre as características e
propriedades dos objetos
(textura, massa, tamanho).

(EI03ET01)
Estabelecer relações
de comparação entre
objetos, observando suas
propriedades.

(EI01ET02)
Explorar relações
de causa e efeito
(transbordar, tingir,
misturar, mover e remover
etc.) na interação com o
mundo físico.

(EI02ET02)
Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e
fenômenos naturais (luz solar,
vento, chuva etc.).

(EI03ET02)
Observar e descrever
mudanças em diferentes
materiais, resultantes
de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo
fenômenos naturais e
artificiais.

(EI01ET03)
Explorar o ambiente
pela ação e observação,
manipulando,
experimentando e
fazendo descobertas.

(EI02ET03)
Compartilhar, com outras
crianças, situações de cuidado
de plantas e animais nos
espaços da instituição e fora
dela.

(EI03ET03)
Identificar e selecionar
fontes de informações, para
responder a questões sobre
a natureza, seus fenômenos,
sua conservação.

(EI01ET04)
Manipular, experimentar,
arrumar e explorar
o espaço por meio
de experiências de
deslocamentos de si e dos
objetos.

(EI02ET04)
Identificar relações espaciais
(dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre
e do lado) e temporais (antes,
durante e depois).

(EI03ET04)
Registrar observações,
manipulações e medidas,
usando múltiplas linguagens
(desenho, registro por
números ou escrita
espontânea), em diferentes
suportes.

(EI01ET05)
Manipular materiais
diversos e variados para
comparar as diferenças e
semelhanças entre eles.

(EI02ET05)
Classificar objetos,
considerando determinado
atributo (tamanho, peso, cor,
forma etc.).

(EI03ET05)
Classificar objetos e figuras
de acordo com suas
semelhanças e diferenças.

(EI01ET06)
Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras
(em danças, balanços,
escorregadores etc.).

(EI02ET06)
Utilizar conceitos básicos de
tempo (agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa,
devagar).

(EI03ET06)
Relatar fatos importantes
sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história
dos seus familiares e da sua
comunidade.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”
(Continuação)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
Bebês (zero a 1 ano e
6 meses)
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Crianças bem pequenas (1 ano
e 7 meses a 3 anos e 11 meses)

Crianças pequenas (4 anos a
5 anos e 11 meses)

(EI02ET07)
Contar oralmente objetos,
pessoas, livros etc., em
contextos diversos.

(EI03ET07)
Relacionar números às suas
respectivas quantidades
e identificar o antes, o
depois e o entre em uma
sequência.

(EI02ET08)
Registrar com números a
quantidade de crianças
(meninas e meninos, presentes
e ausentes) e a quantidade de
objetos da mesma natureza
(bonecas, bolas, livros etc.).

(EI03ET08)
Expressar medidas (peso,
altura etc.), construindo
gráficos básicos.

3.3.

 TRANSIÇÃO DA
A
EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas,
garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes
relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a
natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação tanto para as crianças
quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com
base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva
de continuidade de seu percurso educativo.
Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros
registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao
longo de sua trajetória na Educação Infantil podem contribuir para
a compreensão da história de vida escolar de cada aluno do Ensino
Fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental –
Anos Iniciais também são importantes para facilitar a inserção das
crianças nessa nova etapa da vida escolar.
Além disso, para que as crianças superem com sucesso os desafios
da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo,
de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos
sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. Nessa direção, considerando os
direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, apresenta-se a síntese das aprendizagens esperadas em cada campo de
experiências. Essa síntese deve ser compreendida como elemento
balizador e indicativo de objetivos a ser explorados em todo o segmento da Educação Infantil, e que serão ampliados e aprofundados
no Ensino Fundamental, e não como condição ou pré-requisito para
o acesso ao Ensino Fundamental.
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dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler
e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de
conhecimentos.
Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em
suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.
Como destacam as DCN, a maior desenvoltura e a maior autonomia
nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o
espaço; a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais
da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado
e a construção de novas aprendizagens, na escola e para além dela;
a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se
inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse
coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas
dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização das diferenças.
Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da
oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de
escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como os
signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos
e as formas de representação do tempo e do espaço. Os alunos se
deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e
fazeres científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando descobertas.
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação
com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são
fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de
avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções
culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação,
possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do
mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e
com a natureza.
As características dessa faixa etária demandam um trabalho no
ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas para que, com
base nessas vivências, elas possam, progressivamente, ampliar essa
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compreensão, o que se dá pela mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para apreender o
mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar.
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica
deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita
alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas
diversificadas de letramentos. Como aponta o Parecer CNE/CEB
nº 11/201029, “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...],
ao descortinarem às crianças o conhecimento do mundo por meio de
novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a leitura e a
escrita de um modo mais significativo” (BRASIL, 2010).
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores
e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética
e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a
autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela
vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que
dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a
história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente.
Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas
devem ainda ser consideradas medidas para assegurar aos alunos um
percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do Ensino
Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre elas.
Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na
estrutura educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes curriculares. Como bem destaca o Parecer
CNE/CEB nº 11/2010, “os alunos, ao mudarem do professor generalista dos anos iniciais para os professores especialistas dos diferentes
componentes curriculares, costumam se ressentir diante das muitas
exigências que têm de atender, feitas pelo grande número de docentes
dos anos finais” (BRASIL, 2010). Realizar as necessárias adaptações e
articulações, tanto no 5º quanto no 6º ano, para apoiar os alunos nesse
processo de transição, pode evitar ruptura no processo de aprendizagem, garantindo-lhes maiores condições de sucesso.
29 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Parecer nº 11, de
7 de julho de 2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 28. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option com docman&view download&alias 6324pceb011-10&category slug agosto-2010-pdf&Itemid 30192>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se
deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à
necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas de organização
dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior
especialização, é importante, nos vários componentes curriculares,
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes.
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses
adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar
e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes
de informação.
Os estudantes dessa fase inserem-se em uma faixa etária que corresponde à transição entre infância e adolescência, marcada por
intensas mudanças decorrentes de transformações biológicas,
psicológicas, sociais e emocionais. Nesse período de vida, como
bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, ampliam-se os vínculos
sociais e os laços afetivos, as possibilidades intelectuais e a capacidade de raciocínios mais abstratos. Os estudantes tornam-se mais
capazes de ver e avaliar os fatos pelo ponto de vista do outro,
exercendo a capacidade de descentração, “importante na construção da autonomia e na aquisição de valores morais e éticos”
(BRASIL, 2010).
As mudanças próprias dessa fase da vida implicam a compreensão do
adolescente como sujeito em desenvolvimento, com singularidades e
formações identitárias e culturais próprias, que demandam práticas
escolares diferenciadas, capazes de contemplar suas necessidades e
diferentes modos de inserção social. Conforme reconhecem as DCN,
é frequente, nessa etapa,

observar forte adesão aos padrões de
comportamento dos jovens da mesma idade,
o que é evidenciado pela forma de se vestir e
também pela linguagem utilizada por eles. Isso
requer dos educadores maior disposição para
entender e dialogar com as formas próprias de
expressão das culturas juvenis, cujos traços são
mais visíveis, sobretudo, nas áreas urbanas mais
densamente povoadas (BRASIL, 2010).
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Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas.
Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins,
os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e
de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez mais
ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar.
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu
papel em relação à formação das novas gerações. É importante que
a instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento,
no estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de
comunicação do universo digital, a escola pode instituir novos modos
de promover a aprendizagem, a interação e o compartilhamento de
significados entre professores e estudantes.
Além disso, e tendo por base o compromisso da escola de propiciar
uma formação integral, balizada pelos direitos humanos e princípios
democráticos, é preciso considerar a necessidade de desnaturalizar qualquer forma de violência nas sociedades contemporâneas,
incluindo a violência simbólica de grupos sociais que impõem
normas, valores e conhecimentos tidos como universais e que não
estabelecem diálogo entre as diferentes culturas presentes na comunidade e na escola.
Em todas as etapas de escolarização, mas de modo especial entre
os estudantes dessa fase do Ensino Fundamental, esses fatores
frequentemente dificultam a convivência cotidiana e a aprendizagem, conduzindo ao desinteresse e à alienação e, não raro, à
agressividade e ao fracasso escolar. Atenta a culturas distintas, não
uniformes nem contínuas dos estudantes dessa etapa, é necessário
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que a escola dialogue com a diversidade de formação e vivências
para enfrentar com sucesso os desafios de seus propósitos educativos. A compreensão dos estudantes como sujeitos com histórias
e saberes construídos nas interações com outras pessoas, tanto do
entorno social mais próximo quanto do universo da cultura midiática
e digital, fortalece o potencial da escola como espaço formador e
orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa.
Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes,
ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses
jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade
dos estudos no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o que
cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para
construir esse futuro, pode representar mais uma possibilidade de
desenvolvimento pessoal e social.
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LINGUAGENS
ENSINO FUNDAMENTAL

4.1.	A

ÁREA DE
LINGUAGENS

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas
por diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital.
Por meio dessas práticas, as pessoas interagem consigo mesmas e
com os outros, constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas interações, estão imbricados conhecimentos, atitudes e valores culturais,
morais e éticos.
Na BNCC, a área de Linguagens é composta pelos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e,
no Ensino Fundamental – Anos Finais, Língua Inglesa. A finalidade
é possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem
diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como
também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil.
As linguagens, antes articuladas, passam a ter status próprios de
objetos de conhecimento escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das especificidades de cada linguagem, sem
perder a visão do todo no qual elas estão inseridas. Mais do que isso,
é relevante que compreendam que as linguagens são dinâmicas, e
que todos participam desse processo de constante transformação.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os componentes curriculares
tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas
relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. Nesse
conjunto de práticas, nos dois primeiros anos desse segmento, o
processo de alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica.
Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo
e surpreendente: amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, por sua inserção na cultura
letrada, e de participar com maior autonomia e protagonismo na
vida social.
Por sua vez, no Ensino Fundamental – Anos Finais, as aprendizagens, nos componentes curriculares dessa área, ampliam as práticas
de linguagem conquistadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
incluindo a aprendizagem de Língua Inglesa. Nesse segmento, a
diversificação dos contextos permite o aprofundamento de práticas
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de linguagem artísticas, corporais e linguísticas que se constituem e
constituem a vida social.
É importante considerar, também, o aprofundamento da reflexão
crítica sobre os conhecimentos dos componentes da área, dada a
maior capacidade de abstração dos estudantes. Essa dimensão analítica é proposta não como fim, mas como meio para a compreensão
dos modos de se expressar e de participar no mundo, constituindo
práticas mais sistematizadas de formulação de questionamentos,
seleção, organização, análise e apresentação de descobertas e
conclusões.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Linguagens deve garantir aos
alunos o desenvolvimento de competências específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social
e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo as e valorizando as
como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades
e identidades sociais e culturais.
2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas,
corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana
para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação
na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais
justa, democrática e inclusiva.
3. Utilizar diferentes linguagens
verbal (oral ou visual motora, como
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital , para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de
conflitos e à cooperação.
4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que
respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global, atuando criticamente frente a questões do mundo
contemporâneo.
5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as
diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais,
inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade,
bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas,
da produção artístico cultural, com respeito à diversidade de saberes,
identidades e culturas.
6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar
por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos,
resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.
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LÍNGUA PORTUGUESA

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas,
buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e
às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século,
devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais
da informação e comunicação (TDIC). Assume-se aqui a perspectiva
enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os
quais a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada
para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se
realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos
momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20).
Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de
forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção
e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias
mídias e semioses.
Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos
já disseminados em outros documentos e orientações curriculares e
em contextos variados de formação de professores, já relativamente
conhecidos no ambiente escolar – tais como práticas de linguagem,
discurso e gêneros discursivos/gêneros textuais, esferas/campos de
circulação dos discursos –, considera as práticas contemporâneas de
linguagem, sem o que a participação nas esferas da vida pública, do
trabalho e pessoal pode se dar de forma desigual. Na esteira do que
foi proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto ganha
centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que
circula em diferentes esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre
os textos, sobre a língua, sobre a norma-padrão, sobre as diferentes
linguagens (semioses) devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das
linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação
das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas/
campos de atividades humanas.
Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica
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nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade,
pela escrita e por outras linguagens.
As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos
gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos,
como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de
textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais
e outros ambientes da Web. Não só é possível acessar conteúdos
variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar
fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um livro de literatura
ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais
específicas, seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto
seu trabalho; podemos produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um booktuber, dentre outras
muitas possibilidades. Em tese, a Web é democrática: todos podem
acessá-la e alimentá-la continuamente. Mas se esse espaço é livre e
bastante familiar para crianças, adolescentes e jovens de hoje, por
que a escola teria que, de alguma forma, considerá-lo?
Ser familiarizado e usar não significa necessariamente levar em conta
as dimensões ética, estética e política desse uso, nem tampouco
lidar de forma crítica com os conteúdos que circulam na Web. A contrapartida do fato de que todos podem postar quase tudo é que os
critérios editoriais e seleção do que é adequado, bom, fidedigno não
estão “garantidos” de início. Passamos a depender de curadores ou
de uma curadoria própria, que supõe o desenvolvimento de diferentes habilidades.
A viralização de conteúdos/publicações fomenta fenômenos como o
da pós-verdade, em que as opiniões importam mais do que os fatos em
si. Nesse contexto, torna-se menos importante checar/verificar se algo
aconteceu do que simplesmente acreditar que aconteceu (já que isso
vai ao encontro da própria opinião ou perspectiva). As fronteiras entre
o público e o privado estão sendo recolocadas. Não se trata de querer
impor a tradição a qualquer custo, mas de refletir sobre as redefinições
desses limites e de desenvolver habilidades para esse trato, inclusive
refletindo sobre questões envolvendo o excesso de exposição nas redes
sociais. Em nome da liberdade de expressão, não se pode dizer qualquer coisa em qualquer situação. Se, potencialmente, a internet seria o
lugar para a divergência e o diferente circularem, na prática, a maioria
das interações se dá em diferentes bolhas, em que o outro é parecido e
pensa de forma semelhante. Assim, compete à escola garantir o trato,
cada vez mais necessário, com a diversidade, com a diferença.
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Eis, então, a demanda que se coloca para a escola: contemplar de
forma crítica essas novas práticas de linguagem e produções, não só
na perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado e ético das TDIC – necessário para o
mundo do trabalho, para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de
também fomentar o debate e outras demandas sociais que cercam
essas práticas e usos. É preciso saber reconhecer os discursos de
ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque
a direitos, aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos contrários.
Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de
deixar de considerar gêneros e práticas consagrados pela escola30,
tais como notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge,
tirinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação
científica etc., próprios do letramento da letra e do impresso, mas de
contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais.
Como resultado de um trabalho de pesquisa sobre produções culturais, é possível, por exemplo, supor a produção de um ensaio e de
um vídeo-minuto. No primeiro caso, um maior aprofundamento teórico-conceitual sobre o objeto parece necessário, e certas habilidades
analíticas estariam mais em evidência. No segundo caso, ainda que
um nível de análise possa/tenha que existir, as habilidades mobilizadas estariam mais ligadas à síntese e percepção das potencialidades
e formas de construir sentido das diferentes linguagens. Ambas as
habilidades são importantes. Compreender uma palestra é importante, assim como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um gif ou
meme. Da mesma forma que fazer uma comunicação oral adequada e
saber produzir gifs e memes significativos também podem sê-lo.
Uma parte considerável das crianças e jovens que estão na escola
hoje vai exercer profissões que ainda nem existem e se deparar com
problemas de diferentes ordens e que podem requerer diferentes
habilidades, um repertório de experiências e práticas e o domínio de
ferramentas que a vivência dessa diversificação pode favorecer. O
que pode parecer um gênero menor (no sentido de ser menos valorizado, relacionado a situações tidas como pouco sérias, que envolvem
paródias, chistes, remixes ou condensações e narrativas paralelas),
na verdade, pode favorecer o domínio de modos de significação nas
diferentes linguagens, o que a análise ou produção de uma foto convencional, por exemplo, pode não propiciar.

30 O espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos letramentos e à cultura
digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao currículo é mais recente e
ainda pouco usual, ao contrário da consideração dos letramentos da letra já consolidados. Os
quadros de habilidades mais adiante atestam ainda a primazia da escrita e do oral.
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Essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da
cultura digital no currículo não contribui somente para que uma participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem
por parte dos estudantes possa ter lugar, mas permite também que
se possa ter em mente mais do que um “usuário da língua/das linguagens”, na direção do que alguns autores vão denominar de designer:
alguém que toma algo que já existe (inclusive textos escritos), mescla,
remixa, transforma, redistribui, produzindo novos sentidos, processo
que alguns autores associam à criatividade. Parte do sentido de criatividade em circulação nos dias atuais (“economias criativas”, “cidades
criativas” etc.) tem algum tipo de relação com esses fenômenos de
reciclagem, mistura, apropriação e redistribuição.
Dessa forma, a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente
lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia.
Da mesma maneira, imbricada à questão dos multiletramentos, essa
proposta considera, como uma de suas premissas, a diversidade
cultural. Sem aderir a um raciocínio classificatório reducionista, que
desconsidera as hibridizações, apropriações e mesclas, é importante
contemplar o cânone, o marginal, o culto, o popular, a cultura de
massa, a cultura das mídias, a cultura digital, as culturas infantis e
juvenis, de forma a garantir uma ampliação de repertório e uma interação e trato com o diferente.
Ainda em relação à diversidade cultural, cabe dizer que se estima
que mais de 250 línguas são faladas no país – indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, além do português e de suas
variedades. Esse patrimônio cultural e linguístico é desconhecido por
grande parte da população brasileira.
No Brasil com a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, oficializou-se
também a Língua Brasileira de Sinais (Libras), tornando possível, em
âmbito nacional, realizar discussões relacionadas à necessidade do
respeito às particularidades linguísticas da comunidade surda e do
uso dessa língua nos ambientes escolares.
Assim, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades
nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes
situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o
preconceito linguístico. Por outro lado, existem muitas línguas ameaçadas de extinção no país e no mundo, o que nos chama a atenção para
a correlação entre repertórios culturais e linguísticos, pois o desaparecimento de uma língua impacta significativamente a cultura.
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Muitos representantes de comunidades de falantes de diferentes
línguas, especialistas e pesquisadores vêm demandando o reconhecimento de direitos linguísticos31. Por isso, já temos municípios
brasileiros que cooficializaram línguas indígenas – tukano, baniwa,
nheengatu, akwe xerente, guarani, macuxi – e línguas de migração –
talian, pomerano, hunsrickisch -, existem publicações e outras ações
expressas nessas línguas (livros, jornais, filmes, peças de teatro, programas de radiodifusão) e programas de educação bilíngue32.
Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de
integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles
já consagrados nos documentos curriculares da Área, correspondentes às práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção
(escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica (que envolve
conhecimentos linguísticos – sobre o sistema de escrita, o sistema da
língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e sobre os modos
de organização e os elementos de outras semioses). Cabe ressaltar,
reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares
anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística – sobre
a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades
da língua – não devem nesse nível de ensino ser tomados como um
fim em si mesmo, devendo estar envolvidos em práticas de reflexão
que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da
língua/linguagens (em leitura e em produção) em práticas situadas
de linguagem.
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem
da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos
as leituras para: fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa
e embasamento de trabalhos escolares e acadêmicos; realização
de procedimentos; conhecimento, discussão e debate sobre temas
sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no contexto
de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades.

31 Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, Barcelona, 1996, com o patrocínio da
UNESCO. Disponível em: <http://e-ipol.org/direito-linguistic>. Acesso em: 6 dez. 2017.
32 O MEC, por meio da Secretaria de Educação Básica, desenvolve o Programa Escolas
Interculturais de Fronteira (PEIF), no âmbito do MERCOSUL, em cidades brasileiras da faixa
de fronteira e em suas respectivas cidades-gêmeas de países fronteiriços ao Brasil. É objetivo
do PEIF promover a integração regional por meio da educação intercultural que garanta
formação integral às crianças e aos jovens nas regiões de fronteira do Brasil com outros países,
com atenção para os usos linguísticos. Disponível em: <http://educacaointegral.mec.gov.br/
escolas-de-fronteira>. Acesso em: 6 dez. 2017. Os povos indígenas têm o direito constitucional
de desenvolver em seus territórios projetos educacionais e práticas pedagógicas de ensino
intercultural e bilíngue. Os pomeranos também dispõem de programas de educação bilíngue,
no Espírito Santo. MORELLO, R (Organizadora). Leis e línguas no Brasil. O processo de
cooficialização e suas potencialidades. Florianópolis: IPOL, 2015, 140p.
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Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo,
dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a
imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) e ao som (música),
que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais.
O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões
inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como as apresentadas a seguir.

Reconstrução e
reflexão sobre
as condições
de produção e
recepção dos textos
pertencentes a
diferentes gêneros
e que circulam nas
diferentes mídias e
esferas/campos de
atividade humana

• Relacionar o texto com suas condições de produção, seu
contexto sócio histórico de circulação e com os projetos de dizer:
leitor e leitura previstos, objetivos, pontos de vista e perspectivas
em jogo, papel social do autor, época, gênero do discurso e
esfera/campo em questão etc.
• Analisar a circulação dos gêneros do discurso nos diferentes
campos de atividade, seus usos e funções relacionados com
as atividades típicas do campo, seus diferentes agentes, os
interesses em jogo e as práticas de linguagem em circulação e as
relações de determinação desses elementos sobre a construção
composicional, as marcas linguísticas ligadas ao estilo e o
conteúdo temático dos gêneros.
• Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de
atividades em função do desenvolvimento das tecnologias de
comunicação e informação, do uso do hipertexto e da hipermídia
e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas
práticas de linguagem próprias da cultura digital, transmutação
ou reelaboração dos gêneros em função das transformações
pelas quais passam o texto (de formatação e em função da
convergência de mídias e do funcionamento hipertextual),
novas formas de interação e de compartilhamento de textos/
conteúdos/informações, reconfiguração do papel de leitor, que
passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de
ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e
contemplar os novos e os multiletramentos.
• Fazer apreciações e valorações estéticas, éticas, políticas e
ideológicas, dentre outras, envolvidas na leitura crítica de textos
verbais e de outras produções culturais.
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Reconstrução e
reflexão sobre
as condições
de produção e
recepção dos textos
pertencentes a
diferentes gêneros
e que circulam nas
diferentes mídias e
esferas/campos de
atividade humana

• Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão
ativa (réplica ativa) dos textos que circulam nas redes sociais,
blogs/microblog, sites e afins e os gêneros que conformam essas
práticas de linguagem, como: comentário, carta de leitor, post
em rede social 33, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political remix,
charge digital, paródias de diferentes tipos, vídeos minuto, e zine,
fanzine, fanvídeo, vidding, gameplay, walkthroug, detonado,
machinima, trailer honesto, playlists comentadas de diferentes
tipos etc., de forma a ampliar a compreensão de textos que
pertencem a esses gêneros e a possibilitar uma participação mais
qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas
de linguagem da cultura digital.

Dialogia e relação
entre textos

• Identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes
presentes nos textos e sobre os efeitos de sentido do uso do
discurso direto, indireto, indireto livre, citações etc.
• Estabelecer relações de intertextualidade e interdiscursividade
que permitam a identificação e compreensão dos diferentes
posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do papel da
paráfrase e de produções como as paródias e a estilizações.

Reconstrução
da textualidade,
recuperação e análise
da organização
textual, da
progressão temática
e estabelecimento
de relações entre as
partes do texto

• Estabelecer relações entre as partes do texto, identificando
repetições, substituições e os elementos coesivos que contribuem
para a continuidade do texto e sua progressão temática.

Reflexão crítica
sobre as temáticas
tratadas e validade
das informações

• Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as
temáticas, os fatos, os acontecimentos, as questões controversas
presentes nos textos lidos, posicionando se.

Compreensão dos
efeitos de sentido
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos em
textos pertencentes a
gêneros diversos

• Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de
determinados usos expressivos da linguagem, da pontuação e
de outras notações, da escolha de determinadas palavras ou
expressões e identificar efeitos de ironia ou humor.

• Estabelecer relações lógico discursivas variadas (identificar/
distinguir e relacionar fato e opinião; causa/efeito; tese/
argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.).
• Selecionar e hierarquizar informações, tendo em vista as
condições de produção e recepção dos textos.

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas
e formatação de imagens (enquadramento, ângulo/vetor, cor,
brilho, contraste), de sua sequenciação (disposição e transição,
movimentos de câmera, remix) e da performance movimentos
do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico e elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) que nela se relacionam.
• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas
de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros,
sincronização etc. em artefatos sonoros.

33 As atividades de leitura autônoma e produção de textos em redes sociais e de produção de
fanfics devem observar a faixa etária mínima permitida de acesso a esses ambientes/sites.
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Estratégias e
procedimentos de
leitura

• Selecionar procedimentos de leitura adequados a diferentes
objetivos e interesses, levando em conta características do
gênero e suporte do texto, de forma a poder proceder a uma
leitura autônoma em relação a temas familiares.
• Estabelecer/considerar os objetivos de leitura.
• Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos prévios,
vivências, valores e crenças.
• Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiando se em
seus conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e
universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos.
• Localizar/recuperar informação.
• Inferir ou deduzir informações implícitas.
• Inferir ou deduzir, pelo contexto semântico ou linguístico, o
significado de palavras ou expressões desconhecidas.
• Identificar ou selecionar, em função do contexto de ocorrência,
a acepção mais adequada de um vocábulo ou expressão.
• Apreender os sentidos globais do texto.
• Reconhecer/inferir o tema.
• Articular o verbal com outras linguagens diagramas,
ilustrações, fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc.
reconhecendo relações de reiteração, complementaridade ou
contradição entre o verbal e as outras linguagens.
• Buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em
vista diferentes objetivos.
• Manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura de
hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os
objetivos de leitura.

Adesão às práticas
de leitura

• Mostrar se interessado e envolvido pela leitura de livros de
literatura, textos de divulgação científica e/ou textos jornalísticos
que circulam em várias mídias.
• Mostrar se ou tornar se receptivo a textos que rompam com
seu universo de expectativa, que representem um desafio
em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências
anteriores de leitura, apoiando se nas marcas linguísticas, em seu
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações
dadas pelo professor.
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Como já ressaltado, na perspectiva da BNCC, as habilidades não
são desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por
meio da leitura de textos pertencentes a gêneros que circulam nos
diversos campos de atividade humana. Daí que, em cada campo
que será apresentado adiante, serão destacadas as habilidades de
leitura, oralidade e escrita, de forma contextualizada pelas práticas,
gêneros e diferentes objetos do conhecimento em questão.
A demanda cognitiva das atividades de leitura deve aumentar
progressivamente desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até
o Ensino Médio. Esta complexidade se expressa pela articulação:

•

da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas
consideradas em cada campo;

•

da complexidade textual que se concretiza pela temática,
estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados,
orquestração de vozes e linguagens presentes no texto;

•

do uso de habilidades de leitura que exigem processos mentais
necessários e progressivamente mais demandantes, passando de
processos de recuperação de informação (identificação, reconhecimento, organização) a processos de compreensão (comparação,
distinção, estabelecimento de relações e inferência) e de reflexão
sobre o texto (justificação, análise, articulação, apreciação e valorações estéticas, éticas, políticas e ideológicas);

•

da consideração da cultura digital e das TDIC;

•

da consideração da diversidade cultural, de maneira a abranger
produções e formas de expressão diversas, a literatura infantil e
juvenil, o cânone, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura
das mídias, as culturas juvenis etc., de forma a garantir ampliação
de repertório, além de interação e trato com o diferente.

A participação dos estudantes em atividades de leitura com
demandas crescentes possibilita uma ampliação de repertório de
experiências, práticas, gêneros e conhecimentos que podem ser
acessados diante de novos textos, configurando-se como conhecimentos prévios em novas situações de leitura.
Por conta dessa natureza repertorial, é possível tratar de gêneros do
discurso sugeridos em outros anos que não os indicados. Embora
preveja certa progressão, a indicação no ano visa antes garantir uma
distribuição adequada em termos de diversidades. Assim, se fizer
mais sentido que um gênero mencionado e/ou habilidades a ele
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relacionadas no 9º ano sejam trabalhados no 8º, isso não configura
um problema, desde que ao final do nível a diversidade indicada
tenha sido contemplada.
Mesmo em relação à progressão das habilidades, seu desenvolvimento
não se dá em curto espaço de tempo, podendo supor diferentes graus
e ir se complexificando durante vários anos.
Durante a leitura, as habilidades operam de forma articulada. Dado o
desenvolvimento de uma autonomia de leitura em termos de fluência
e progressão, é difícil discretizar um grau ou mesmo uma habilidade,
não existindo muitos pré-requisitos (a não ser em termos de conhecimentos prévios), pois os caminhos para a construção dos sentidos
são diversos. O interesse por um tema pode ser tão grande que
mobiliza para leituras mais desafiadoras, que, por mais que possam
não contar com uma compreensão mais fina do texto, podem, em
função de relações estabelecidas com conhecimentos ou leituras
anteriores, possibilitar entendimentos parciais que respondam aos
interesses/objetivos em pauta. O grau de envolvimento com uma
personagem ou um universo ficcional, em função da leitura de livros
e HQs anteriores, da vivência com filmes e games relacionados, da
participação em comunidades de fãs etc., pode ser tamanho que
encoraje a leitura de trechos de maior extensão e complexidade
lexical ou sintática dos que os em geral lidos.
O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto
escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos
enunciativos como, por exemplo, construir um álbum de personagens
famosas, de heróis/heroínas ou de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade; narrar fatos
cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica;
comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou
não) um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes
de curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em um
relatório ou relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos
específicos por meio de um verbete de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias; cobrir
acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em
uma reportagem; expressar posição em uma carta de leitor ou artigo
de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por meio
de fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre outros.
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O tratamento das práticas de produção de textos compreende dimensões inter-relacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como:

Consideração e reflexão
sobre as condições de
produção dos textos que
regem a circulação de
diferentes gêneros nas
diferentes mídias e campos
de atividade humana

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais
em que se produzem textos e sobre as diferenças em
termos formais, estilísticos e linguísticos que esses
contextos determinam, incluindo se aí a multissemiose
e características da conectividade (uso de hipertextos e
hiperlinks, dentre outros, presentes nos textos que circulam
em contexto digital).
• Analisar as condições de produção do texto no que diz
respeito ao lugar social assumido e à imagem que se pretende
passar a respeito de si mesmo; ao leitor pretendido; ao veículo
ou à mídia em que o texto ou produção cultural vai circular;
ao contexto imediato e ao contexto sócio histórico mais geral;
ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc.
• Analisar aspectos sociodiscursivos, temáticos,
composicionais e estilísticos dos gêneros propostos para a
produção de textos, estabelecendo relações entre eles.

Dialogia e relação entre
textos

• Orquestrar as diferentes vozes nos textos pertencentes
aos gêneros literários, fazendo uso adequado da “fala” do
narrador, do discurso direto, indireto e indireto livre.
• Estabelecer relações de intertextualidade para explicitar,
sustentar e qualificar posicionamentos, construir e
referendar explicações e relatos, fazendo usos de citações
e paráfrases, devidamente marcadas e para produzir
paródias e estilizações.

Alimentação temática

• Selecionar informações e dados, argumentos e outras
referências em fontes confiáveis impressas e digitais,
organizando em roteiros ou outros formatos o material
pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha
um nível de aprofundamento adequado (para além do
senso comum, quando for esse o caso) e contemple a
sustentação das posições defendidas.

Construção da textualidade

• Estabelecer relações entre as partes do texto, levando
em conta a construção composicional e o estilo do gênero,
evitando repetições e usando adequadamente elementos
coesivos que contribuam para a coerência, a continuidade
do texto e sua progressão temática.
• Organizar e/ou hierarquizar informações, tendo em vista
as condições de produção e as relações lógico discursivas
em jogo: causa/efeito; tese/argumentos; problema/solução;
definição/exemplos etc.
• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma
articulada e adequada, tendo em vista o contexto de
produção do texto, a construção composicional e o estilo
do gênero e os efeitos de sentido pretendidos.
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Aspectos notacionais e
gramaticais

• Utilizar, ao produzir textos, os conhecimentos dos
aspectos notacionais ortografia padrão, pontuação
adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal,
regência verbal etc., sempre que o contexto exigir o uso da
norma padrão.

Estratégias de produção

• Desenvolver estratégias de planejamento, revisão,
edição, reescrita/redesign e avaliação de textos,
considerando se sua adequação aos contextos em que
foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem
estática ou em movimento etc.), à variedade linguística
e/ou semioses apropriadas a esse contexto, os
enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/
campo de circulação, adequação à norma padrão etc.
• Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de
áudio para editar textos produzidos em várias mídias,
explorando os recursos multimídias disponíveis.

Da mesma forma que na leitura, não se deve conceber que as
habilidades de produção sejam desenvolvidas de forma genérica
e descontextualizadas, mas por meio de situações efetivas de produção de textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos
campos de atividade humana. Os mesmos princípios de organização e progressão curricular valem aqui, resguardadas a mudança
de papel assumido frente às práticas discursivas em questão, com
crescente aumento da informatividade e sustentação argumentativa, do uso de recursos estilísticos e coesivos e da autonomia para
planejar, produzir e revisar/editar as produções realizadas.
Aqui, também, a escrita de um texto argumentativo no 7º ano, em
função da mobilização frente ao tema ou de outras circunstâncias,
pode envolver análise e uso de diferentes tipos de argumentos e
movimentos argumentativos, que podem estar previstos para o 9º
ano. Da mesma forma, o manuseio de uma ferramenta ou a produção de um tipo de vídeo proposto para uma apresentação oral no
9º ano pode se dar no 6º ou 7º anos, em função de um interesse
que possa ter mobilizado os alunos para tanto. Nesse sentido,
o manuseio de diferentes ferramentas – de edição de texto, de
vídeo, áudio etc. – requerido pela situação e proposto ao longo dos
diferentes anos pode se dar a qualquer momento, mas é preciso
garantir a diversidade sugerida ao longo dos anos.
O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que
ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face, como
aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista,
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declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça
teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist comentada
de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos
de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização
de textos em situações socialmente significativas e interações e
discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas
do trabalho nos diferentes campos de atuação. O tratamento das
práticas orais compreende:34

Consideração e reflexão
sobre as condições de
produção dos textos orais
que regem a circulação
de diferentes gêneros nas
diferentes mídias e campos
de atividade humana

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais
em que se produzem textos orais e sobre as diferenças
em termos formais, estilísticos e linguísticos que esses
contextos determinam, incluindo se aí a multimodalidade
e a multissemiose.

Compreensão de textos
orais

• Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas
ao contexto de produção dos textos, para o conteúdo em
questão, para a observação de estratégias discursivas e dos
recursos linguísticos e multissemióticos mobilizados, bem
como dos elementos paralinguísticos e cinésicos.

Produção de textos orais

• Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos,
considerando se aspectos relativos ao planejamento, à
produção, ao redesign, à avaliação das práticas realizadas
em situações de interação social específicas.

Compreensão dos efeitos de
sentidos provocados pelos
usos de recursos linguísticos
e multissemióticos em
textos pertencentes a
gêneros diversos

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de
escolhas de volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo,
efeitos sonoros, sincronização, expressividade, gestualidade
etc. e produzir textos levando em conta efeitos possíveis.

• Conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus
gêneros, considerando se as práticas sociais em que tais
textos surgem e se perpetuam, bem como os sentidos
que geram.

34 Grande parte das habilidades descritas nos eixos Leitura e Produção de texto também se
relaciona com o eixo Oralidade. Foram incluídas no quadro a seguir somente habilidades que
se relacionam com gêneros e aspectos mais específicos da modalidade oral.

77

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

Relação entre fala e escrita

• Estabelecer relação entre fala e escrita, levando se em
conta o modo como as duas modalidades se articulam em
diferentes gêneros e práticas de linguagem (como jornal
de TV, programa de rádio, apresentação de seminário,
mensagem instantânea etc.), as semelhanças e as
diferenças entre modos de falar e de registrar o escrito e
os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos
de cada modalidade sempre relacionados com os gêneros
em questão.
• Oralizar o texto escrito, considerando se as situações
sociais em que tal tipo de atividade acontece, seus
elementos paralinguísticos e cinésicos, dentre outros.
• Refletir sobre as variedades linguísticas, adequando sua
produção a esse contexto.

Se uma face do aprendizado da Língua Portuguesa decorre da efetiva
atuação do estudante em práticas de linguagem que envolvem a
leitura/escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos, situadas em campos de atuação específicos, a outra face provém
da reflexão/análise sobre/da própria experiência de realização dessas
práticas. Temos aí, portanto, o eixo da análise linguística/semiótica,
que envolve o conhecimento sobre a língua, sobre a norma-padrão
e sobre as outras semioses, que se desenvolve transversalmente aos
dois eixos – leitura/escuta e produção oral, escrita e multissemiótica –
e que envolve análise textual, gramatical, lexical, fonológica e das
materialidades das outras semioses.
O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante
os processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus
efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos
textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos)
e pela situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados
nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que
diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da
progressão temática dos textos, influenciadas pela organização típica
(forma de composição) do gênero em questão. No caso de textos orais,
essa análise envolverá também os elementos próprios da fala – como
ritmo, altura, intensidade, clareza de articulação, variedade linguística
adotada, estilização etc. –, assim como os elementos paralinguísticos e
cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao
estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos,
de acordo com a situação de produção, a forma e o estilo de gênero.
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Já no que diz respeito aos textos multissemióticos, a análise levará
em conta as formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, tais como plano/ângulo/lado, figura/fundo,
profundidade e foco, cor e intensidade nas imagens visuais estáticas,
acrescendo, nas imagens dinâmicas e performances, as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, duração, distribuição
no espaço, sincronização com outras linguagens, complementaridade e interferência etc. ou tais como ritmo, andamento, melodia,
harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música.
Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintáticos, textuais, discursivos, sociolinguísticos e semióticos
que operam nas análises linguísticas e semióticas necessárias à
compreensão e à produção de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o Ensino Fundamental. Assim, as
práticas de leitura/escuta e de produção de textos orais, escritos e
multissemióticos oportunizam situações de reflexão sobre a língua
e as linguagens de uma forma geral, em que essas descrições,
conceitos e regras operam e nas quais serão concomitantemente
construídos: comparação entre definições que permitam observar diferenças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e
regras; comparação de diferentes formas de dizer “a mesma coisa”
e análise dos efeitos de sentido que essas formas podem trazer/
suscitar; exploração dos modos de significar dos diferentes sistemas semióticos etc.
Cabem também reflexões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, inerentes a qualquer sistema
linguístico, e que podem ser observados em quaisquer níveis de
análise. Em especial, as variedades linguísticas devem ser objeto
de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e
às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos
sociais, deve ser tematizado.
Esses conhecimentos linguísticos operam em todos os campos/esferas
de atuação.
Em função do privilégio social e cultural dado à escrita, tendemos a
tratar as outras linguagens como tratamos o linguístico – buscando
a narrativa/relato/exposição, a relação com o verbal –, os elementos
presentes, suas formas de combinação, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características das outras semioses que
produzem sentido, como variações de graus de tons, ritmos, intensidades, volumes, ocupação no espaço (presente também no escrito,
mas tradicionalmente pouco explorado) etc. Por essa razão, em cada
campo é destacado o que pode/deve ser trabalhado em termos de
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semioses/modalidades, de forma articulada com as práticas de leitura/
escuta e produção, já mencionadas nos quadros dessas práticas, para
que a análise não se limite aos elementos dos diferentes sistemas e
suas relações, mas seja relacionada a situações de uso.
O que seria comum em todas essas manifestações de linguagem é que
elas sempre expressam algum conteúdo ou emoção – narram, descrevem, subvertem, (re)criam, argumentam, produzem sensações etc. –,
veiculam uma apreciação valorativa, organizando diferentes elementos
e/ou graus/intensidades desses diferentes elementos, dentre outras
possibilidades. A questão que se coloca é como articular essas dimensões na leitura e produção de textos, no que uma organização do tipo
aqui proposto poderá ajudar.
A separação dessas práticas (de uso e de análise) se dá apenas para
fins de organização curricular, já que em muitos casos (o que é comum
e desejável), essas práticas se interpenetram e se retroalimentam
(quando se lê algo no processo de produção de um texto ou quando
alguém relê o próprio texto; quando, em uma apresentação oral, conta-se com apoio de slides que trazem imagens e texto escrito; em um
programa de rádio, que embora seja veiculado oralmente, parte-se de
um roteiro escrito; quando roteirizamos um podcast; ou quando, na
leitura de um texto, pensa-se que a escolha daquele termo não foi gratuita; ou, ainda, na escrita de um texto, passa-se do uso da 1ª pessoa
do plural para a 3ª pessoa, após se pensar que isso poderá ajudar a
conferir maior objetividade ao texto). Assim, para fins de organização
do quadro de habilidades do componente, foi considerada a prática
principal (eixo), mas uma mesma habilidade incluída no eixo Leitura
pode também dizer respeito ao eixo Produção de textos e vice-versa.
O mesmo cabe às habilidades de análise linguística/semiótica, cuja
maioria foi incluída de forma articulada às habilidades relativas às práticas de uso – leitura/escuta e produção de textos. São apresentados
em quadro referente a todos os campos os conhecimentos linguísticos relacionados a ortografia, pontuação, conhecimentos gramaticais
(morfológicos, sintáticos, semânticos), entre outros:

Fono-ortografia

• Conhecer e analisar as relações regulares e irregulares
entre fonemas e grafemas na escrita do português do
Brasil.
• Conhecer e analisar as possibilidades de estruturação da
sílaba na escrita do português do Brasil.
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• Conhecer as classes de palavras abertas (substantivos,
verbos, adjetivos e advérbios) e fechadas (artigos,
numerais, preposições, conjunções, pronomes) e analisar
suas funções sintático semânticas nas orações e seu
funcionamento (concordância, regência).
• Perceber o funcionamento das flexões (número, gênero,
tempo, pessoa etc.) de classes gramaticais em orações
(concordância).
• Correlacionar as classes de palavras com as funções
sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.).

Sintaxe

• Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito,
predicado, objeto, modificador etc.).
• Conhecer e analisar a organização sintática canônica
das sentenças do português do Brasil e relacioná la à
organização de períodos compostos (por coordenação e
subordinação).
• Perceber a correlação entre os fenômenos de
concordância, regência e retomada (progressão temática
anáfora, catáfora) e a organização sintática das sentenças
do português do Brasil.

Semântica

• Conhecer e perceber os efeitos de sentido nos textos
decorrentes de fenômenos léxico semânticos, tais como
aumentativo/diminutivo; sinonímia/antonímia; polissemia ou
homonímia; figuras de linguagem; modalizações epistêmicas,
deônticas, apreciativas; modos e aspectos verbais.

Variação linguística

• Conhecer algumas das variedades linguísticas do português
do Brasil e suas diferenças fonológicas, prosódicas, lexicais e
sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos.
• Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades
prestigiadas e estigmatizadas e o preconceito linguístico
que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica.

Elementos notacionais da
escrita

• Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos
de sentidos provocados nos textos pelo uso de sinais de
pontuação (ponto final, ponto de interrogação, ponto
de exclamação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos) e
de pontuação e sinalização dos diálogos (dois pontos,
travessão, verbos de dizer).
• Conhecer a acentuação gráfica e perceber suas relações
com a prosódia.
• Utilizar os conhecimentos sobre as regularidades e
irregularidades ortográficas do português do Brasil na
escrita de textos.
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Como já destacado, os eixos apresentados relacionam-se com
práticas de linguagem situadas. Em função disso, outra categoria
organizadora do currículo que se articula com as práticas são os
campos de atuação em que essas práticas se realizam. Assim, na
BNCC, a organização das práticas de linguagem (leitura de textos,
produção de textos, oralidade e análise linguística/semiótica) por
campos de atuação aponta para a importância da contextualização
do conhecimento escolar, para a ideia de que essas práticas derivam
de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes.
São cinco os campos de atuação considerados: Campo da vida cotidiana (somente anos iniciais), Campo artístico-literário, Campo das
práticas de estudo e pesquisa, Campo jornalístico/midiático e Campo
de atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos aparecem
fundidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com a denominação Campo da vida pública:
Anos iniciais

Anos finais

Campo da vida cotidiana
Campo artístico literário

Campo artístico literário

Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo das práticas de estudo e pesquisa

Campo da vida pública

Campo jornalístico midiático
Campo de atuação na vida pública

A escolha por esses campos, de um conjunto maior, deu-se por se
entender que eles contemplam dimensões formativas importantes de
uso da linguagem na escola e fora dela e criam condições para uma
formação para a atuação em atividades do dia a dia, no espaço familiar
e escolar, uma formação que contempla a produção do conhecimento
e a pesquisa; o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder
propor pautas de discussão e soluções de problemas, como forma de
vislumbrar formas de atuação na vida pública; uma formação estética,
vinculada à experiência de leitura e escrita do texto literário e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos.
Os campos de atuação considerados em cada segmento já contemplam um movimento de progressão que parte das práticas
mais cotidianas em que a circulação de gêneros orais e menos institucionalizados é maior (Campo da vida cotidiana), em direção
a práticas e gêneros mais institucionalizados, com predomínio da
escrita e do oral público (demais campos). A seleção de gêneros,
portadores e exemplares textuais propostos também organizam a
progressão, como será detalhado mais adiante.
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Os campos de atuação orientam a seleção de gêneros, práticas,
atividades e procedimentos em cada um deles. Diferentes recortes
são possíveis quando se pensa em campos. As fronteiras entre eles
são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns gêneros incluídos em
um determinado campo estão também referenciados a outros, existindo trânsito entre esses campos. Práticas de leitura e produção
escrita ou oral do campo jornalístico/midiático se conectam com
as de atuação na vida pública. Uma reportagem científica transita tanto pelo campo jornalístico/midiático quanto pelo campo de
divulgação científica; uma resenha crítica pode pertencer tanto ao
campo jornalístico quanto ao literário ou de investigação. Enfim, os
exemplos são muitos. É preciso considerar, então, que os campos
se interseccionam de diferentes maneiras. Mas o mais importante
a se ter em conta e que justifica sua presença como organizador
do componente é que os campos de atuação permitem considerar as práticas de linguagem – leitura e produção de textos orais e
escritos – que neles têm lugar em uma perspectiva situada, o que
significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e
semiótico em jogo – conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os demais níveis de análise linguística e semiótica
– deve poder ser revertido para situações significativas de uso e de
análise para o uso.
Compreende-se, então, que a divisão por campos de atuação tem
também, no componente Língua Portuguesa, uma função didática
de possibilitar a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na vida social, contribuindo para a
necessária organização dos saberes sobre a língua e as outras linguagens, nos tempos e espaços escolares.
A pesquisa, além de ser mais diretamente focada em um campo,
perpassa todos os outros em ações de busca, seleção, validação,
tratamento e organização de informação envolvidas na curadoria
de informação, podendo/devendo também estar presente no tratamento metodológico dos conteúdos. A cultura digital perpassa
todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas.
Por essa razão, optou-se por um tratamento transversal da cultura
digital, bem como das TDIC, articulado a outras dimensões nas
práticas em que aparecem. De igual forma, procurou-se contemplar
formas de expressão das culturas juvenis, que estão mais evidentes
nos campos artístico-literário e jornalístico/midiático, e menos evidentes nos campos de atuação na vida pública e das práticas de estudo
e pesquisa, ainda que possam, nesse campo, ser objeto de pesquisa e
ainda que seja possível pensar em um vídeo-minuto para apresentar
resultados de pesquisa, slides de apresentação que simulem um game
ou em formatos de apresentação dados por um número mínimo de
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imagens que condensam muitas ideias e relações, como acontece em
muitas das formas de expressão das culturas juvenis.
Os direitos humanos também perpassam todos os campos de diferentes formas: seja no debate de ideias e organização de formas de
defesa dos direitos humanos (campo jornalístico/midiático e campo
de atuação na vida pública), seja no exercício desses direitos –
direito à literatura e à arte, direito à informação e aos conhecimentos
disponíveis.
Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e as
habilidades estão organizados a partir das práticas de linguagem
e distribuídos pelos nove anos em dois segmentos (Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Ensino Fundamental – Anos Finais), dadas
as especificidades de cada segmento.
As habilidades são apresentadas segundo a necessária continuidade
das aprendizagens ao longo dos anos, crescendo progressivamente
em complexidade. Acrescente-se que, embora as habilidades estejam
agrupadas nas diferentes práticas, essas fronteiras são tênues, pois,
no ensino, e também na vida social, estão intimamente interligadas.
Assim, 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.
Por esses motivos, optou-se por apresentar os quadros de habilidades em seis blocos (1º ao 5º ano; 1º e 2º anos; 3º ao 5º ano; 6º ao 9º
ano; 6º e 7º anos; e 8º e 9º anos), sem que isso represente qualquer
tipo de normatização de organização em ciclos.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades
na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos
quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em práticas
de linguagem e campos de atuação) expressam um arranjo possível
(dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser
tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da
área de Linguagens, o componente curricular de Língua Portuguesa
deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências
específicas. Vale ainda destacar que tais competências perpassam
todos os componentes curriculares do Ensino Fundamental e são
essenciais para a ampliação das possibilidades de participação dos
estudantes em práticas de diferentes campos de atividades humanas
e de pleno exercício da cidadania.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo a como
meio de construção de identidades de seus usuários e da comunidade
a que pertencem.
2. Apropriar se da linguagem escrita, reconhecendo a como forma de
interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando a
para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de
construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com
maior autonomia e protagonismo na vida social.
3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que
circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão,
autonomia, ﬂuência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.
4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude
respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos
linguísticos.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem
adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero
do discurso/gênero textual.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em
interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando se ética e
criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos
humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de
sentidos, valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos,
interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento,
pesquisa, trabalho etc.).
9. Envolver se em práticas de leitura literária que possibilitem o
desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura
e outras manifestações artístico culturais como formas de acesso às
dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o
potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura.
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e
ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos
processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o
mundo e realizar diferentes projetos autorais.
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4.1.1.1.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: PRÁTICAS DE LINGUAGEM, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita já iniciadas na família e na
Educação Infantil.
Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características de
interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios
orais; no eixo Análise Linguística/Semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e desenvolvem-se,
ao longo dos três anos seguintes, a observação das regularidades e
a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus
efeitos nos discursos; no eixo Leitura/Escuta, amplia-se o letramento,
por meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura em
textos de nível de complexidade crescente, assim como no eixo Produção de Textos, pela progressiva incorporação de estratégias de
produção de textos de diferentes gêneros textuais.
As diversas práticas letradas em que o aluno já se inseriu na sua vida
social mais ampla, assim como na Educação Infantil, tais como cantar
cantigas e recitar parlendas e quadrinhas, ouvir e recontar contos,
seguir regras de jogos e receitas, jogar games, relatar experiências e
experimentos, serão progressivamente intensificadas e complexificadas, na direção de gêneros secundários com textos mais complexos.
Preserva-se, nesses eventos de letramento, mesmo em situação
escolar, sua inserção na vida, como práticas situadas em eventos
motivados, embora se preserve também a análise de aspectos desses
enunciados orais e escritos que viabilizam a consciência e o aperfeiçoamento de práticas situadas.

O processo de alfabetização
Embora, desde que nasce e na Educação Infantil, a criança esteja
cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º
e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize.
Isso significa que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica.
Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto
e a mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém
(se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e decodificar” os
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sons da língua (fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o
que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos
fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos
sonoros maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos (letras imprensa e
cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de relações
grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua.
Dominar o sistema de escrita do português do Brasil não é uma tarefa
tão simples: trata-se de um processo de construção de habilidades
e capacidades de análise e de transcodificação linguística. Um dos
fatos que frequentemente se esquece é que estamos tratando de
uma nova forma ou modo (gráfico) de representar o português do
Brasil, ou seja, estamos tratando de uma língua com suas variedades de fala regionais, sociais, com seus alofones35, e não de fonemas
neutralizados e despidos de sua vida na língua falada local. De certa
maneira, é o alfabeto que neutraliza essas variações na escrita.
Assim, alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia
do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo (longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o
funcionamento fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso
conhecer as relações fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons
(fonemas) do português oral do Brasil em suas variedades e as letras
(grafemas) do português brasileiro escrito. Dito de outro modo, conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita alfabética para ler
e escrever significa, principalmente, perceber as relações bastante
complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as
letras da escrita (grafemas), o que envolve consciência fonológica
da linguagem: perceber seus sons, como se separam e se juntam em
novas palavras etc. Ocorre que essas relações não são tão simples
quanto as cartilhas ou livros de alfabetização fazem parecer. Não há
uma regularidade nessas relações e elas são construídas por convenção. Não há, como diria Saussure, “motivação” nessas relações, ou seja,
diferente dos desenhos, as letras da escrita não representam propriedades concretas desses sons.
A humanidade levou milênios para estabelecer a relação entre um grafismo e um som. Durante esse período, a representação gráfica deixou
de ser motivada pelos objetos e ocorreu um deslocamento da representação do significado das palavras para a representação convencional de
sons dessas palavras. No alfabeto ugarítico, por exemplo, as consoantes,
mais salientes sonoramente e em maior número, foram isoladas primeiro.

35 Alofones - variante fonética de um fonema, por exemplo /t/ e /t / para a letra T.
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Pesquisas sobre a construção da língua escrita pela criança mostram
que, nesse processo, é preciso:

•

diferenciar desenhos/grafismos (símbolos) de grafemas/letras
(signos);

•

desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras
(que chamamos de leitura “incidental”, como é o caso da leitura de
logomarcas em rótulos), que será depois responsável pela fluência
na leitura;

•

construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão;

•

perceber quais sons se deve representar na escrita e como;

•

construir a relação fonema-grafema: a percepção de que as letras
estão representando certos sons da fala em contextos precisos;

•

perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico
desta representação;

•

até, finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e
grafemas, em uma língua específica.

Esse processo básico (alfabetização) de construção do conhecimento
das relações fonografêmicas em uma língua específica, que pode se
dar em dois anos, é, no entanto, complementado por outro, bem mais
longo, que podemos chamar de ortografização, que complementará
o conhecimento da ortografia do português do Brasil. Na construção
desses conhecimentos, há três relações que são muito importantes: a)
as relações entre a variedade de língua oral falada e a língua escrita
(perspectiva sociolinguística); b) os tipos de relações fono-ortográficas
do português do Brasil; e c) a estrutura da sílaba do português do Brasil
(perspectiva fonológica).
Mencionamos a primeira relação ao dizer que a criança está relacionando com as letras não propriamente os fonemas (entidades
abstratas da língua), mas fones e alofones de sua variedade linguística (entidades concretas da fala).
O segundo tipo de relações – as relações fono-ortográficas do português do Brasil – é complexo, pois, diferente do finlandês e do alemão,
por exemplo, há muito pouca regularidade de representação entre
fonemas e grafemas no português do Brasil. No português do Brasil,
há uma letra para um som (regularidade biunívoca) apenas em poucos
casos. Há, isso sim, várias letras para um som – /s/ s, c, ç, x, ss, sc, z, xc;
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/j/ g, j; /z/ x, s, z e assim por diante –; vários sons para uma letra: s - /s/
e /z/; z - /s/, /z/; x - /s/, /z/, /∫/, /ks/ e assim por diante; e até nenhum
som para uma letra – h, além de vogais abertas, fechadas e nasalizadas
(a/ã; e/é; o/ó/õ).
Dos 26 grafemas de nosso alfabeto, apenas sete – p, b, t40, d36, f, v, k
– apresentam uma relação regular direta entre fonema e grafema e
essas são justamente as consoantes bilabiais, linguodentais e labiodentais surdas e sonoras. Essas são as regulares diretas.
Há, ainda, outros tipos de regularidades de representação: as regulares contextuais e as regulares morfológico-gramaticais, para as quais
o aluno, ao longo de seu aprendizado, pode ir construindo “regras”.
As regulares contextuais têm uma escrita regular (regrada) pelo
contexto fonológico da palavra; é o caso de: R/RR; S/SS; G+A,O,U/
GU+E,I; C+A,O,U/QU+E,I; M+P,B/N+outras, por exemplo.
As regulares morfológico-gramaticais, para serem construídas, dependem
de que o aluno já tenha algum conhecimento de gramática, pois as regras
a serem construídas dependem desse conhecimento, isto é, são definidas
por aspectos ligados à categoria gramatical da palavra, envolvendo morfemas (derivação, composição), tais como: adjetivos de origem com S;
substantivos derivados de adjetivos com Z; coletivos em /au/ com L; substantivos terminados com o sufixo /ise/ com C (chatice, mesmice); formas
verbais da 3ª pessoa do singular do passado com U; formas verbais da 3ª
pessoa do plural do futuro com ÃO e todas as outras com M; flexões do
Imperfeito do Subjuntivo com SS; Infinitivo com R; derivações mantêm a
letra do radical, dentre outras. Algumas dessas regularidades são apresentadas por livros didáticos nos 3º a 5º anos e depois.
Todo o restante das relações é irregular. São definidas por aspectos
históricos da evolução da ortografia e nada, a não ser a memória, assegura seu uso. Ou seja, dependem de memorização a cada nova palavra
para serem construídas. É, pois, de se supor que o processo de construção dessas relações irregulares leve longo tempo, se não a vida toda.
Por fim, temos a questão de como é muitas vezes erroneamente
tratada a estrutura da sílaba do português do Brasil na alfabetização.
Normalmente, depois de apresentadas as vogais, as famílias silábicas
são apresentadas sempre com sílabas simples consoante/vogal (CV).
Esse processo de apresentação dura cerca de um ano letivo e as sílabas
não CV (somente V; CCV; CVC; CCVC; CVV) somente são apresentadas ao final do ano.
36 Isso se não considerarmos as variedades do português que realizam T como /t/ e como
/t / e D como /d/ e como /dj/.
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As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos
de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, organizados
em torno de um núcleo vocálico obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais/vocálicos em torno da vogal núcleo.
Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas
na alfabetização/ como sendo capacidades de (de)codificação, que
envolvem:

•

Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas
(outros sistemas de representação);

•

Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas,
cursiva e script);

•

Conhecer o alfabeto;

•

Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita;

•

Dominar as relações entre grafemas e fonemas;

•

Saber decodificar palavras e textos escritos;

•

Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras;

•

Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que
meras palavras, desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura
(fatiamento).

É preciso também ter em mente que este processo de ortografização
em sua completude pode tomar até mais do que os anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Evidentemente, os processos de alfabetização e ortografização terão
impacto nos textos em gêneros abordados nos anos iniciais. Em que
pese a leitura e a produção compartilhadas com o docente e os colegas,
ainda assim, os gêneros propostos para leitura/escuta e produção oral,
escrita e multissemiótica, nos primeiros anos iniciais, serão mais simples,
tais como listas (de chamada, de ingredientes, de compras), bilhetes,
convites, fotolegenda, manchetes e lides, listas de regras da turma etc.,
pois favorecem um foco maior na grafia, complexificando-se conforme
se avança nos anos iniciais. Nesse sentido, ganha destaque o campo da
vida cotidiana, em que circulam gêneros mais familiares aos alunos, como
as cantigas de roda, as receitas, as regras de jogo etc. Do mesmo modo,
os conhecimentos e a análise linguística e multissemiótica avançarão em
outros aspectos notacionais da escrita, como pontuação e acentuação e
introdução das classes morfológicas de palavras a partir do 3º ano.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 1º AO 5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos

Estratégia de leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

Revisão de textos

Edição de textos
Utilização de tecnologia digital
Oralidade

Oralidade pública/Intercâmbio conversacional em
sala de aula
Escuta atenta

Características da conversação espontânea

Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato
da fala
Relato oral/Registro formal e informal
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HABILIDADES

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa
e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos
gráfico visuais em textos multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou
o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em
meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do
texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi lo e aprimorá lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09) Expressar se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Protocolos de leitura

Decodificação/Fluência de leitura
Formação de leitor

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Correspondência fonema grafema

Construção do sistema alfabético/
Convenções da escrita

Construção do sistema alfabético/
Estabelecimento de relações anafóricas na
referenciação e construção da coesão
Análise linguística/semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento do alfabeto do português do Brasil
Construção do sistema alfabético

Construção do sistema alfabético e da ortografia
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e
escritos da esquerda para a direita e de cima
para baixo da página.
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos
que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e interesses.
(EF01LP02) Escrever, espontaneamente
ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética usando letras/grafemas que
representem fonemas.
(EF01LP03) Observar escritas convencionais,
comparando as às suas produções escritas,
percebendo semelhanças e diferenças.

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto,
grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas,
letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as
palavras, ponto final, ponto de interrogação e
ponto de exclamação.

(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto sempre
que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita das
palavras e pontuação.
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de
outros sinais gráficos.
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita
alfabética como representação dos sons da
fala.
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras
em sílabas.

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e
remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou
finais para criar novas palavras.

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua
representação por letras.

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com
correspondências regulares diretas entre letras
e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências
regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema alfabético e da ortografia

Conhecimento do alfabeto do português do Brasil
Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/
Acentuação
Segmentação de palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas
Construção do sistema alfabético

Pontuação

Sinonímia e antonímia/Morfologia/Pontuação

Morfologia
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros
(sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua
representação escrita.

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as
sílabas.

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando
semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas iniciais, mediais e finais.

(EF02LP05) Ler e escrever corretamente
palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e
recitá lo na ordem das letras.

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico
que opera nos nomes das letras do alfabeto.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar
letras em formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos
curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF01LP12) Reconhecer a separação das
palavras, na escrita, por espaços em branco.

(EF02LP08) Segmentar corretamente as
palavras ao escrever frases e textos.

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando
semelhanças e diferenças entre sons de
sílabas iniciais, mediais e finais.
(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto
além das letras, como pontos finais, de
interrogação e exclamação e seus efeitos na
entonação.

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final,
ponto de interrogação e ponto de exclamação.

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério
de aproximação de significado (sinonímia) e
separar palavras pelo critério de oposição de
significado (antonímia).

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras
de texto lido, determinando a diferença de
sentido entre eles, e formar antônimos de
palavras encontradas em texto lido pelo
acréscimo do prefixo de negação in /im .
(EF02LP11) Formar o aumentativo e o
diminutivo de palavras com os sufixos ão e
inho/ zinho.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura,
próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no
espaço doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo:
agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de jogos
e brincadeiras.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e compartilhada

Escrita compartilhada

Oralidade

100

Produção de texto oral

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor
ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF01LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava línguas, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

(EF02LP12) Ler e compreender com certa
autonomia cantigas, letras de canção, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e relacionando sua
forma de organização à sua finalidade.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem
e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e
cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, cantigas,
quadras, quadrinhas, parlendas, trava línguas,
dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos
relatos de observação de processos, de
fatos, de experiências pessoais, mantendo
as características do gênero, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas,
cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo
artístico literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras,
quadrinhas, trava línguas, com entonação
adequada e observando as rimas.

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções,
obedecendo ao ritmo e à melodia.
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COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA
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Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral

Análise linguística/semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas
em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para
público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público infantil,
dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor, listas de
regras e regulamentos que organizam a vida
na comunidade escolar, dentre outros gêneros
do campo da atuação cidadã, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e
folhetos para divulgar eventos da escola ou da
comunidade, utilizando linguagem persuasiva
e elementos textuais e visuais (tamanho da
letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF02LP19) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, notícias curtas para público
infantil, para compor jornal falado que possa
ser repassado oralmente ou em meio digital,
em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e
peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso,
cartas de leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Campo de atuação relativo à participação em
situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a
linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a
aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo em mídia impressa ou digital:
enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos;
diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Imagens analíticas em textos

Pesquisa

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Produção de textos

Escrita autônoma

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral

106

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
1º ANO

2º ANO

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF02LP20) Reconhecer a função de textos
utilizados para apresentar informações
coletadas em atividades de pesquisa
(enquetes, pequenas entrevistas, registros de
experimentações).
(EF02LP21) Explorar, com a mediação do
professor, textos informativos de diferentes
ambientes digitais de pesquisa, conhecendo
suas possibilidades.
(EF01LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, diagramas, entrevistas, curiosidades,
dentre outros gêneros do campo investigativo,
digitais ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF02LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil,
dentre outros gêneros do campo investigativo,
digitais ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.
(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa
autonomia, pequenos registros de observação
de resultados de pesquisa, coerentes com um
tema investigado.

(EF01LP23) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo investigativo, que
possam ser repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

(EF02LP24) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, relatos de experimentos, registros de
observação, entrevistas, dentre outros gêneros
do campo investigativo, que possam ser
repassados oralmente por meio de ferramentas
digitais, em áudio ou vídeo, considerando
a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Decodificação/Fluência de leitura

Formação de leitor

Compreensão
Estratégia de leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Construção do sistema alfabético/
Convenções da escrita

Construção do sistema alfabético/
Estabelecimento de relações anafóricas na
referenciação e construção da coesão

Planejamento de texto/Progressão temática e
paragrafação
Oralidade

Forma de composição de gêneros orais

Variação linguística
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com
os colegas sua opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no
contexto da frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto,
quando for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substituição lexical
ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado ao gênero,
recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido
(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo o em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas características linguístico expressivas e composicionais (conversação
espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas,
identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas
variedades linguísticas como características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou
diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguísticos.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 3º AO 5º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Construção do sistema alfabético e da ortografia

Conhecimento do alfabeto do português do
Brasil/Ordem alfabética/Polissemia
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LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema grafema.
(EF03LP01) Ler e
escrever palavras com
correspondências regulares
contextuais entre grafemas e
fonemas c/qu; g/gu; r/rr; s/ss;
o (e não u) e e (e não i) em
sílaba átona em final de
palavra e com marcas de
nasalidade (til, m, n).

(EF04LP01) Grafar palavras
utilizando regras de
correspondência fonema
grafema regulares diretas e
contextuais.

(EF03LP02) Ler e escrever
corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que
existem vogais em todas as
sílabas.

(EF04LP02) Ler e escrever,
corretamente, palavras com
sílabas VV e CVV em casos
nos quais a combinação VV
(ditongo) é reduzida na língua
oral (ai, ei, ou).

(EF05LP01) Grafar palavras
utilizando regras de
correspondência fonema
grafema regulares,
contextuais e morfológicas e
palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.

(EF03LP03) Ler e escrever
corretamente palavras com os
dígrafos lh, nh, ch.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
(EF04LP03) Localizar palavras
no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o
significado mais plausível para
o contexto que deu origem à
consulta.

(EF05LP02) Identificar o
caráter polissêmico das
palavras (uma mesma palavra
com diferentes significados, de
acordo com o contexto de uso),
comparando o significado de
determinados termos utilizados
nas áreas científicas com esses
mesmos termos utilizados na
linguagem usual.
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TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/
Acentuação

Segmentação de palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas

Construção do sistema alfabético

Pontuação

Morfologia
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP04) Usar acento
gráfico (agudo ou circunflexo)
em monossílabos tônicos
terminados em a, e, o e em
palavras oxítonas terminadas
em a, e, o, seguidas ou não de s.

(EF04LP04) Usar acento
gráfico (agudo ou circunflexo)
em paroxítonas terminadas em
i(s), l, r, ão(s).

(EF05LP03) Acentuar
corretamente palavras
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

(EF04LP05) Identificar a
função na leitura e usar,
adequadamente, na escrita
ponto final, de interrogação,
de exclamação, dois pontos
e travessão em diálogos
(discurso direto), vírgula em
enumerações e em separação
de vocativo e de aposto.

(EF05LP04) Diferenciar, na
leitura de textos, vírgula,
ponto e vírgula, dois pontos
e reconhecer, na leitura de
textos, o efeito de sentido que
decorre do uso de reticências,
aspas, parênteses.

(EF03LP05) Identificar
o número de sílabas de
palavras, classificando as
em monossílabas, dissílabas,
trissílabas e polissílabas.
(EF03LP06) Identificar a
sílaba tônica em palavras,
classificando as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
(EF03LP07) Identificar a
função na leitura e usar na
escrita ponto final, ponto
de interrogação, ponto de
exclamação e, em diálogos
(discurso direto), dois pontos e
travessão.

(EF05LP05) Identificar
a expressão de presente,
passado e futuro em tempos
verbais do modo indicativo.
(EF03LP08) Identificar
e diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente,
ação, objeto da ação.

(EF04LP06) Identificar em
textos e usar na produção
textual a concordância entre
substantivo ou pronome
pessoal e verbo (concordância
verbal).

(EF05LP06) Flexionar,
adequadamente, na escrita
e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes
pessoais/nomes sujeitos da
oração.
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CAMPO DA VIDA COTIDIANA
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Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Produção de texto oral

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP12) Ler e
compreender, com autonomia,
cartas pessoais e diários, com
expressão de sentimentos
e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta
e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF04LP10) Ler e
compreender, com autonomia,
cartas pessoais de reclamação,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero carta e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF05LP10) Ler e
compreender, com autonomia,
anedotas, piadas e cartuns,,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.

(EF03LP13) Planejar e produzir
cartas pessoais e diários, com
expressão de sentimentos
e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com
as convenções dos gêneros
carta e diário e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF04LP11) Planejar e produzir,
com autonomia, cartas
pessoais de reclamação,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções
do gênero carta e com a
estrutura própria desses
textos (problema, opinião,
argumentos), considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

(EF05LP11) Registrar, com
autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.

(EF03LP14) Planejar e produzir
textos injuntivos instrucionais,
com a estrutura própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação de passos a ser
seguidos) e mesclando
palavras, imagens e recursos
gráfico visuais, considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF03LP15) Assistir, em vídeo
digital, a programa de culinária
infantil e, a partir dele, planejar
e produzir receitas em áudio
ou vídeo.

(EF05LP12) Planejar e
produzir, com autonomia,
textos instrucionais de regras
de jogo, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.
(EF04LP12) Assistir, em vídeo
digital, a programa infantil
com instruções de montagem,
de jogos e brincadeiras e, a
partir dele, planejar e produzir
tutoriais em áudio ou vídeo.

(EF05LP13) Assistir, em vídeo
digital, a postagem de vlog
infantil de críticas de brinquedos
e livros de literatura infantil e, a
partir dele, planejar e produzir
resenhas digitais em áudio ou
vídeo.
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CAMPO DA VIDA PÚBLICA
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Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP19) Identificar e
discutir o propósito do uso de
recursos de persuasão (cores,
imagens, escolha de palavras,
jogo de palavras, tamanho de
letras) em textos publicitários
e de propaganda, como
elementos de convencimento.

(EF04LP15) Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em textos
(informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).

(EF05LP16) Comparar
informações sobre um mesmo
fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre qual é
mais confiável e por quê.

(EF03LP20) Produzir cartas
dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas
do leitor ou de reclamação
a jornais ou revistas), dentre
outros gêneros do campo
político cidadão, com opiniões
e críticas, de acordo com as
convenções do gênero carta
e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF04LP16) Produzir notícias
sobre fatos ocorridos no
universo escolar, digitais ou
impressas, para o jornal da
escola, noticiando os fatos
e seus atores e comentando
decorrências, de acordo com
as convenções do gênero
notícia e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF05LP17) Produzir
roteiro para edição de uma
reportagem digital sobre
temas de interesse da
turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios
e vídeos na internet, de acordo
com as convenções do gênero
e considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF03LP21) Produzir anúncios
publicitários, textos de
campanhas de conscientização
destinados ao público infantil,
observando os recursos de
persuasão utilizados nos textos
publicitários e de propaganda
(cores, imagens, slogan,
escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho e tipo de
letras, diagramação).
(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
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CAMPO DA VIDA PÚBLICA
Oralidade

Planejamento e produção de texto

Produção de texto

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)
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Forma de composição dos textos

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP22) Planejar e
produzir, em colaboração
com os colegas, telejornal
para público infantil com
algumas notícias e textos de
campanhas que possam ser
repassados oralmente ou em
meio digital, em áudio ou
vídeo, considerando a situação
comunicativa, a organização
específica da fala nesses
gêneros e o tema/assunto/
finalidade dos textos.

(EF04LP17) Produzir jornais
radiofônicos ou televisivos
e entrevistas veiculadas
em rádio, TV e na internet,
orientando se por roteiro
ou texto e demonstrando
conhecimento dos gêneros
jornal falado/televisivo e
entrevista.

(EF05LP18) Roteirizar,
produzir e editar vídeo para
vlogs argumentativos sobre
produtos de mídia para público
infantil (filmes, desenhos
animados, HQs, games etc.),
com base em conhecimentos
sobre os mesmos, de acordo
com as convenções do gênero
e considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF05LP19) Argumentar
oralmente sobre
acontecimentos de interesse
social, com base em
conhecimentos sobre fatos
divulgados em TV, rádio, mídia
impressa e digital, respeitando
pontos de vista diferentes.

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples
para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.
(EF03LP23) Analisar o uso de
adjetivos em cartas dirigidas
a veículos da mídia impressa
ou digital (cartas do leitor ou
de reclamação a jornais ou
revistas), digitais ou impressas.

(EF05LP20) Analisar a
validade e força de argumentos
em argumentações sobre
produtos de mídia para público
infantil (filmes, desenhos
animados, HQs, games etc.),
com base em conhecimentos
sobre os mesmos.
(EF04LP18) Analisar o padrão
entonacional e a expressão
facial e corporal de âncoras
de jornais radiofônicos
ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.

(EF05LP21) Analisar o padrão
entonacional, a expressão facial
e corporal e as escolhas de
variedade e registro linguísticos
de vloggers de vlogs opinativos
ou argumentativos.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Campo de atuação relativo à participação em
situações de leitura/escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a
linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a
aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste campo em mídia impressa ou digital:
enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos;
diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Compreensão em leitura

Imagens analíticas em textos

Pesquisa
Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Produção de textos

Escrita autônoma
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF03LP24) Ler/ouvir e
compreender, com autonomia,
relatos de observações e
de pesquisas em fontes de
informações, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF04LP19) Ler e
compreender textos
expositivos de divulgação
científica para crianças,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF05LP22) Ler e compreender
verbetes de dicionário,
identificando a estrutura,
as informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e
as informações semânticas.

(EF04LP20) Reconhecer a
função de gráficos, diagramas
e tabelas em textos, como
forma de apresentação de
dados e informações.

(EF05LP23) Comparar
informações apresentadas em
gráficos ou tabelas.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.
(EF03LP25) Planejar
e produzir textos para
apresentar resultados de
observações e de pesquisas
em fontes de informações,
incluindo, quando pertinente,
imagens, diagramas e
gráficos ou tabelas simples,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF04LP21) Planejar e produzir
textos sobre temas de interesse,
com base em resultados de
observações e pesquisas
em fontes de informações
impressas ou eletrônicas,
incluindo, quando pertinente,
imagens e gráficos ou tabelas
simples, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF05LP24) Planejar e
produzir texto sobre tema
de interesse, organizando
resultados de pesquisa
em fontes de informação
impressas ou digitais,
incluindo imagens e gráficos
ou tabelas, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF04LP22) Planejar e
produzir, com certa autonomia,
verbetes de enciclopédia
infantil, digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

(EF05LP25) Planejar e
produzir, com certa autonomia,
verbetes de dicionário, digitais
ou impressos, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
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CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Oralidade

Escuta de textos orais
Compreensão de textos orais
Planejamento de texto oral
Exposição oral

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição dos textos

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição dos textos

Adequação do texto às normas de escrita

Coesão e articuladores

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

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições,
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
(EF03LP26) Identificar e
reproduzir, em relatórios de
observação e pesquisa, a
formatação e diagramação
específica desses gêneros
(passos ou listas de itens,
tabelas, ilustrações, gráficos,
resumo dos resultados),
inclusive em suas versões orais.

(EF05LP26) Utilizar, ao
produzir o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância
nominal e verbal, convenções de
escrita de citações, pontuação
(ponto final, dois pontos,
vírgulas em enumerações) e
regras ortográficas.
(EF04LP23) Identificar e
reproduzir, em verbetes de
enciclopédia infantil, digitais
ou impressos, a formatação e
diagramação específica desse
gênero (título do verbete,
definição, detalhamento,
curiosidades), considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

(EF05LP27) Utilizar, ao
produzir o texto, recursos de
coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo,
causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível
adequado de informatividade.

(EF04LP24) Identificar e
reproduzir, em seu formato,
tabelas, diagramas e gráficos
em relatórios de observação
e pesquisa, como forma de
apresentação de dados e
informações.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO Campo de atuação relativo à participação em situações de
leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural
e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos,
fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/
cartum, dentre outros.
Leitura/escuta
(compartilhada e autônoma)

Formação do leitor literário
Formação do leitor literário/
Leitura multissemiótica
Apreciação estética/Estilo
Textos dramáticos

Produção de textos
(escrita compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e compartilhada

Escrita autônoma
Oralidade

Declamação
Performances orais
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização
por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de
tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
(EF04LP27) Recitar cordel e
cantar repentes e emboladas,
observando as rimas e
obedecendo ao ritmo e à
melodia.

(EF05LP25) Representar
cenas de textos dramáticos,
reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação
e movimento indicadas pelo
autor.
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CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO
Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Formas de composição de narrativas

Discurso direto e indireto

Forma de composição de textos poéticos
Forma de composição de textos poéticos visuais

Forma de composição de textos dramáticos
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HABILIDADES
3º ANO

4º ANO

5º ANO

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e
o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e
terceira pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for
o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.
(EF04LP26) Observar, em
poemas concretos, o formato,
a distribuição e a diagramação
das letras do texto na página.

(EF05LP28) Observar, em
ciberpoemas e minicontos
infantis em mídia digital, os
recursos multissemióticos
presentes nesses textos
digitais.

(EF04LP27) Identificar, em
textos dramáticos, marcadores
das falas das personagens e
de cena.
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4.1.1.2.

LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: PRÁTICAS DE LINGUAGEM, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o adolescente/jovem participa com maior criticidade de situações comunicativas diversificadas,
interagindo com um número de interlocutores cada vez mais amplo,
inclusive no contexto escolar, no qual se amplia o número de professores responsáveis por cada um dos componentes curriculares.
Essa mudança em relação aos anos iniciais favorece não só o aprofundamento de conhecimentos relativos às áreas, como também o
surgimento do desafio de aproximar esses múltiplos conhecimentos. A
continuidade da formação para a autonomia se fortalece nessa etapa,
na qual os jovens assumem maior protagonismo em práticas de linguagem realizadas dentro e fora da escola.
No componente Língua Portuguesa, amplia-se o contato dos estudantes
com gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação e a várias
disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas pelos
jovens para a ampliação dessas práticas, em direção a novas experiências.
Como consequência do trabalho realizado em etapas anteriores de
escolarização, os adolescentes e jovens já conhecem e fazem uso de
gêneros que circulam nos campos das práticas artístico-literárias, de
estudo e pesquisa, jornalístico/midiático, de atuação na vida pública e
campo da vida pessoal, cidadãs, investigativas.
Aprofunda-se, nessa etapa, o tratamento dos gêneros que circulam na
esfera pública, nos campos jornalístico-midiático e de atuação na vida
pública. No primeiro campo, os gêneros jornalísticos – informativos e
opinativos – e os publicitários são privilegiados, com foco em estratégias linguístico-discursivas e semióticas voltadas para a argumentação
e persuasão. Para além dos gêneros, são consideradas práticas contemporâneas de curtir, comentar, redistribuir, publicar notícias, curar
etc. e tematizadas questões polêmicas envolvendo as dinâmicas das
redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística-midiática. A questão da confiabilidade da informação, da proliferação de
fake news, da manipulação de fatos e opiniões têm destaque e muitas
das habilidades se relacionam com a comparação e análise de notícias
em diferentes fontes e mídias, com análise de sites e serviços checadores de notícias e com o exercício da curadoria, estando previsto o
uso de ferramentas digitais de curadoria. A proliferação do discurso de
ódio também é tematizada em todos os anos e habilidades relativas ao
trato e respeito com o diferente e com a participação ética e respeitosa
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em discussões e debates de ideias são consideradas. Além das habilidades de leitura e produção de textos já consagradas para o impresso
são contempladas habilidades para o trato com o hipertexto e também
com ferramentas de edição de textos, áudio e vídeo e produções que
podem prever postagem de novos conteúdos locais que possam ser
significativos para a escola ou comunidade ou apreciações e réplicas
a publicações feitas por outros. Trata-se de promover uma formação
que faça frente a fenômenos como o da pós-verdade, o efeito bolha e
proliferação de discursos de ódio, que possa promover uma sensibilidade para com os fatos que afetam drasticamente a vida de pessoas e
prever um trato ético com o debate de ideias.
Como já destacado, além dos gêneros jornalísticos, também são considerados nesse campo os publicitários, estando previsto o tratamento
de diferentes peças publicitárias, envolvidas em campanhas, para além
do anúncio publicitário e a propaganda impressa, o que supõe habilidades para lidar com a multissemiose dos textos e com as várias
mídias. Análise dos mecanismos e persuasão ganham destaque, o que
também pode ajudar a promover um consumo consciente.
No campo de atuação da vida pública ganham destaque os gêneros
legais e normativos – abrindo-se espaço para aqueles que regulam a
convivência em sociedade, como regimentos (da escola, da sala de
aula) e estatutos e códigos (Estatuto da Criança e do Adolescente e
Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito etc.),
até os de ordem mais geral, como a Constituição e a Declaração dos
Direitos Humanos, sempre tomados a partir de seus contextos de
produção, o que contextualiza e confere significado a seus preceitos.
Trata-se de promover uma consciência dos direitos, uma valorização
dos direitos humanos e a formação de uma ética da responsabilidade
(o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho).
Ainda nesse campo, estão presentes gêneros reivindicatórios e propositivos e habilidades ligadas a seu trato. A exploração de canais de
participação, inclusive digitais, também é prevista. Aqui também a discussão e o debate de ideias e propostas assume um lugar de destaque.
Assim, não se trata de promover o silenciamento de vozes dissonantes,
mas antes de explicitá-las, de convocá-las para o debate, analisá-las, confrontá-las, de forma a propiciar uma autonomia de pensamento, pautada
pela ética, como convém a Estados democráticos. Nesse sentido, também
são propostas análises linguísticas e semióticas de textos vinculados a
formas políticas não institucionalizadas, movimentos de várias naturezas,
coletivos, produções artísticas, intervenções urbanas etc.
No campo das práticas investigativas, há uma ênfase nos gêneros
didático-expositivos, impressos ou digitais, do 6º ao 9º ano, sendo a
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progressão dos conhecimentos marcada pela indicação do que se operacionaliza na leitura, escrita, oralidade. Nesse processo, procedimentos
e gêneros de apoio à compreensão são propostos em todos os anos.
Esses textos servirão de base para a reelaboração de conhecimentos, a partir da elaboração de textos-síntese, como quadro-sinópticos,
esquemas, gráficos, infográficos, tabelas, resumos, entre outros, que
permitem o processamento e a organização de conhecimentos em
práticas de estudo e de dados levantados em diferentes fontes de
pesquisa. Será dada ênfase especial a procedimentos de busca, tratamento e análise de dados e informações e a formas variadas de
registro e socialização de estudos e pesquisas, que envolvem não só
os gêneros já consagrados, como apresentação oral e ensaio escolar,
como também outros gêneros da cultura digital – relatos multimidiáticos, verbetes de enciclopédias colaborativas, vídeos-minuto etc.
Trata-se de fomentar uma formação que possibilite o trato crítico e
criterioso das informações e dados.
No âmbito do Campo artístico-literário, trata-se de possibilitar o contato
com as manifestações artísticas em geral, e, de forma particular e especial, com a arte literária e de oferecer as condições para que se possa
reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque para
o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição estética desse tipo de leitura e de escrita. Para que a função utilitária da
literatura – e da arte em geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e, portanto,
garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja
capaz de se implicar na leitura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas
camadas de sentido, de responder às suas demandas e de firmar pactos
de leitura. Para tanto, as habilidades, no que tange à formação literária,
envolvem conhecimentos de gêneros narrativos e poéticos que podem
ser desenvolvidos em função dessa apreciação e que dizem respeito, no
caso da narrativa literária, a seus elementos (espaço, tempo, personagens); às escolhas que constituem o estilo nos textos, na configuração
do tempo e do espaço e na construção dos personagens; aos diferentes
modos de se contar uma história (em primeira ou terceira pessoa, por
meio de um narrador personagem, com pleno ou parcial domínio dos
acontecimentos); à polifonia própria das narrativas, que oferecem níveis
de complexidade a serem explorados em cada ano da escolaridade;
ao fôlego dos textos. No caso da poesia, destacam-se, inicialmente,
os efeitos de sentido produzidos por recursos de diferentes naturezas,
para depois se alcançar a dimensão imagética, constituída de processos
metafóricos e metonímicos muito presentes na linguagem poética.
Ressalta-se, ainda, a proposição de objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que concorrem para a capacidade dos estudantes

136

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

de relacionarem textos, percebendo os efeitos de sentidos decorrentes da intertextualidade temática e da polifonia resultante da inserção
– explícita ou não – de diferentes vozes nos textos. A relação entre
textos e vozes se expressa, também, nas práticas de compartilhamento que promovem a escuta e a produção de textos, de diferentes
gêneros e em diferentes mídias, que se prestam à expressão das preferências e das apreciações do que foi lido/ouvido/assistido.
Por fim, destaque-se a relevância desse campo para o exercício da
empatia e do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da literatura como expedientes que permitem o contato com diversificados
valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos, o que contribui para reconhecer e compreender modos distintos de ser e estar
no mundo e, pelo reconhecimento do que é diverso, compreender
a si mesmo e desenvolver uma atitude de respeito e valorização do
que é diferente.
Outros gêneros, além daqueles cuja abordagem é sugerida na BNCC,
podem e devem ser incorporados aos currículos das escolas e, assim
como já salientado, os gêneros podem ser contemplados em anos
diferentes dos indicados.
Também, como já mencionado, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as demais semioses e
sobre a norma-padrão se articulam aos demais eixos em que se organizam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de Língua
Portuguesa. Dessa forma, as abordagens linguística, metalinguística
e reflexiva ocorrem sempre a favor da prática de linguagem que está
em evidência nos eixos de leitura, escrita ou oralidade.
Os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma-padrão
não devem ser tomados como uma lista de conteúdos dissociados
das práticas de linguagem, mas como propiciadores de reflexão a
respeito do funcionamento da língua no contexto dessas práticas. A
seleção de habilidades na BNCC está relacionada com aqueles conhecimentos fundamentais para que o estudante possa apropriar-se do
sistema linguístico que organiza o português brasileiro.
Alguns desses objetivos, sobretudo aqueles que dizem respeito
à norma, são transversais a toda a base de Língua Portuguesa. O
conhecimento da ortografia, da pontuação, da acentuação, por
exemplo, deve estar presente ao longo de toda escolaridade, abordados conforme o ano da escolaridade. Assume-se, na BNCC de Língua
Portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos que
vai das regularidades às irregularidades e dos usos mais frequentes e
simples aos menos habituais e mais complexos.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO Trata se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a
participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e
opinião, que estão no centro da esfera jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos
e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no
campo, o que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver nos adolescentes
e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade,
na sua cidade e no mundo e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de
escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes
fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação
a interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e
participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa.

Leitura

Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e mídias

Estratégia de leitura: apreender os sentidos
globais do texto

Efeitos de sentido
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HABILIDADES
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de leitura e produção
de textos para além dos já trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental (notícia, álbum
noticioso, carta de leitor, entrevista etc.): reportagem, reportagem multimidiática, fotorreportagem,
foto denúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário, debate, vlog
noticioso, vlog cultural, meme, charge, charge digital, political remix, anúncio publicitário,
propaganda, jingle, spot, dentre outros. A referência geral é que, em cada ano, contemplem se
gêneros que lidem com informação, opinião e apreciação, gêneros mais típicos dos letramentos
da letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermidiáticos, próprios da cultura digital e
das culturas juvenis.
Diversos também são os processos, ações e atividades que podem ser contemplados em
atividades de uso e reflexão: curar, seguir/ser seguido, curtir, comentar, compartilhar, remixar etc.
Ainda com relação a esse campo, trata se também de compreender as formas de persuasão do
discurso publicitário, o apelo ao consumo, as diferenças entre vender um produto e “vender” uma
ideia, entre anúncio publicitário e propaganda.
(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando se contrariamente
a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso.
(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre
elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao
público alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo
dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção)
de textos pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais
decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva
de abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou
teses defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou
humor presente.
(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos
publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos
linguístico discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos tirinhas, charges, memes, gifs etc. ,
o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Produção de textos

Relação do texto com o contexto de produção e
experimentação de papéis sociais

Textualização

Revisão/edição de texto informativo e opinativo

Planejamento de textos de peças publicitárias de
campanhas sociais

Oralidade
*Considerar todas as habilidades dos eixos
leitura e produção que se referem a textos
ou produções orais, em áudio ou vídeo
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HABILIDADES

(EF69LP06) Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens,
reportagens multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor,
comentários, artigos de opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação
de produção cultural resenhas e outros próprios das formas de expressão das culturas juvenis,
tais como vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc. e cartazes, anúncios, propagandas,
spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros em várias mídias, vivenciando de forma
significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de crítico, de editor ou articulista, de
booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de compreender as condições de produção
que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de
participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética
e responsável, levando se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de
circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.
(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto
produção e circulação os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a
circulação , ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada
às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração,
revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e
a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/
alterando efeitos, ordenamentos etc.
(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião,
dentre outros , tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão,
características do gênero, aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes
semioses, a formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo,
dependendo do caso) e adequação à norma culta.
(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas
significativas para a escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o
tema ou evento, da definição do público alvo, do texto ou peça a ser produzido cartaz, banner,
folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. , da
ferramenta de edição de texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser
dado, das estratégias de persuasão que serão utilizadas etc.
(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião,
entrevistas, comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis,
relativos a fato e temas de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e
opinião podcasts e vlogs noticiosos, culturais e de opinião, orientando se por roteiro ou texto,
considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros.
(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de
interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em
redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles.

141

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Oralidade
*Considerar todas as habilidades dos eixos
leitura e produção que se referem a textos
ou produções orais, em áudio ou vídeo

Planejamento e produção de textos jornalísticos
orais

Oralidade

Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de
relevância social

Análise linguística/semiótica

Construção composicional

Estilo

Efeito de sentido
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HABILIDADES

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/
redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação de textos orais,
áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, à
forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade linguística
empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo,
altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal,
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.
(EF69LP13) Engajar se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas,
temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social.
(EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores,
tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para
análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que permitam
analisar partes da questão e compartilhá los com a turma.
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra argumentos coerentes, respeitando os turnos de
fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do
relatar, tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais
e hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens de vários tipos, vídeos,
gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial
(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas:
apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc.
(EF69LP17) Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e
publicitários, os aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação
dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato, a morfologia do verbo,
em textos noticiosos e argumentativos, reconhecendo marcas de pessoa, número, tempo,
modo, a distribuição dos verbos nos gêneros textuais (por exemplo, as formas de pretérito em
relatos; as formas de presente e futuro em gêneros argumentativos; as formas de imperativo em
gêneros publicitários), o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como
a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação
de fontes de informação) e as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos
linguístico discursivos utilizados (tempo verbal, jogos de palavras, metáforas, imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos, recursos linguísticos que
marquem as relações de sentido entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão
adequados aos tipos de argumento e à forma de composição de textos argumentativos, de
maneira a garantir a coesão, a coerência e a progressão temática nesses textos (“primeiramente,
mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).
(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que envolvam argumentação, os efeitos de sentido de
elementos típicos da modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a gestualidade e
expressão facial, as hesitações etc.
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OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA Trata se, neste Campo, de ampliar e qualificar a
participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e à atuação política e social, por
meio do(a):
compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus diferentes níveis e instâncias,
das formas e canais de participação institucionalizados, incluindo os digitais, e das formas de
participação não institucionalizadas, incluindo aqui manifestações artísticas e intervenções
urbanas;
reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo
e compreensão do contexto de promulgação dos direitos humanos, das políticas afirmativas,
e das leis de uma forma geral em um estado democrático, como forma de propiciar a vivência
democrática em várias instâncias e uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro
tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho);
desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos na leitura/escuta
e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados à discussão e implementação de
propostas, à defesa de direitos e a projetos culturais e de interesse público de diferentes naturezas.
Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais competentes para
questionamentos, reclamação de direitos e denúncias de desrespeitos a legislações e
regulamentações e a direitos; de discussão de propostas e programas de interesse público no
contexto de agremiações, coletivos, movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da
escola, da comunidade e da cidade.
Leitura

Reconstrução das condições de produção e
circulação e adequação do texto à construção
composicional e ao estilo de gênero
(Lei, código, estatuto, código, regimento etc.)

Apreciação e réplica

Produção de textos
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HABILIDADES
Trata se também de possibilitar vivências significativas, na articulação com todas as áreas do
currículo e com os interesses e escolhas pessoais dos adolescentes e jovens, que envolvam a
proposição, desenvolvimento e avaliação de ações e projetos culturais, de forma a fomentar o
protagonismo juvenil de forma contextualizada.
Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de gêneros já considerados
em outras esferas como discussão oral, debate, palestra, apresentação oral, notícia, reportagem,
artigo de opinião, cartaz, spot, propaganda (de campanhas variadas, nesse campo inclusive de
campanhas políticas) e de outros, como estatuto, regimento, projeto cultural, carta aberta, carta
de solicitação, carta de reclamação, abaixo assinado, petição online, requerimento, turno de fala
em assembleia, tomada de turno em reuniões, edital, proposta, ata, parecer, enquete, relatório etc.,
os quais supõem o reconhecimento de sua função social, a análise da forma como se organizam
e dos recursos e elementos linguísticos e das demais semioses envolvidos na tessitura de textos
pertencentes a esses gêneros.
Em especial, vale destacar que o trabalho com discussão oral, debate, propaganda, campanha
e apresentação oral podem/devem se relacionar também com questões, temáticas e práticas
próprias do campo de atuação na vida pública. Assim, as mesmas habilidades relativas a esses
gêneros e práticas propostas para o Campo jornalístico/midiático e para o Campo das práticas
de ensino e pesquisa devem ser aqui consideradas: discussão, debate e apresentação oral de
propostas políticas ou de solução para problemas que envolvem a escola ou a comunidade e
propaganda política. Da mesma forma, as habilidades relacionadas à argumentação e à distinção
entre fato e opinião também devem ser consideradas nesse campo.
(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos
normativos e legais, a lógica de hierarquização de seus itens e subitens e suas partes: parte inicial
(título nome e data e ementa), blocos de artigos (parte, livro, capítulo, seção, subseção), artigos
(caput e parágrafos e incisos) e parte final (disposições pertinentes à sua implementação) e analisar
efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperativo, de palavras
e expressões que indicam circunstâncias, como advérbios e locuções adverbiais, de palavras
que indicam generalidade, como alguns pronomes indefinidos, de forma a poder compreender o
caráter imperativo, coercitivo e generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
(EF69LP21) Posicionar se em relação a conteúdos veiculados em práticas não institucionalizadas
de participação social, sobretudo àquelas vinculadas a manifestações artísticas, produções
culturais, intervenções urbanas e práticas próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar,
expor uma problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse texto/produção
com seu contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a construção
de sentidos.
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas
que afetam a vida escolar ou da comunidade, justiﬁcando pontos de vista, reivindicações e
detalhando propostas (justificativa, objetivos, ações previstas etc.), levando em conta seu
contexto de produção e as características dos gêneros em questão.
(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos, quando houver esse tipo de demanda
na escola regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil do âmbito da atuação
das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais etc.) e de regras e
regulamentos nos vários âmbitos da escola campeonatos, festivais, regras de convivência etc.,
levando em conta o contexto de produção e as características dos gêneros em questão.
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CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Oralidade

Discussão oral

Registro

Análise linguística/semiótica

Análise de textos legais/normativos, propositivos
e reivindicatórios

Modalização
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(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam (supostos)
desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de
Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., como forma de criar familiaridade
com textos legais seu vocabulário, formas de organização, marcas de estilo etc. , de
maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de
textos normativos (se e quando isso for necessário) e possibilitar a compreensão do caráter
interpretativo das leis e as várias perspectivas que podem estar em jogo.
(EF69LP25) Posicionar se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia,
reuniões de colegiados da escola, de agremiações e outras situações de apresentação de
propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões contrárias e propostas alternativas
e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo se de sínteses e
propostas claras e justificadas.
(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, palestras, apresentação de propostas, reuniões,
como forma de documentar o evento e apoiar a própria fala (que pode se dar no momento
do evento ou posteriormente, quando, por exemplo, for necessária a retomada dos assuntos
tratados em outros contextos públicos, como diante dos representados).
(EF69LP27) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normativos/
jurídicos e a gêneros da esfera política, tais como propostas, programas políticos (posicionamento
quanto a diferentes ações a serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda
política (propostas e sua sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e
textos reivindicatórios: cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a
serem adotadas) e suas marcas linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos
pertencentes a esses gêneros e a possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou
fundamentados quando isso for requerido.
(EF69LP28) Observar os mecanismos de modalização adequados aos textos jurídicos, as
modalidades deônticas, que se referem ao eixo da conduta (obrigatoriedade/permissibilidade)
como, por exemplo: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A
vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores acompanhados
de adultos responsáveis”, e os mecanismos de modalização adequados aos textos políticos e
propositivos, as modalidades apreciativas, em que o locutor exprime um juízo de valor (positivo
ou negativo) acerca do que enuncia. Por exemplo: “Que belo discurso!”, “Discordo das escolhas
de Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda não causou acidentes mais graves.”
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CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA Trata se de ampliar e qualificar a participação
dos jovens nas práticas relativas ao estudo e à pesquisa, por meio de:
compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as esferas científica, de
divulgação científica e escolar;
reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a compreensão do mundo físico e
da realidade social, para o prosseguimento dos estudos e para formação para o trabalho; e
desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de procedimentos envolvidos na leitura/escuta
e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados ao estudo, à pesquisa e à divulgação
científica.

Leitura

Reconstrução das condições de produção e
recepção dos textos e adequação do texto à
construção composicional e ao estilo de gênero

Relação entre textos

Apreciação e réplica

Estratégias e procedimentos de leitura
Relação do verbal com outras semioses
Procedimentos e gêneros de apoio à
compreensão
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Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de gêneros como apresentação
oral, palestra, mesa redonda, debate, artigo de divulgação científica, artigo científico, artigo
de opinião, ensaio, reportagem de divulgação científica, texto didático, infográfico, esquemas,
relatório, relato (multimidiático) de campo, documentário, cartografia animada, podcasts e vídeos
diversos de divulgação científica, que supõem o reconhecimento de sua função social, a análise
da forma como se organizam e dos recursos e elementos linguísticos das demais semioses (ou
recursos e elementos multimodais) envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros.
Trata se também de aprender, de forma significativa, na articulação com outras áreas e com os
projetos e escolhas pessoais dos jovens, procedimentos de investigação e pesquisa. Para além da
leitura/escuta de textos/produções pertencentes aos gêneros já mencionados, cabe diversificar,
em cada ano e ao longo dos anos, os gêneros/produções escolhidos para apresentar e socializar
resultados de pesquisa, de forma a contemplar a apresentação oral, gêneros mais típicos dos
letramentos da letra e do impresso, gêneros multissemióticos, textos hipermidiáticos, que suponham
colaboração, próprios da cultura digital e das culturas juvenis.
(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação
científica texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação científica,
verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, infográfico (estático e animado), relatório,
relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica etc. e os
aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística características desses
gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos
pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes
fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais,
compreender e posicionar se criticamente sobre os conteúdos e informações em questão.
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas tais como “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por
outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo” para compreender a hierarquização
das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos.
(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais,
orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente,
com ajuda do professor, as informações necessárias (sem excedê las) com ou sem apoio de
ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráﬁcos.
(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na
(re)construção dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualizar do discursivo
para o esquemático infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. e, ao contrário,
transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as
características das multissemioses e dos gêneros em questão.
(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura,
produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro
sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido (com ou sem
comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como forma de
possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações e
um posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.

149

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Produção de textos

Consideração das condições de produção de
textos de divulgação científica
Estratégias de escrita

Estratégias de escrita: textualização, revisão e
edição

Estratégias de produção

Oralidade

Estratégias de produção: planejamento e
produção de apresentações orais

Estratégias de produção
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(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir da elaboração de esquema que
considere as pesquisas feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros
de experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a
divulgação do conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de
divulgação científica, artigo de opinião, reportagem científica, verbete de enciclopédia, verbete
de enciclopédia digital colaborativa , infográfico, relatório, relato de experimento científico,
relato (multimidiático) de campo, tendo em vista seus contextos de produção, que podem
envolver a disponibilização de informações e conhecimentos em circulação em um formato mais
acessível para um público específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de pesquisas
bibliográficas, experimentos científicos e estudos de campo realizados.
(EF69LP36) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e
de dados e resultados de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de
enciclopédia, infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento,
relatório, relatório multimidiático de campo, dentre outros, considerando o contexto de produção
e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e estilos.
(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico,
vídeo minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e
resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção
composicional dos roteiros.
(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de
apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características
do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas,
ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder
à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do
planejamento e da definição de diferentes formas de uso da fala memorizada, com apoio da
leitura ou fala espontânea.
(EF69LP39) Definir o recorte temático da entrevista e o entrevistado, levantar informações sobre
o entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar roteiro de perguntas, realizar entrevista, a
partir do roteiro, abrindo possibilidades para fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto
permitir, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar adequadamente as informações obtidas,
de acordo com os objetivos estabelecidos.
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Análise linguística/semiótica

Construção composicional
Elementos paralinguísticos e cinésicos
Apresentações orais

Usar adequadamente ferramentas de apoio a
apresentações orais

Construção composicional e estilo
Gêneros de divulgação científica

Marcas linguísticas
Intertextualidade
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(EF69LP40) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras,
dentre outros, a construção composicional dos gêneros de apresentação abertura/saudação,
introdução ao tema, apresentação do plano de exposição, desenvolvimento dos conteúdos,
por meio do encadeamento de temas e subtemas (coesão temática), síntese final e/ou
conclusão, encerramento , os elementos paralinguísticos (tais como: tom e volume da voz,
pausas e hesitações que, em geral, devem ser minimizadas , modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade
significativa, expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação,
sincronia da fala com ferramenta de apoio etc.), para melhor performar apresentações orais no
campo da divulgação do conhecimento.
(EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo
e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou
organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas,
formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando
progressivamente e de forma harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição,
slides mestres, layouts personalizados etc.
(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros
relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do texto
em subtítulos, imagens ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos,
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição,
contendo definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a
conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título, contextualização do
campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, intercalação de trechos verbais
com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de
divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem
(ou de pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em alguns
podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente atemporal, recurso à citação,
uso de vocabulário técnico/especializado etc., como forma de ampliar suas capacidades de
compreensão e produção de textos nesses gêneros.
(EF69LP43) Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto citação
literal e sua formatação e paráfrase , as pistas linguísticas responsáveis por introduzir no texto a
posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa
parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatização (tais como as regras de inclusão e
formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos
científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização
ocorrem nesses textos.

153

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º AO 9º ANO (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO O que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças,
adolescentes e jovens dos Anos Finais do Ensino Fundamental o contato com as manifestações
artísticas e produções culturais em geral, e com a arte literária em especial, e oferecer as condições
para que eles possam compreendê las e frui las de maneira significativa e, gradativamente, crítica.
Trata se, assim, de ampliar e diversificar as práticas relativas à leitura, à compreensão, à fruição e
ao compartilhamento das manifestações artístico literárias, representativas da diversidade cultural,
linguística e semiótica, por meio:
da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a esfera artística
e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação às suas
manifestações;
da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem (re)conhecer
diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo confronto com o que é diverso,
desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela diversidade;
do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a apreciação, a produção e o
compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em diferentes mídias, que circulam nas esferas
literária e artística.
Para que a experiência da literatura e da arte em geral possa alcançar seu potencial
transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor que não apenas
compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de frui los. Um sujeito que
desenvolve critérios de escolha e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilha
impressões e críticas com outros leitores fruidores.
Leitura

Reconstrução das condições de produção,
circulação e recepção
Apreciação e réplica
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A formação desse leitor fruidor exige o desenvolvimento de habilidades, a vivência de
experiências significativas e aprendizagens que, por um lado, permitam a compreensão dos
modos de produção, circulação e recepção das obras e produções culturais e o desvelamento dos
interesses e dos conflitos que permeiam suas condições de produção e, por outro lado, garantam
a análise dos recursos linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética
pretendida.
Aqui também a diversidade deve orientar a organização/progressão curricular: diferentes gêneros,
estilos, autores e autoras contemporâneos, de outras épocas, regionais, nacionais, portugueses,
africanos e de outros países devem ser contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura
juvenil, a tradição oral, o multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis, dentre outras
diversidades, devem ser consideradas, ainda que deva haver um privilégio do letramento da letra.
Compete ainda a este campo o desenvolvimento das práticas orais, tanto aquelas relacionadas
à produção de textos em gêneros literários e artísticos diversos quanto as que se prestam à
apreciação e ao compartilhamento e envolvam a seleção do que ler/ouvir/assistir e o exercício da
indicação, da crítica, da recriação e do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, que
devem ser explorados ao longo dos anos.

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões
de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos
olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social
e histórico de sua produção.
(EF69LP45) Posicionar se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como
quarta capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário
em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas
(cinema, teatro, exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências
descritivas e avaliativas e reconhecendo os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou
produção cultural e consultando os no momento de fazer escolhas, quando for o caso.
(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/
manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias,
de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de
vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de
música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva
e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes
sociais e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais
(literatura, cinema, teatro, música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, e zines, fanvídeos,
fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, vídeo minuto, dentre outras possibilidades de
práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO
Leitura

Reconstrução da textualidade e compreensão
dos efeitos
de sentidos provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos

Adesão às práticas de leitura

Produção de textos

Relação entre textos

Consideração das condições de produção
Estratégias de produção: planejamento,
textualização e revisão/edição

Oralidade
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HABILIDADES

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam
suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos
personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos
verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados,
identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos
diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero,
da caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das
diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso
de pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de
recursos linguístico gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros
(estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal.
(EF69LP49) Mostrar se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por
outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de
expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas
experiências anteriores de leitura, apoiando se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento
sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor.
(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de romances, contos, mitos, narrativas
de enigma e de aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando
as rubricas para caracterização do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a caracterização
física e psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do
discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando as marcas de variação linguística (dialetos,
registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temática.
(EF69LP51) Engajar se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/
edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos
pretendidos e as configurações da situação de produção o leitor pretendido, o suporte, o
contexto de circulação do texto, as finalidades etc. e considerando a imaginação, a estesia e a
verossimilhança próprias ao texto literário.
(EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, considerando, na caracterização dos
personagens, os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas (timbre e tom de voz, pausas
e hesitações, entonação e expressividade, variedades e registros linguísticos), os gestos e os
deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e elaborando as rubricas indicadas
pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação.
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LÍNGUA PORTUGUESA – 6º E 7º ANOS
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Leitura

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos

Caracterização do campo jornalístico e relação
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas
da cultura digital

Apreciação e réplica

Relação entre textos

Estratégia de leitura
Distinção de fato e opinião
Estratégia de leitura: identificação de teses e
argumentos
Apreciação e réplica
Efeitos de sentido
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6º ANO

7º ANO

(EF06LP01) Reconhecer a impossibilidade de
uma neutralidade absoluta no relato de fatos
e identificar diferentes graus de parcialidade/
imparcialidade dados pelo recorte feito
e pelos efeitos de sentido advindos de
escolhas feitas pelo autor, de forma a poder
desenvolver uma atitude crítica frente aos
textos jornalísticos e tornar se consciente das
escolhas feitas enquanto produtor de textos.

(EF07LP01) Distinguir diferentes propostas
editoriais sensacionalismo, jornalismo
investigativo etc. , de forma a identificar os
recursos utilizados para impactar/chocar o
leitor que podem comprometer uma análise
crítica da notícia e do fato noticiado.

(EF06LP02) Estabelecer relação entre
os diferentes gêneros jornalísticos,
compreendendo a centralidade da notícia.

(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens
sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes
mídias, analisando as especificidades das
mídias, os processos de (re)elaboração dos
textos e a convergência das mídias em notícias
ou reportagens multissemióticas.

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados
na Web e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual.
(EF67LP02) Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on line, sites
noticiosos etc., destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas,
debates em foco, posicionando se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões
a eles relacionadas, e publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral
nesses espaços do leitor.
(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e
mídias, analisando e avaliando a confiabilidade.
(EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em
relação a esse mesmo fato.
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em
textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.),
manifestando concordância ou discordância.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela seleção lexical, topicalização de
elementos e seleção e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como
a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação
de fontes de informação) e perceber seus efeitos de sentido.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM
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CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Leitura

Efeitos de sentido
Exploração da multissemiose

Produção de textos

Estratégias de produção: planejamento de textos
informativos

Textualização, tendo em vista suas condições
de produção, as características do gênero
em questão, o estabelecimento de coesão,
adequação à norma padrão e o uso adequado de
ferramentas de edição
Estratégias de produção: planejamento de textos
argumentativos e apreciativos

Textualização de textos argumentativos e
apreciativos

Produção e edição de textos publicitários
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HABILIDADES
6º ANO

7º ANO

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas,
sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade
e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, complementação ou
oposição) etc. em notícias, reportagens, fotorreportagens, foto denúncias, memes, gifs, anúncios
publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.
(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo),
tendo em vista as condições de produção, do texto objetivo, leitores/espectadores, veículos
e mídia de circulação etc. , a partir da escolha do fato a ser noticiado (de relevância para a
turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre o fato que
pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de
documentos, cobertura de eventos etc. , do registro dessas informações e dados, da escolha de
fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso
de publicação em sites ou blogs noticiosos).
(EF67LP10) Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero título ou
manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem
decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão , e o
estabelecimento adequado de coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista,
além das características do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de
captação e edição de áudio e imagem.
(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação
e apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e zines,
gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as condições de produção do texto
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. , a partir da escolha de uma
produção ou evento cultural para analisar livro, filme, série, game, canção, videoclipe, fanclipe,
show, saraus, slams etc. da busca de informação sobre a produção ou evento escolhido, da
síntese de informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou
recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a
passo do game para posterior gravação dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros
próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e zines, gameplay,
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais (livro, filme,
série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o
contexto de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a
textualização adequada dos textos e/ou produções.
(EF67LP13) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de
produção dado, explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais,
utilizando adequadamente estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando
título ou slogan que façam o leitor motivar se a interagir com o texto produzido e se sinta
atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica

Morfossintaxe

Sintaxe

Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe

Semântica
Coesão

170

LINGUAGENS

LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
6º ANO

7º ANO

(EF07LP08) Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, adjetivos que
ampliam o sentido do substantivo sujeito ou
complemento verbal.
(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliam o sentido do verbo
núcleo da oração.
(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos
compostos por orações separadas por vírgula
sem a utilização de conectivos, nomeando os
como períodos compostos por coordenação.
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência
textual, orações como unidades constituídas
em torno de um núcleo verbal e períodos
como conjunto de orações conectadas.

(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.

(EF06LP09) Classificar, em texto ou sequência
textual, os períodos simples compostos.

(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, períodos compostos
nos quais duas orações são conectadas por
vírgula, ou por conjunções que expressem
soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição
de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais
e verbais como constituintes imediatos da
oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
tempos verbais, concordância nominal e
verbal, regras ortográficas, pontuação etc.
(EF06LP12) Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão referencial (nome e
pronomes), recursos semânticos de sinonímia,
antonímia e homonímia e mecanismos de
representação de diferentes vozes (discurso
direto e indireto).

(EF07LP12) Reconhecer recursos de
coesão referencial: substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais
(uso de pronomes anafóricos pessoais,
possessivos, demonstrativos).

171

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

LÍNGUA PORTUGUESA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica

Coesão

Sequências textuais

Modalização

Figuras de linguagem
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HABILIDADES
6º ANO

7º ANO

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e
sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual.
(EF07LP13) Estabelecer relações entre
partes do texto, identificando substituições
lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos
pessoais, possessivos, demonstrativos), que
contribuem para a continuidade do texto.
(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
linguístico discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e
ordenação de eventos.
(EF07LP14) Identificar, em textos, os
efeitos de sentido do uso de estratégias de
modalização e argumentatividade.
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação,
metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM
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CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Leitura

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos
Caracterização do campo jornalístico e relação
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas
da cultura digital

Estratégia de leitura: apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica
Relação entre textos

Estratégia de leitura: apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica
Efeitos de sentido

Efeitos de sentido
Exploração da multissemiose
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP01) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas
tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a
poder desenvolver uma atitude crítica frente aos textos jornalísticos.
(EF08LP01) Identificar e comparar as várias
editorias de jornais impressos e digitais
e de sites noticiosos, de forma a refletir
sobre os tipos de fato que são noticiados e
comentados, as escolhas sobre o que noticiar
e o que não noticiar e o destaque/enfoque
dado e a fidedignidade da informação.

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da
disseminação de notícias falsas nas redes
sociais e desenvolver estratégias para
reconhecê las, a partir da verificação/avaliação
do veículo, fonte, data e local da publicação,
autoria, URL, da análise da formatação, da
comparação de diferentes fontes, da consulta a
sites de curadoria que atestam a fidedignidade
do relato dos fatos e denunciam boatos etc.

(EF89LP02) Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos
pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.)
envolvidos no trato com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais
crítica e ética nas redes.
(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores,
comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar se de forma
crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos.
(EF08LP02) Justificar diferenças ou
semelhanças no tratamento dado a uma
mesma informação veiculada em textos
diferentes, consultando sites e serviços de
checadores de fatos.

(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura
da imprensa sobre fatos de relevância social,
comparando diferentes enfoques por meio do
uso de ferramentas de curadoria.

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos,
argumentos e contra argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando se frente à questão controversa
de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, de recurso a formas de
apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e seus efeitos de sentido.
(EF89LP07) Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos
de sentido devidos ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens em movimento,
à performance, à montagem feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens
complementaridades, interferências etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das
músicas e efeitos sonoros.
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CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Produção de textos

Estratégia de produção: planejamento de textos
informativos

Estratégia de produção: textualização de textos
informativos

Estratégia de produção: planejamento de textos
argumentativos e apreciativos

Textualização de textos argumentativos e
apreciativos

Estratégias de produção: planejamento,
textualização, revisão e edição de textos
publicitários
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo
em vista as condições de produção do texto objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia
de circulação etc. a partir da escolha do fato a ser aprofundado ou do tema a ser focado (de
relevância para a turma, escola ou comunidade), do levantamento de dados e informações sobre
o fato ou tema que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas
a fontes diversas, análise de documentos, cobertura de eventos etc. , do registro dessas
informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc., da produção
de infográficos, quando for o caso, e da organização hipertextual (no caso a publicação em sites
ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados).
(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina (optativa), organização
composicional (expositiva, interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos
linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista
as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua
organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e
imagem e adequação à norma padrão.
(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. , a partir da escolha do tema ou
questão a ser discutido(a), da relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de
dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em
jogo, da definição o que pode envolver consultas a fontes diversas, entrevistas com especialistas,
análise de textos, organização esquemática das informações e argumentos dos (tipos de)
argumentos e estratégias que pretende utilizar para convencer os leitores.
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto de produção
dado, a defesa de um ponto de vista,
utilizando argumentos e contra argumentos e
articuladores de coesão que marquem relações
de oposição, contraste, exempliﬁcação, ênfase.

(EF09LP03) Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto de produção
dado, assumindo posição diante de tema
polêmico, argumentando de acordo com
a estrutura própria desse tipo de texto e
utilizando diferentes tipos de argumentos
de autoridade, comprovação, exempliﬁcação
princípio etc.

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso
articulado e complementar de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, folheto,
panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot, propaganda de rádio, TV, a partir da
escolha da questão/problema/causa significativa para a escola e/ou a comunidade escolar,
da definição do público alvo, das peças que serão produzidas, das estratégias de persuasão e
convencimento que serão utilizadas.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
Oralidade

Estratégias de produção: planejamento e
participação em debates regrados

Estratégias de produção: planejamento,
realização e edição de entrevistas orais

Análise linguística/semiótica

Argumentação: movimentos argumentativos,
tipos de argumento e força argumentativa
Estilo

Modalização
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente
definido, de interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo, participação
em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que possam sustentar
o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com especialistas,
consultas a fontes diversas, o registro das informações e dados obtidos etc.), tendo em vista
as condições de produção do debate perfil dos ouvintes e demais participantes, objetivos
do debate, motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais
eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma equipe de
debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou de
juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate, e poder participar de
forma convincente, ética, respeitosa e crítica e desenvolver uma atitude de respeito e diálogo
para com as ideias divergentes.
(EF89LP13) Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas etc.,
como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema ou questão
discutida ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e seu contexto de produção,
partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da
elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância das informações mantidas e
a continuidade temática, realizar entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, incluindo uma
contextualização inicial e uma fala de encerramento para publicação da entrevista isoladamente
ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando a a seu contexto de
publicação e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos
de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos
argumentos utilizados.
(EF89LP15) Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de
diálogo com a tese do outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista,
na perspectiva aqui assumida etc.
(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos e argumentativos, por meio
das modalidades apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos,
locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, orações
relativas restritivas e explicativas etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os
fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Leitura

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos legais e
normativos

Contexto de produção, circulação e recepção de
textos e práticas relacionadas à defesa de direitos
e à participação social

Relação entre contexto de produção e
características composicionais e estilísticas dos
gêneros
Apreciação e réplica

Estratégias e procedimentos de leitura em textos
reivindicatórios ou propositivos

Produção de textos
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal,
nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens tais
como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Brasileira, o ECA , e a regulamentação
da organização escolar por exemplo, regimento escolar , a seus contextos de produção,
reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências
humanas e fatos históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos
e deveres, de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada pela ética da
responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho).
(EF89LP18) Explorar e analisar instâncias e canais de participação disponíveis na escola
(conselho de escola, outros colegiados, grêmio livre), na comunidade (associações, coletivos,
movimentos, etc.), no munícipio ou no país, incluindo formas de participação digital, como
canais e plataformas de participação (como portal e cidadania), serviços, portais e ferramentas
de acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de educação
política, bem como de propostas e proposições que circulam nesses canais, de forma a participar
do debate de ideias e propostas na esfera social e a engajar se com a busca de soluções para
problemas ou questões que envolvam a vida da escola e da comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas
abertas, abaixo assinados e petições on line (identificação dos signatários, explicitação da
reivindicação feita, acompanhada ou não de uma breve apresentação da problemática e/ou
de justificativas que visam sustentar a reivindicação) e a proposição, discussão e aprovação
de propostas políticas ou de soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou
lidas nos canais digitais de participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de
possibilitar a escrita ou subscrição consciente de abaixo assinados e textos dessa natureza e
poder se posicionar de forma crítica e fundamentada frente às propostas
(EF89LP20) Comparar propostas políticas e de solução de problemas, identificando o que se
pretende fazer/implementar, por que (motivações, justificativas), para que (objetivos, benefícios
e consequências esperados), como (ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia
da proposta/solução, contrastando dados e informações de diferentes fontes, identificando
coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder compreender e
posicionar se criticamente sobre os dados e informações usados em fundamentação de
propostas e analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades,
problemas a resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da
comunidade, caracterizar demanda/necessidade, documentando a de diferentes maneiras
por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso, selecionar
informações e dados relevantes de fontes pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.),
avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e
fundamentação de propostas, de forma a justificar a proposição de propostas, projetos culturais
e ações de intervenção.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Oralidade

Escuta
Apreender o sentido geral dos textos
Apreciação e réplica
Produção/Proposta

Análise linguística/semiótica

Movimentos argumentativos e força dos
argumentos

Leitura

Curadoria de informação

Produção de textos

Estratégias de escrita: textualização, revisão e
edição

Oralidade

Conversação espontânea
Procedimentos de apoio à compreensão
Tomada de nota

Análise linguística/semiótica

Textualização
Progressão temática

Textualização
Modalização
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma
discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as
consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e negociar propostas
de diferentes naturezas relativas a interesses coletivos envolvendo a escola ou comunidade
escolar.
(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos
argumentos utilizados.
(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e
confiáveis.
(EF89LP25) Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de
enciclopédias colaborativas, reportagens de divulgação científica, vlogs científicos, vídeos de
diferentes tipos etc.
(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado
das vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores
citados na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso reportado e
citações.
(EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos
oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc.
(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos
de divulgação científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos,
informações principais para apoio ao estudo e realizando, quando necessário, uma síntese final
que destaque e reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns
casos, seja acompanhada de reflexões pessoais, que podem conter dúvidas, questionamentos,
considerações etc.
(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas
anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos,
nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito),
uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e
paráfrase utilizados nos textos de divulgação do conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica
que circulam na Web e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma
avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como
os asseverativos quando se concorda com (“realmente, evidentemente, naturalmente,
efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma
alguma”) uma ideia; e os quase asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como
quase certo (“talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente”).
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/ semiótica
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, os termos constitutivos da
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e
seus complementos e modificadores).

(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em
produções próprias, orações com a estrutura
sujeito verbo de ligação predicativo.

(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou
de produção própria, complementos diretos e
indiretos de verbos transitivos, apropriando se
da regência de verbos de uso frequente.

(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em
produções próprias, o efeito de sentido do uso
dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”,
“parecer” e “permanecer”.

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, verbos na voz ativa e na voz
passiva, interpretando os efeitos de sentido de
sujeito ativo e passivo (agente da passiva).

(EF09LP07) Comparar o uso de regência
verbal e regência nominal na norma padrão
com seu uso no português brasileiro coloquial
oral.

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de
modificadores (adjuntos adnominais artigos
definido ou indefinido, adjetivos, expressões
adjetivas) em substantivos com função de
sujeito ou de complemento verbal, usando os
para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou
de produção própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais
advérbios e expressões adverbiais), usando os
para enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, agrupamento de orações
em períodos, diferenciando coordenação de
subordinação.
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos,
orações subordinadas com conjunções de uso
frequente, incorporando as às suas próprias
produções.

(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em
produções próprias, a relação que conjunções
(e locuções conjuntivas) coordenativas e
subordinativas estabelecem entre as orações
que conectam.

(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial: conjunções e articuladores
textuais.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

OBJETOS DE CONHECIMENTO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Análise linguística/semiótica

Elementos notacionais da escrita/morfossintaxe

Semântica

Coesão

Modalização

Figuras de linguagem
Variação linguística
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HABILIDADES
8º ANO

9º ANO

(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido
do uso de orações adjetivas restritivas e
explicativas em um período composto.
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão sequencial (articuladores)
e referencial (léxica e pronominal),
construções passivas e impessoais, discurso
direto e indireto e outros recursos expressivos
adequados ao gênero textual.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes
do texto, identificando o antecedente de um
pronome relativo ou o referente comum de
uma cadeia de substituições lexicais.

(EF09LP10) Comparar as regras de colocação
pronominal na norma padrão com o seu uso
no português brasileiro coloquial.
(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de coesão
sequencial (conjunções e articuladores
textuais).

(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de modalização
e argumentatividade (sinais de pontuação,
adjetivos, substantivos, expressões de grau,
verbos e perífrases verbais, advérbios etc.).
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia,
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
(EF09LP12) Identificar estrangeirismos,
caracterizando os segundo a conservação, ou
não, de sua forma gráfica de origem, avaliando
a pertinência, ou não, de seu uso.
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4.1.2.

ARTE

No Ensino Fundamental, o componente curricular Arte está centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música
e o Teatro. Essas linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler,
produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A
sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de
aprendizagem em Arte.
O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos
alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito
às diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre
culturas e favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças
entre elas.
Nesse sentido, as manifestações artísticas não podem ser reduzidas
às produções legitimadas pelas instituições culturais e veiculadas pela
mídia, tampouco a prática artística pode ser vista como mera aquisição de códigos e técnicas. A aprendizagem de Arte precisa alcançar
a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo
que os alunos sejam protagonistas e criadores.
A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de
produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitais, intervenções e outras
apresentações e eventos artísticos e culturais, na escola ou em
outros locais. Os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos. Além disso,
o compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos,
em diálogo com seus professores, pode acontecer não apenas em
eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo.
A prática investigativa constitui o modo de produção e organização dos conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer artístico
que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma
poética pessoal. Os conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do tempo em Artes visuais, Dança,
Música e Teatro contribuem para a contextualização dos saberes e
das práticas artísticas. Eles possibilitam compreender as relações
entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua interação com
a arte e a cultura.
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A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis
dimensões do conhecimento que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais
dimensões perpassam os conhecimentos das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos alunos em
cada contexto social e cultural. Não se trata de eixos temáticos ou
categorias, mas de linhas maleáveis que se interpenetram, constituindo a especificidade da construção do conhecimento em Arte
na escola. Não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões,
tampouco uma ordem para se trabalhar com cada uma no campo
pedagógico.
As dimensões são:
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•

Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam,
produzem e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e
investigativa que confere materialidade estética a sentimentos,
ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos
e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa dimensão
trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico,
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.

•

Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em
direção a novas compreensões do espaço em que vivem, com
base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da
pesquisa, entre as diversas experiências e manifestações artísticas
e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula ação e
pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

•

 stesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao
E
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e
aos diferentes materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro
e o mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção,
intuição, sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência.

•

Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar
as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto
em âmbito individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge
da experiência artística com os elementos constitutivos de
cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas
materialidades.
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•

 ruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à
F
abertura para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade
dos sujeitos para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos sociais.

•

Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os processos criativos,
artísticos e culturais. É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja
como leitor.

A referência a essas dimensões busca facilitar o processo de ensino
e aprendizagem em Arte, integrando os conhecimentos do componente curricular. Uma vez que os conhecimentos e as experiências
artísticas são constituídos por materialidades verbais e não verbais,
sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar
em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a
expressão visual como elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações plurais e transformações de materiais,
de recursos tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e
possibilidades inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites
escolares e criar novas formas de interação artística e de produção
cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos
e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. Os
processos de investigação e produção artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando
relações entre corporeidade e produção estética.
Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do
movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança,
por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo.
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios
(corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática),
em favor de um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.

193

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons,
que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de
saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de
materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes
da cultura musical dos alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes
musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e
ativa na sociedade.
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro
com o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de
criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e da ação física. Os processos de
criação teatral passam por situações de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e encenações,
caracterizados pela interação entre atuantes e espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os
alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência
corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da
Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação
com a Arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular Arte leve em conta
o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de
possibilitar o contato e a reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes circenses, o cinema e a performance.
Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre as linguagens artísticas podem construir uma rede de
interlocução, inclusive, com a literatura e com outros componentes
curriculares. Temas, assuntos ou habilidades afins de diferentes componentes podem compor projetos nos quais saberes se integrem,
gerando experiências de aprendizagem amplas e complexas.
Em síntese, o componente Arte no Ensino Fundamental articula manifestações culturais de tempos e espaços diversos, incluindo o entorno
artístico dos alunos e as produções artísticas e culturais que lhes são
contemporâneas. Do ponto de vista histórico, social e político, propicia a eles o entendimento dos costumes e dos valores constituintes
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das culturas, manifestados em seus processos e produtos artísticos,
o que contribui para sua formação integral.
Ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem expandir seu
repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio
da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos e também sobre as experiências
de pesquisa, invenção e criação.
Para tanto, é preciso reconhecer a diversidade de saberes, experiências e práticas artísticas como modos legítimos de pensar, de
experienciar e de fruir a Arte, o que coloca em evidência o caráter
social e político dessas práticas.
Na BNCC de Arte, cada uma das quatro linguagens do componente
curricular – Artes visuais, Dança, Música e Teatro – constitui uma
unidade temática que reúne objetos de conhecimento e habilidades
articulados às seis dimensões apresentadas anteriormente. Além
dessas, uma última unidade temática, Artes integradas, explora as
relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação.
Nessas unidades, as habilidades são organizadas em dois blocos
(1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano), com o intuito de permitir que os sistemas e as redes de ensino, as escolas e os professores organizem
seus currículos e suas propostas pedagógicas com a devida adequação aos seus contextos. A progressão das aprendizagens não
está proposta de forma linear, rígida ou cumulativa com relação a
cada linguagem ou objeto de conhecimento, mas propõe um movimento no qual cada nova experiência se relaciona com as anteriores
e as posteriores na aprendizagem de Arte.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Arte deve garantir aos
alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das
comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em
distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar
com as diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas
integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias
de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas
condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas
suas articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais especialmente
aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade
brasileira , sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando
as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação,
ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e
criação artística.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreen
dendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de
circulação da arte na sociedade.
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas,
tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e
apresentações artísticas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e
colaborativo nas artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material
e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
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4.1.2.1. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Ao ingressar no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos
de experiências da Educação Infantil, em que as interações, os jogos
e as brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para uma organização curricular estruturada por áreas de
conhecimento e componentes curriculares.
Nessa nova etapa da Educação Básica, o ensino de Arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente
em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando
uma experiência de continuidade em relação à Educação Infantil.
Dessa maneira, é importante que, nas quatro linguagens da Arte
– integradas pelas seis dimensões do conhecimento artístico –, as
experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses
das crianças e nas culturas infantis.
Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao
letramento, o componente Arte, ao possibilitar o acesso à leitura,
à criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribui
para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais.
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ARTE – 1º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Matrizes estéticas e culturais

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na
construção do movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do
movimento dançado.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e
colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios
próprios.
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ARTE – 1º AO 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contexto e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação

Artes integradas

Processos de criação

Matrizes estéticas culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musical.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas,
voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional (representação
gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em
áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional.
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não
convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas
entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais
e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos e das
ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e
experimentando se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um
personagem teatral, discutindo estereótipos.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.
(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de
diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes
linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística.
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4.1.2.2. 

ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, é preciso assegurar aos alunos
a ampliação de suas interações com manifestações artísticas e culturais nacionais e internacionais, de diferentes épocas e contextos.
Essas práticas podem ocupar os mais diversos espaços da escola,
espraiando-se para o seu entorno e favorecendo as relações com a
comunidade.
Além disso, o diferencial dessa fase está na maior sistematização dos
conhecimentos e na proposição de experiências mais diversificadas
em relação a cada linguagem, considerando as culturas juvenis.
Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes linguagens – e no
diálogo entre elas e com as outras áreas do conhecimento –, com
vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas experiências
e vivências artísticas.
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ARTE – 6º AO 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Processos de criação

Sistemas da linguagem
Dança

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes
contextos e práticas artístico visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando os no tempo e no
espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às
linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações
de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção,
cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes produções
artísticas.
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia,
performance etc.).
(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou
interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais,
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais.
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer,
entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais.
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação
da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas.
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento
dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da dança em sua história
tradicional e contemporânea.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência e espaço)
como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EF69AR12) Investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do
movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de
diferentes matrizes estéticas e culturais como referência para a criação e a composição de
danças autorais, individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e
apresentação coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola e em
outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos.
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Música

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Materialidades

Notação e registro musical

Processos de criação

Teatro

Contextos e práticas

Elementos da linguagem

Processos de criação
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HABILIDADES
(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música
em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de
circulação da música e do conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e
estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando os no tempo e
no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical.
(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos,
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musicais.
(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição/criação,
execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos
musicais diversos.
(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical
tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea), bem como
procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual.
(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras,
entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou eletrônicos,
convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual,
coletiva e colaborativa.
(EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de
diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e
organização da atuação profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando os no tempo e no
espaço de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos
cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR27) Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento
teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo.
(EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e
desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira
imaginativa na improvisação teatral e no jogo cênico.
(EF69AR30) Compor improvisações e acontecimentos cênicos com base em textos dramáticos
ou outros estímulos (música, imagens, objetos etc.), caracterizando personagens (com figurinos e
adereços), cenário, iluminação e sonoplastia e considerando a relação com o espectador.
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ARTE – 6º AO 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Artes integradas

Contextos e práticas

Processos de criação

Matrizes estéticas e culturais

Patrimônio cultural

Arte e tecnologia
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HABILIDADES
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas
linguagens artísticas.
(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística,
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte (arte,
artesanato, folclore, design etc.).
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar,
apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável.
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4.1.3.

EDUCAÇÃO FÍSICA

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as
práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades
expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais
no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano
está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um
deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de
um corpo todo.
Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular
e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a
(re)construção de um conjunto de conhecimentos que permitam
ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros e desenvolver autonomia
para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento
em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de
forma confiante e autoral na sociedade.
É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de
possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e
adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo
cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências
estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não
se restringem, à racionalidade típica dos saberes científicos que,
comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam
apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência
efetiva das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de
forma autônoma, em contextos de lazer e saúde.
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como elemento essencial; organização
interna (de maior ou menor grau), pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/
ou o cuidado com o corpo e a saúde.
Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aquelas
realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e
religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos, sem caráter instrumental.
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Cada prática corporal propicia ao sujeito o acesso a uma dimensão de conhecimentos e de experiências aos quais ele não teria de
outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de
conhecimento muito particular e insubstituível e, para que ela seja
significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar
a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais
conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de
leitura e produção.
Esse modo de entender a Educação Física permite articulá-la à área
de Linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos
seus componentes, conforme reafirmado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução
CNE/CEB nº 7/2010)37.
Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma
das seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que a categorização apresentada não tem
pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações das (e as fronteiras entre
as) manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar.
A unidade temática Brincadeiras e jogos explora aquelas atividades
voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e
espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente,
bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas não
possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam
ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do
mundo, esses são recriados, constantemente, pelos diversos grupos
culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande
dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares.
É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro que,
no campo educacional, jogos e brincadeiras sejam inventados com
o objetivo de provocar interações sociais específicas entre seus
participantes ou para fixar determinados conhecimentos. O jogo,
nesse sentido, é entendido como meio para se aprender outra coisa,
como no jogo dos “10 passes” quando usado para ensinar retenção
37 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, de
14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
(nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.

212

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

coletiva da posse de bola, concepção não adotada na organização
dos conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento,
as brincadeiras e os jogos têm valor em si e precisam ser organizados para ser estudados. São igualmente relevantes os jogos e
as brincadeiras presentes na memória dos povos indígenas e das
comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de conviver,
oportunizando o reconhecimento de seus valores e formas de viver
em diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros.
Por sua vez, a unidade temática Esportes reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto as derivadas. O esporte
como uma das práticas mais conhecidas da contemporaneidade,
por sua grande presença nos meios de comunicação, caracteriza-se
por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um
conjunto de regras formais, institucionalizadas por organizações
(associações, federações e confederações esportivas), as quais
definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento das
modalidades em todos os níveis de competição. No entanto, essas
características não possuem um único sentido ou somente um significado entre aqueles que o praticam, especialmente quando o
esporte é realizado no contexto do lazer, da educação e da saúde.
Como toda prática social, o esporte é passível de recriação por
quem se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as
demais normas institucionais aos interesses dos participantes, às
características do espaço, ao número de jogadores, ao material disponível etc. Isso permite afirmar, por exemplo, que, em um jogo de
dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os participantes
estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo
de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os
critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho
motor e objetivos táticos da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em categorias, privilegiando
as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam
exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas práticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes (note-se
que as modalidades citadas na descrição das categorias servem
apenas para facilitar a compreensão do que caracteriza cada uma
das categorias. Portanto, não são prescrições das modalidades a
ser obrigatoriamente tematizadas na escola):
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•

Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos
(patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo,
ciclismo, levantamento de peso etc.).

•

Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo
específico, estático ou em movimento, comparando-se o
número de tentativas empreendidas, a pontuação estabelecida
em cada tentativa (maior ou menor do que a do adversário) ou
a proximidade do objeto arremessado ao alvo (mais perto ou mais
longe do que o adversário conseguiu deixar), como nos seguintes
casos: bocha, curling, golfe, tiro com arco, tiro esportivo etc.

•

Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento
segundo padrões técnico-combinatórios (ginástica artística,
ginástica rítmica, nado sincronizado, patinação artística, saltos
ornamentais etc.).

•

Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades
que se caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola
em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja
incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário
a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto
do jogo está em movimento. Alguns exemplos de esportes de
rede são voleibol, vôlei de praia, tênis de campo, tênis de mesa,
badminton e peteca. Já os esportes de parede incluem pelota
basca, raquetebol, squash etc.

•

Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais
longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes
as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto
os defensores não recuperam o controle da bola, e, assim, somar
pontos (beisebol, críquete, softbol etc.).

•

Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou
levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/
campo defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.),
protegendo, simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do
campo (basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano,
handebol, hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.).
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•

Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas
quais o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e
estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão
de um determinado espaço, por meio de combinações de ações
de ataque e defesa (judô, boxe, esgrima, tae kwon do etc.).

Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas
de organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada38: (a) ginástica geral;
(b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de conscientização corporal.
A ginástica geral39, também conhecida como ginástica para todos,
reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a
exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a
interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Podem ser constituídas de exercícios no solo, no ar
(saltos), em aparelhos (trapézio, corda, fita elástica), de maneira individual ou coletiva, e combinam um conjunto bem variado de piruetas,
rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas etc. Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo40.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à
manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal. Geralmente, são organizadas em sessões planejadas
de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas.
Podem ser orientadas de acordo com uma população específica,
como a ginástica para gestantes, ou atreladas a situações ambientais
determinadas, como a ginástica laboral.

38 As denominadas ginásticas competitivas foram consideradas como práticas esportivas
e, por tal motivo, foram alocadas na unidade temática Esportes com outras modalidades
técnico-combinatórias. Essas modalidades fazem parte de um conjunto de esportes que se
caracterizam pela comparação de desempenho centrada na dimensão estética e acrobática
do movimento, dentro de determinados padrões ou critérios técnicos. Portanto, contempla as
modalidades de ginástica acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica e de trampolim.
39 Essa manifestação da ginástica pode receber outras tantas denominações, como ginástica
básica, de demonstração, acrobacias, entre outras.
40 Prática corporal milenar que consiste em manipular um ou mais objetos arremessando-os
ao ar de forma alternada, em um movimento contínuo, sem perder o controle ou mantendo-os
em equilíbrio. Os jogos de malabar caracterizam-se por sua dificuldade e beleza, desafiando
o jogador (malabarista) a aprender técnicas específicas, utilizando diversas partes do corpo,
principalmente as mãos.
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As ginásticas de conscientização corporal41 reúnem práticas que
empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a
posturas ou à conscientização de exercícios respiratórios, voltados
para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo.
Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em
práticas corporais milenares da cultura oriental.
Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das
práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes também
integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as
formas mais comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se desenvolvem em codificações particulares,
historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos
e ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.
A unidade temática Lutas42 focaliza as disputas corporais, nas
quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque
e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das
lutas presentes no contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu,
muay thai, boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).
Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas
nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um
ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber
outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o critério que se utilize. Neste documento, optou-se por diferenciá-las
com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o

41 Essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como: alternativas,
introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia,
a antiginástica, o Método Feldenkrais, a ioga, o tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros.
42 As lutas esportivas também são tratadas na unidade temática Esporte, especificamente no
objeto de conhecimento denominado como categoria de esportes de combate.
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praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como em
corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike,
rapel, tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas
exploram a “paisagem de cimento” para produzir essas condições
(vertigem e risco controlado) durante a prática de parkour, skate,
patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do
trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino.
Ainda assim, alguns critérios de progressão do conhecimento
devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das
diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os
contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras
e jogos, Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais,
das esferas sociais mais familiares (localidade e região) às menos
familiares (esferas nacional e mundial). Em Ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade
dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a abordagem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana
e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é importante sublinhar a necessidade e a pertinência dos estudantes do
País terem a oportunidade de experimentar práticas corporais no
meio líquido, dado seu inegável valor para a segurança pessoal e
seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação não se
vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos
competitivos), mas também à proposta de experimentar “atividades aquáticas”. São, portanto, práticas centradas na ambientação
dos estudantes ao meio líquido que permitem aprender, entre
outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta-se que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas com base em sua função social e suas possibilidades
materiais. Isso significa dizer que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola. Por exemplo, as práticas corporais de
aventura devem ser adaptadas às condições da escola, ocorrendo
de maneira simulada, tomando-se como referência o cenário de
cada contexto escolar.
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É importante salientar que a organização das unidades temáticas
se baseia na compreensão de que o caráter lúdico está presente
em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja a finalidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar,
praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além
da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas
(regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre
si e com a sociedade as representações e os significados que lhes
são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de conhecimento:

•

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se
origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento
corporal na realização das mesmas. São conhecimentos que não
podem ser acessados sem passar pela vivência corporal, sem que
sejam efetivamente experimentados. Trata-se de uma possibilidade única de apreender as manifestações culturais tematizadas
pela Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne e osso”. Faz parte dessa dimensão, além do imprescindível
acesso à experiência, cuidar para que as sensações geradas no
momento da realização de uma determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto de gerar
rejeição à prática em si.

•

Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita
ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma
determinada prática corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber fazer), mas dele se
diferencia por possibilitar ao estudante a competência43 necessária para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais
no lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos que viabilizam a prática efetiva das manifestações da cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

•

Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes
práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos. Essa dimensão está vinculada com a apropriação de um
conjunto de conhecimentos que permita ao estudante desfrutar

43 Ser competente em uma prática corporal é apresentado no texto no sentido de poder dar
conta das exigências colocadas no momento de sua realização no contexto do lazer. Trata-se de
um grau de domínio da prática que permite ao sujeito uma atuação que lhe produz satisfação.
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da realização de uma determinada prática corporal e/ou apreciar
essa e outras tantas quando realizadas por outros.

•

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados
na observação e na análise das próprias vivências corporais e
daquelas realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea,
gerada em toda experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de observação
e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada;
(b) apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos
interesses e às possibilidades próprios e aos das pessoas com
quem compartilha a sua realização.

•

Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da tematização
das práticas corporais, que possibilitam a aprendizagem de
valores e normas voltadas ao exercício da cidadania em prol
de uma sociedade democrática. A produção e partilha de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão
está diretamente associada ao ato intencional de ensino e de
aprendizagem e, portanto, demanda intervenção pedagógica
orientada para tal fim. Por esse motivo, a BNCC se concentra
mais especificamente na construção de valores relativos ao respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de qualquer
natureza. Ainda assim, não se pretende propor o tratamento
apenas desses valores, ou fazê-lo só em determinadas etapas
do componente, mas assegurar a superação de estereótipos e
preconceitos expressos nas práticas corporais.

•

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais
(saber sobre). Essa dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma modalidade,
o efeito de determinado exercício físico no desenvolvimento de
uma capacidade física, entre outros.

•

Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas, diferentemente da dimensão anterior, refere-se ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à
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época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes praticados por homens têm uma visibilidade e um tratamento midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.

•

Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para os estudantes participarem de forma
confiante e autoral em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às práticas corporais, tomando como
referência valores favoráveis à convivência social. Contempla a
reflexão sobre as possibilidades que eles e a comunidade têm
(ou não) de acessar uma determinada prática no lugar em que
moram, os recursos disponíveis (públicos e privados) para tal, os
agentes envolvidos nessa configuração, entre outros, bem como
as iniciativas que se dirigem para ambientes além da sala de aula,
orientadas a interferir no contexto em busca da materialização
dos direitos sociais vinculados a esse universo.

Vale ressaltar que não há nenhuma hierarquia entre essas dimensões, tampouco uma ordem necessária para o desenvolvimento
do trabalho no âmbito didático. Cada uma delas exige diferentes
abordagens e graus de complexidade para que se tornem relevantes e significativas.
Considerando as características dos conhecimentos e das experiências próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão
seja sempre abordada de modo integrado com as outras, levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva.
Assim, não é possível operar como se as dimensões pudessem ser
tratadas de forma isolada ou sobreposta.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades
na BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos
quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros).
Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados
como modelo obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área
de Linguagens, o componente curricular de Educação Física
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências
específicas.

220

LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos
com a organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver
no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus
efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas
corporais e aos seus participantes.
6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos
às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas
participam.
7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da
identidade cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão,
propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto
comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos,
danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
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4.1.3.1.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS INICIAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos
próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que
torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua
interdependência com as características da comunidade local. É
importante reconhecer, também, a necessária continuidade às experiências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As
crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado,
reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas
a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de
maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas
várias esferas da vida social.
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a
Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume
compromisso claro com a qualificação para a leitura, a produção e a
vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar
com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar
oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem
as distintas experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalho
pedagógico pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de
ações uniformes.
Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades
locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino Fundamental
– Anos Iniciais estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (1º e 2º anos; 3º ao 5º ano) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento em cada unidade temática:
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OBJETOS DE CONHECIMENTO
UNIDADES
TEMÁTICAS
1º E 2º ANOS
Brincadeiras
e jogos

Esportes

3º AO 5º ANO

Brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário
e regional

Brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo

Esportes de marca

Esportes de campo e taco

Esportes de precisão

Esportes de rede/parede

Brincadeiras e jogos de matriz
indígena e africana

Esportes de invasão
Ginásticas

Ginástica geral

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto
comunitário e regional

Danças do Brasil e do mundo

Lutas

Danças de matriz indígena e africana
Lutas do contexto comunitário e
regional
Lutas de matriz indígena e africana

Práticas corporais
de aventura
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º E 2º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
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Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do contexto comunitário e regional
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HABILIDADES
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças
individuais de desempenho dos colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e
valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos
populares do contexto comunitário e regional, com base no reconhecimento das características
dessas práticas.
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros
momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas
na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá las na escola e na
comunidade.
(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão, identificando os elementos comuns a esses
esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das regras dos esportes de
marca e de precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.
(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de
forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança.
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da
ginástica e da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do
corpo, e respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual),
as características dos elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a
presença desses elementos em distintas práticas corporais.
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá las, respeitando as diferenças individuais
e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do
contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes
culturas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º AO 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo
Brincadeiras e jogos de matriz indígena e
africana

Esportes

Esportes de campo e taco
Esportes de rede/parede
Esportes de invasão

Ginásticas

Ginástica geral

Danças

Danças do Brasil e do mundo
Danças de matriz indígena e africana

Lutas

Lutas do contexto comunitário e regional
Lutas de matriz indígena e africana
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HABILIDADES
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo,
incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá los, valorizando a importância desse
patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual),
as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando
suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede
e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas
básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo.
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da
ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo
coreografias com diferentes temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos
básicos de apresentações coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os
limites do corpo e adotando procedimentos de segurança.
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças
de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados
dessas danças em suas culturas de origem.
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço,
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das
danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto
das danças e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá las.
(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e africana.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional
e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e
as normas de segurança.
(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas
de matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as
demais práticas corporais.
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4.1.3.2.

EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com
diversos docentes, o que torna mais complexas as interações e a sistemática de estudos. Ainda assim, os alunos nessa fase de escolarização
têm maior capacidade de abstração e de acessar diferentes fontes de
informação. Essas características permitem aos estudantes maior aprofundamento nos estudos das práticas corporais na escola.
Nesse contexto, e para aumentar a flexibilidade na delimitação dos
currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às
realidades locais, as habilidades de Educação Física para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, assim como no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, estão sendo propostas na BNCC organizadas em dois
blocos (6º e 7º anos; 8º e 9º anos) e se referem aos seguintes objetos
de conhecimento, em cada unidade temática:

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO
6º E 7º ANOS

8º E 9º ANOS

Brincadeiras e
jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca

Esportes de rede/parede

Esportes de precisão

Esportes de campo e taco

Esportes de invasão

Esportes de invasão

Esportes técnico
combinatórios

Esportes de combate

Ginástica de
condicionamento físico

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas

Danças de salão

Lutas

Lutas do Brasil

Lutas do mundo

Práticas corporais
de aventura

Práticas corporais de
aventura urbanas

Práticas corporais de aventura na
natureza

Ginásticas

Ginástica de conscientização corporal

Ressalte-se que, a partir do 6º ano, prevê-se que os estudantes
possam ter acesso a um conhecimento mais aprofundado de algumas
das práticas corporais, como também sua realização em contextos
de lazer e saúde, dentro e fora da escola.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos

Jogos eletrônicos

Esportes

Esportes de marca
Esportes de precisão
Esportes de invasão
Esportes técnico combinatórios
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Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico

Danças

Danças urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando
e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e
etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função
dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses
diferentes tipos de jogos.
(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.
(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico táticas básicas e respeitando regras.
(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto
nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatórios como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em suas
diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para experimentação dos esportes não disponíveis
e/ou acessíveis na comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola.
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas,
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações corporais
provocadas pela sua prática.
(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a
participação de todos na prática de exercícios físicos, com o objetivo de promover a saúde.
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a prática
de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identificando seus elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos).
(EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças
urbanas.
(EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º E 7º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do Brasil

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura urbanas
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HABILIDADES
(EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas do Brasil, valorizando a própria
segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega
como oponente.
(EF67EF16) Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico táticos,
indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do Brasil.
(EF67EF17) Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo das lutas e
demais práticas corporais, propondo alternativas para superá los, com base na solidariedade,
na justiça, na equidade e no respeito.
(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, valorizando
a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura urbanas
e planejar estratégias para sua superação.
(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio
público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços.
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de
recriá las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de segurança,
indumentária, organização) e seus tipos de práticas.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Esportes

Esportes de rede/parede
Esportes de campo e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

Ginásticas

Ginástica de condicionamento físico
Ginástica de conscientização corporal

Danças
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LINGUAGENS EDUCAÇÃO FÍSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e técnico) e fruir os esportes
de rede/parede, campo e taco, invasão e combate, valorizando o trabalho coletivo e o
protagonismo.
(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede, campo e taco, invasão e combate
oferecidos pela escola, usando habilidades técnico táticas básicas.
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e combate como nas modalidades
esportivas escolhidas para praticar de forma específica.
(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou técnico táticos individuais, combinações
táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como
diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias
de esporte: rede/parede, campo e taco, invasão e combate.
(EF89EF05) Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns
de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam.
(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das
demais práticas corporais tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para
utilizá los no tempo livre.
(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando
as exigências corporais desses diferentes programas e reconhecendo a importância de uma
prática individualizada, adequada às características e necessidades de cada sujeito.
(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde
e beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico,
midiático etc.).
(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos
para a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginástica de conscientização corporal,
identificando as exigências corporais dos mesmos.
(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização
corporal e as de condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas
manifestações pode contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem estar e
cuidado consigo mesmo.
(EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e
respeitando a tradição dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo,
espaço, gestos) das danças de salão.
(EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças de salão e demais práticas
corporais e propor alternativas para sua superação.
(EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de
salão, bem como suas transformações históricas e os grupos de origem.
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EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º E 9º ANOS (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Lutas

Lutas do mundo

Práticas corporais de aventura

Práticas corporais de aventura na natureza
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HABILIDADES
(EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo,
adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as
suas características técnico táticas.
(EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza.
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos,
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como suas
transformações históricas.
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4.1.4.

LÍNGUA INGLESA

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de
engajamento e participação dos alunos em um mundo social
cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países
e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais
estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, o estudo da
língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo
para o agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da
cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e
mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse caráter formativo
que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de
educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões
pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas.
Ensinar inglês com essa finalidade tem, para o currículo, três implicações importantes. A primeira é que esse caráter formativo obriga
a rever as relações entre língua, território e cultura, na medida em
que os falantes de inglês já não se encontram apenas nos países
em que essa é a língua oficial. Esse fato provoca uma série de indagações, dentre elas, “Que inglês é esse que ensinamos na escola?”.
Alguns conceitos parecem já não atender as perspectivas de compreensão de uma língua que “viralizou” e se tornou “miscigenada”,
como é o caso do conceito de língua estrangeira, fortemente criticado
por seu viés eurocêntrico. Outras terminologias, mais recentemente
propostas, também provocam um intenso debate no campo, tais
como inglês como língua internacional, como língua global, como
língua adicional, como língua franca, dentre outras. Em que pese as
diferenças entre uma terminologia e outra, suas ênfases, pontos de
contato e eventuais sobreposições, o tratamento dado ao componente na BNCC prioriza o foco da função social e política do inglês
e, nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca. O
conceito não é novo e tem sido recontextualizado por teóricos do
campo em estudos recentes que analisam os usos da língua inglesa
no mundo contemporâneo. Nessa proposta, a língua inglesa não é
mais aquela do “estrangeiro”, oriundo de países hegemônicos, cujos
falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se de
uma variante da língua inglesa. Nessa perspectiva, são acolhidos e
legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo
inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o único inglês “correto”
– e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos.
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Mais ainda, o tratamento do inglês como língua franca o desvincula da
noção de pertencimento a um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas, legitimando os
usos da língua inglesa em seus contextos locais. Esse entendimento
favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade,
isto é, para o reconhecimento das (e o respeito às) diferenças, e para
a compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas
sociais de linguagem, o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo.
A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento,
ou melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas
sociais do mundo digital – no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e
entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal,
audiovisual), em um contínuo processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico. Concebendo a língua como construção
social, o sujeito “interpreta”, “reinventa” os sentidos de modo situado,
criando novas formas de identificar e expressar ideias, sentimentos e
valores. Nesse sentido, ao assumir seu status de língua franca – uma
língua que se materializa em usos híbridos, marcada pela fluidez e
que se abre para a invenção de novas formas de dizer, impulsionada
por falantes pluri/multilíngues e suas características multiculturais –, a
língua inglesa torna-se um bem simbólico para falantes do mundo todo.
Por fim, a terceira implicação diz respeito a abordagens de ensino. Situar
a língua inglesa em seu status de língua franca implica compreender
que determinadas crenças – como a de que há um “inglês melhor” para
se ensinar, ou um “nível de proficiência” específico a ser alcançado pelo
aluno – precisam ser relativizadas. Isso exige do professor uma atitude
de acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na
língua, como o uso de ain’t para fazer a negação, e não apenas formas
“padrão” como isn’t ou aren’t. Em outras palavras, não queremos tratar
esses usos como uma exceção, uma curiosidade local da língua, que
foge ao “padrão” a ser seguido. Muito pelo contrário – é tratar usos
locais do inglês e recursos linguísticos a eles relacionados na perspectiva de construção de um repertório linguístico, que deve ser analisado
e disponibilizado ao aluno para dele fazer uso observando sempre a
condição de inteligibilidade na interação linguística. Ou seja, o status
de inglês como língua franca implica deslocá-la de um modelo ideal de
falante, considerando a importância da cultura no ensino-aprendizagem da língua e buscando romper com aspectos relativos à “correção”,
“precisão” e “proficiência” linguística.
Essas três implicações orientam os eixos organizadores propostos
para o componente Língua Inglesa, apresentados a seguir.
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O eixo Oralidade envolve as práticas de linguagem em situações de
uso oral da língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na
produção oral (ou fala), articuladas pela negociação na construção de
significados partilhados pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem contato face a face. Assim, as práticas de linguagem
oral presenciais, com contato face a face – tais como debates, entrevistas,
conversas/diálogos, entre outras –, constituem gêneros orais nas quais
as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus “modos particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam suas identidades,
devem ser considerados. Itens lexicais e estruturas linguísticas utilizados,
pronúncia, entonação e ritmo empregados, por exemplo, acrescidos
de estratégias de compreensão (compreensão global, específica e
detalhada), de acomodação (resolução de conflitos) e de negociação
(solicitação de esclarecimentos e confirmações, uso de paráfrases e
exemplificação) constituem aspectos relevantes na configuração e na
exploração dessas práticas. Em outros contextos, nos quais as práticas
de uso oral acontecem sem o contato face a face – como assistir a filmes
e programações via web ou TV ou ouvir músicas e mensagens publicitárias, entre outras –, a compreensão envolve escuta e observação atentas
de outros elementos, relacionados principalmente ao contexto e aos
usos da linguagem, às temáticas e a suas estruturas.
Além disso, a oralidade também proporciona o desenvolvimento de
uma série de comportamentos e atitudes – como arriscar-se e se fazer
compreender, dar voz e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, superar mal-entendidos e lidar com a insegurança, por
exemplo. Para o trabalho pedagógico, cabe ressaltar que diferentes
recursos midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, televisão, entre
outros) constituem insumos autênticos e significativos, imprescindíveis
para a instauração de práticas de uso/interação oral em sala de aula e
de exploração de campos em que tais práticas possam ser trabalhadas.
Nessas práticas, que articulam aspectos diversos das linguagens para
além do verbal (tais como o visual, o sonoro, o gestual e o tátil), os estudantes terão oportunidades de vivência e reflexão sobre os usos orais/
oralizados da língua inglesa.
O eixo Leitura aborda práticas de linguagem decorrentes da interação
do leitor com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, com base na compreensão e interpretação dos
gêneros escritos em língua inglesa, que circulam nos diversos campos
e esferas da sociedade.
As práticas de leitura em inglês promovem, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias de reconhecimento textual (o uso de pistas
verbais e não verbais para formulação de hipóteses e inferências) e de
investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção
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favorecem processos de significação e reflexão crítica/problematização dos temas tratados.
O trabalho com gêneros verbais e híbridos, potencializados principalmente pelos meios digitais, possibilita vivenciar, de maneira significativa
e situada, diferentes modos de leitura (ler para ter uma ideia geral do
texto, buscar informações específicas, compreender detalhes etc.), bem
como diferentes objetivos de leitura (ler para pesquisar, para revisar a
própria escrita, em voz alta para expor ideias e argumentos, para agir no
mundo, posicionando-se de forma crítica, entre outras). Além disso, as
práticas leitoras em língua inglesa compreendem possibilidades variadas de contextos de uso das linguagens para pesquisa e ampliação de
conhecimentos de temáticas significativas para os estudantes, com trabalhos de natureza interdisciplinar ou fruição estética de gêneros como
poemas, peças de teatro etc.
A vivência em leitura a partir de práticas situadas, envolvendo o contato
com gêneros escritos e multimodais variados, de importância para a
vida escolar, social e cultural dos estudantes, bem como as perspectivas de análise e problematização a partir dessas leituras, corroboram
para o desenvolvimento da leitura crítica e para a construção de um
percurso criativo e autônomo de aprendizagem da língua.
Do ponto de vista metodológico, a apresentação de situações de
leitura organizadas em pré-leitura, leitura e pós-leitura deve ser vista
como potencializadora dessas aprendizagens de modo contextualizado e significativo para os estudantes, na perspectiva de um (re)
dimensionamento das práticas e competências leitoras já existentes,
especialmente em língua materna.
As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram dois aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza processual e colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora
coletivos, ora individuais, de planejamento-produção-revisão, nos quais
são tomadas e avaliadas as decisões sobre as maneiras de comunicar
o que se deseja, tendo em mente aspectos como o objetivo do texto, o
suporte que lhe permitirá circulação social e seus possíveis leitores. Por
outro lado, o ato de escrever é também concebido como prática social
e reitera a finalidade da escrita condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo.
Trata-se, portanto, de uma escrita autoral, que se inicia com textos que
utilizam poucos recursos verbais (mensagens, tirinhas, fotolegendas,
adivinhas, entre outros) e se desenvolve para textos mais elaborados
(autobiografias, esquetes, notícias, relatos de opinião, chat, fôlder,
entre outros), nos quais recursos linguístico-discursivos variados
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podem ser trabalhados. Essas vivências contribuem para o desenvolvimento de uma escrita autêntica, criativa e autônoma.
O eixo Conhecimentos linguísticos consolida-se pelas práticas de uso,
análise e reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas de oralidade, leitura e escrita. O estudo
do léxico e da gramática, envolvendo formas e tempos verbais, estruturas frasais e conectores discursivos, entre outros, tem como foco levar
os alunos, de modo indutivo, a descobrir o funcionamento sistêmico do
inglês. Para além da definição do que é certo e do que é errado, essas
descobertas devem propiciar reflexões sobre noções como “adequação”,
“padrão”, “variação linguística” e “inteligibilidade”, levando o estudante
a pensar sobre os usos da língua inglesa, questionando, por exemplo:
“Essa forma de usar o inglês estaria ‘adequada’ na perspectiva de quem?
Quem define o que é o ‘correto’ na língua? Quem estaria incluído nesses
usos da linguagem? Quem estaria silenciado?” De modo contrastivo,
devem também explorar relações de semelhança e diferença entre a
língua inglesa, a língua portuguesa e outras línguas que porventura os
alunos também conheçam. Para além de uma comparação trivial, com
vistas à mera curiosidade, o transitar por diferentes línguas pode se
constituir um exercício metalinguístico frutífero, ao mesmo tempo em
que dá visibilidade a outras línguas, que não apenas o inglês.
A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão de
que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em
contínuo processo de interação e (re)construção. Desse modo, diferentes grupos de pessoas, com interesses, agendas e repertórios linguísticos
e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e fluxos interacionais,
processos de constituição de identidades abertas e plurais. Este é o
cenário do inglês como língua franca, e, nele, aprender inglês implica
problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo,
seus valores, seu alcance e seus efeitos nas relações entre diferentes
pessoas e povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma
perspectiva histórica. Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua
franca impõe desafios e novas prioridades para o ensino, entre os quais
o adensamento das reflexões sobre as relações entre língua, identidade
e cultura, e o desenvolvimento da competência intercultural.
É imprescindível dizer que esses eixos, embora tratados de forma
separada na explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas
práticas sociais de usos da língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no contexto escolar.
Em outras palavras, é a língua em uso, sempre híbrida, polifônica e
multimodal que leva ao estudo de suas características específicas,
não devendo ser nenhum dos eixos, sobretudo o de Conhecimentos
linguísticos, tratado como pré-requisito para esse uso.
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Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e as competências específicas da área de
Linguagens, o componente curricular de Língua Inglesa deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de competências específicas44.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa
contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no
que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em
mídias impressas ou digitais, reconhecendo a como ferramenta de acesso
ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a
compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício
do protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico discursivos da língua inglesa, usados em
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país,
de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar
os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades
contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar se e produzir sentidos em
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos
na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico culturais.

44 Essas competências podem ser referência para a elaboração de currículos de outras
línguas, caso seja opção dos sistemas e redes ofertá-las.
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4.1.4.1.

LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL –
ANOS FINAIS: UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO E HABILIDADES
A BNCC de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental – Anos Finais
está organizada por eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. As unidades temáticas, em sua grande
maioria, repetem-se e são ampliadas as habilidades a elas correspondentes. Para cada unidade temática, foram selecionados objetos
de conhecimento e habilidades a ser enfatizados em cada ano de
escolaridade (6º, 7º, 8º e 9º anos), servindo de referência para a
construção dos currículos e planejamentos de ensino, que devem
ser complementados e/ou redimensionados conforme as especificidades dos contextos locais.
Tal opção de apresentação da BNCC permite, por exemplo, que
determinadas habilidades possam ser trabalhadas em outros anos,
se assim for conveniente e significativo para os estudantes, o que
também atende a uma perspectiva de currículo espiralado.
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4.2.

 ÁREA DE
A
MATEMÁTICA

O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais.
A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e
das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois
também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter
aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e
inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas
e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico.
Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos.
Apesar de a Matemática ser, por excelência, uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se apoiam sobre um sistema
de axiomas e postulados, é de fundamental importância também
considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem
da Matemática.
No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus
diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade, precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e
esquemas) e associem essas representações a uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas.
Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar
oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter
soluções e interpretá-las segundo os contextos das situações. A
dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas,
a partir de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do
Ensino Fundamental.
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático45, definido como as competências
e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura
aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são
fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e pode ser prazeroso (fruição).
O desenvolvimento dessas habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem matemática,
com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do
conhecimento e da própria Matemática. Os processos matemáticos
de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento
de projetos e da modelagem podem ser citados como formas
privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao
mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo
de todo o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem
são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências
fundamentais para o letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do
pensamento computacional.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Matemática e, por consequência,
o componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos o
desenvolvimento de competências específicas.

45 Segundo a Matriz do Pisa 2012, o “letramento matemático é a capacidade individual
de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Isso
inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a
reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões
necessárias.”.
Disponível
em:
<http://download.inep.gov.br/acoes internacionais/pisa/
marcos referenciais/2013/matriz avaliacao matematica.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1.

Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades
e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e
é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos
e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com
impactos no mundo do trabalho.

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade
de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos
matemáticos para compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes
campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e
Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança
quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos
matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de
soluções.
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos
presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar,
representar e comunicar informações relevantes, para interpretá las e
avaliá las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de
outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo se
situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prá
tico utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando
diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além
de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever
algoritmos, como fluxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de
urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e
solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos
sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente
no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a ques
tionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar
aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão,
respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.
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4.2.1.

MATEMÁTICA

Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC
leva em conta que os diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem
articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade,
interdependência, representação, variação e aproximação. Essas
ideias fundamentais são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se converter, na escola, em
objetos de conhecimento. A proporcionalidade, por exemplo, deve estar
presente no estudo de: operações com os números naturais; representação fracionária dos números racionais; áreas; funções; probabilidade
etc. Além disso, essa noção também se evidencia em muitas ações
cotidianas e de outras áreas do conhecimento, como vendas e trocas
mercantis, balanços químicos, representações gráficas etc.
Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas
ao longo do Ensino Fundamental. Cada uma delas pode receber
ênfase diferente, a depender do ano de escolarização.
A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o
pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneiras de
quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção
de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias
de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções
fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante
propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações
dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem
ser enfatizados registros, usos, significados e operações.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa em relação a
essa temática é que os alunos resolvam problemas com números
naturais e números racionais cuja representação decimal é finita,
envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a
plausibilidade dos resultados encontrados. No tocante aos cálculos,
espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a
obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental,
além de algoritmos e uso de calculadoras.
Nessa fase espera-se também o desenvolvimento de habilidades
no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e números racionais por meio da identificação e compreensão
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de características do sistema de numeração decimal, sobretudo o
valor posicional dos algarismos. Na perspectiva de que os alunos
aprofundem a noção de número, é importante colocá-los diante de
tarefas, como as que envolvem medições, nas quais os números
naturais não são suficientes para resolvê-las, indicando a necessidade dos números racionais tanto na representação decimal quanto
na fracionária.
Com referência ao Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa
é a de que os alunos resolvam problemas com números naturais,
inteiros e racionais, envolvendo as operações fundamentais, com
seus diferentes significados, e utilizando estratégias diversas, com
compreensão dos processos neles envolvidos. Para que aprofundem
a noção de número, é importante colocá-los diante de problemas,
sobretudo os geométricos, nos quais os números racionais não são
suficientes para resolvê-los, de modo que eles reconheçam a necessidade de outros números: os irracionais. Os alunos devem dominar
também o cálculo de porcentagem, porcentagem de porcentagem,
juros, descontos e acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digitais. No tocante a esse tema, espera-se que saibam reconhecer,
comparar e ordenar números reais, com apoio da relação desses
números com pontos na reta numérica. Cabe ainda destacar que o
desenvolvimento do pensamento numérico não se completa, evidentemente, apenas com objetos de estudos descritos na unidade
Números. Esse pensamento é ampliado e aprofundado quando se
discutem situações que envolvem conteúdos das demais unidades
temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas e Probabilidade e estatística.
Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo
de conceitos básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos
como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade
e liquidez de um investimento) e impostos. Essa unidade temática
favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre
as questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por
exemplo, desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo
do dinheiro e sua função na sociedade, da relação entre dinheiro
e tempo, dos impostos em sociedades diversas, do consumo em
diferentes momentos históricos, incluindo estratégias atuais de
marketing. Essas questões, além de promover o desenvolvimento
de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se constituir
em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e
aprofundar esses conceitos.
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A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o
desenvolvimento de um tipo especial de pensamento – pensamento
algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na
compreensão, representação e análise de relações quantitativas
de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas,
fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem regularidades e
padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam
leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar,
interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas
e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações e
inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. As
ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são:
equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade. Em
síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento
de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise
da interdependência de grandezas e a resolução de problemas
por meio de equações ou inequações.
Nessa perspectiva, é imprescindível que algumas dimensões do
trabalho com a álgebra estejam presentes nos processos de ensino
e aprendizagem desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, como
as ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades
da igualdade. No entanto, nessa fase, não se propõe o uso de letras
para expressar regularidades, por mais simples que sejam. A relação
dessa unidade temática com a de Números é bastante evidente no
trabalho com sequências (recursivas e repetitivas), seja na ação de
completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de formação.
A relação de equivalência pode ter seu início com atividades
simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 =
5 e 5 = 4 + 1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades como essa contribuem
para a compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas a
indicação de uma operação a ser feita. A noção intuitiva de função
pode ser explorada por meio da resolução de problemas envolvendo a variação proporcional direta entre duas grandezas (sem
utilizar a regra de três), como: “Se com duas medidas de suco concentrado eu obtenho três litros de refresco, quantas medidas desse
suco concentrado eu preciso para ter doze litros de refresco?”
No Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudos de Álgebra
retomam, aprofundam e ampliam o que foi trabalhado no Ensino
Fundamental – Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos devem compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em
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uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade, investigar a regularidade de uma sequência numérica, indicar
um valor desconhecido em uma sentença algébrica e estabelecer a variação entre duas grandezas. É necessário, portanto, que
os alunos estabeleçam conexões entre variável e função e entre
incógnita e equação. As técnicas de resolução de equações e inequações, inclusive no plano cartesiano, devem ser desenvolvidas
como uma maneira de representar e resolver determinados tipos
de problema, e não como objetos de estudo em si mesmos.
Outro aspecto a ser considerado é que a aprendizagem de Álgebra,
como também aquelas relacionadas a outros campos da Matemática (Números, Geometria e Probabilidade e estatística), podem
contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional
dos alunos, tendo em vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma situação dada em outras linguagens, como transformar
situações-problema, apresentadas em língua materna, em fórmulas,
tabelas e gráficos e vice-versa.
Associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a
importância dos algoritmos e de seus fluxogramas, que podem ser
objetos de estudo nas aulas de Matemática. Um algoritmo é uma
sequência finita de procedimentos que permite resolver um determinado problema. Assim, o algoritmo é a decomposição de um
procedimento complexo em suas partes mais simples, relacionando-as e ordenando-as, e pode ser representado graficamente por um
fluxograma. A linguagem algorítmica tem pontos em comum com a
linguagem algébrica, sobretudo em relação ao conceito de variável.
Outra habilidade relativa à álgebra que mantém estreita relação com
o pensamento computacional é a identificação de padrões para se
estabelecer generalizações, propriedades e algoritmos.
A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos
e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo
físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade
temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas
e relações entre elementos de figuras planas e espaciais pode
desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas
e produzir argumentos geométricos convincentes. É importante,
também, considerar o aspecto funcional que deve estar presente
no estudo da Geometria: as transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais associadas
a essa temática são, principalmente, construção, representação e
interdependência.
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No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, espera-se que os alunos
identifiquem e estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de
espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte,
mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras
representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos
indiquem características das formas geométricas tridimensionais
e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações
e vice-versa. Espera-se, também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e
ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da
manipulação de representações de figuras geométricas planas em
quadriculados ou no plano cartesiano, e com recurso de softwares
de geometria dinâmica.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino de Geometria
precisa ser visto como consolidação e ampliação das aprendizagens realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas também as
tarefas que analisam e produzem transformações e ampliações/
reduções de figuras geométricas planas, identificando seus elementos variantes e invariantes, de modo a desenvolver os conceitos
de congruência e semelhança. Esses conceitos devem ter destaque nessa fase do Ensino Fundamental, de modo que os alunos
sejam capazes de reconhecer as condições necessárias e suficientes para obter triângulos congruentes ou semelhantes e que
saibam aplicar esse conhecimento para realizar demonstrações
simples, contribuindo para a formação de um tipo de raciocínio
importante para a Matemática, o raciocínio hipotético-dedutivo.
Outro ponto a ser destacado é a aproximação da Álgebra com
a Geometria, desde o início do estudo do plano cartesiano, por
meio da geometria analítica. As atividades envolvendo a ideia de
coordenadas, já iniciadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
podem ser ampliadas para o contexto das representações no
plano cartesiano, como a representação de sistemas de equações
do 1º grau, articulando, para isso, conhecimentos decorrentes da
ampliação dos conjuntos numéricos e de suas representações na
reta numérica.
Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera aplicação de
fórmulas de cálculo de área e de volume nem a aplicações numéricas imediatas de teoremas sobre relações de proporcionalidade
em situações relativas a feixes de retas paralelas cortadas por retas
secantes ou do teorema de Pitágoras. A equivalência de áreas, por
exemplo, já praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios e
gregos antigos sem utilizar fórmulas, permite transformar qualquer região poligonal plana em um quadrado com mesma área (é o

270

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

que os gregos chamavam “fazer a quadratura de uma figura”). Isso
permite, inclusive, resolver geometricamente problemas que podem
ser traduzidos por uma equação do 2º grau.
As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade temática
Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das relações
entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da
Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou
Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas
de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a
consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções
geométricas e a construção do pensamento algébrico.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os alunos
reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade
e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Além
disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que
envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura,
área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos
formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo,
quando necessário, a transformações entre unidades de medida padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam problemas sobre
situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas
e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo
seja iniciado utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais
para fazer as comparações e medições, o que dá sentido à ação de
medir, evitando a ênfase em procedimentos de transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto em que
a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as
medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula.
No Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a de que os
alunos reconheçam comprimento, área, volume e abertura de ângulo
como grandezas associadas a figuras geométricas e que consigam
resolver problemas envolvendo essas grandezas com o uso de unidades de medida padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se que
estabeleçam e utilizem relações entre essas grandezas e entre elas e
grandezas não geométricas, para estudar grandezas derivadas como
densidade, velocidade, energia, potência, entre outras. Nessa fase da
escolaridade, os alunos devem determinar expressões de cálculo de
áreas de quadriláteros, triângulos e círculos, e as de volumes de prismas
e de cilindros. Outro ponto a ser destacado refere-se à introdução de
medidas de capacidade de armazenamento de computadores como
grandeza associada a demandas da sociedade moderna. Nesse caso,
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é importante destacar o fato de que os prefixos utilizados para byte
(quilo, mega, giga) não estão associados ao sistema de numeração
decimal, de base 10, pois um quilobyte, por exemplo, corresponde a
1024 bytes, e não a 1000 bytes.
A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade
temática Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de
conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim,
todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar,
organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade
de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e
tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e
predizer fenômenos.
Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para
avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam
na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência
central. A consulta a páginas de institutos de pesquisa – como a do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode oferecer
contextos potencialmente ricos não apenas para aprender conceitos e procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-los com o
intuito de compreender a realidade.
No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão
de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Para isso, o
início da proposta de trabalho com probabilidade está centrado no
desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo que os alunos
compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos
prováveis. É muito comum que pessoas julguem impossíveis eventos
que nunca viram acontecer. Nessa fase, é importante que os alunos
verbalizem, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu,
iniciando a construção do espaço amostral. No Ensino Fundamental –
Anos Finais, o estudo deve ser ampliado e aprofundado, por meio de
atividades nas quais os alunos façam experimentos aleatórios e simulações para confrontar os resultados obtidos com a probabilidade
teórica – probabilidade frequentista. A progressão dos conhecimentos se faz pelo aprimoramento da capacidade de enumeração dos
elementos do espaço amostral, que está associada, também, aos problemas de contagem.
Com relação à estatística, os primeiros passos envolvem o trabalho
com a coleta e a organização de dados de uma pesquisa de interesse
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dos alunos. O planejamento de como fazer a pesquisa ajuda a compreender o papel da estatística no cotidiano dos alunos. Assim, a
leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos têm papel
fundamental, bem como a forma de produção de texto escrito para
a comunicação de dados, pois é preciso compreender que o texto
deve sintetizar ou justificar as conclusões. No Ensino Fundamental –
Anos Finais, a expectativa é que os alunos saibam planejar e construir
relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo medidas de
tendência central e construção de tabelas e diversos tipos de gráfico.
Esse planejamento inclui a definição de questões relevantes e da
população a ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou não
de usar amostra e, quando for o caso, a seleção de seus elementos
por meio de uma adequada técnica de amostragem.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos. Essa divisão em unidades
temáticas serve tão somente para facilitar a compreensão dos conjuntos de habilidades e de como eles se inter-relacionam. Na elaboração
dos currículos e das propostas pedagógicas, devem ser enfatizadas
as articulações das habilidades com as de outras áreas do conhecimento, entre as unidades temáticas e no interior de cada uma delas.
Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se baseia na
compreensão e utilização de novas ferramentas e também na complexidade das situações-problema propostas, cuja resolução exige a
execução de mais etapas ou noções de unidades temáticas distintas. Os problemas de contagem, por exemplo, devem, inicialmente,
estar restritos àqueles cujas soluções podem ser obtidas pela descrição de todos os casos possíveis, mediante a utilização de esquemas
ou diagramas, e, posteriormente, àqueles cuja resolução depende
da aplicação dos princípios multiplicativo e aditivo e do princípio da
casa dos pombos. Outro exemplo é o da resolução de problemas
envolvendo as operações fundamentais, utilizando ou não a linguagem algébrica.
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4.2.1.1.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve-se retomar as vivências
cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as
experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as habilidades matemáticas
que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar
de sua importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário
acrescentar, à realização dos algoritmos das operações, a habilidade
de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora
e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo.
Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem
em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão,
ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem
deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais
componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os diferentes temas
matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a
compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses
materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão
e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização.
Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são
retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No entanto, é fundamental considerar que a leitura dessas habilidades não seja feita
de maneira fragmentada. A compreensão do papel que determinada
habilidade representa no conjunto das aprendizagens demanda a
compreensão de como ela se conecta com habilidades dos anos anteriores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas,
e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade
em questão serve de base para as aprendizagens posteriores. Nesse
sentido, é fundamental considerar, por exemplo, que a contagem até
100, proposta no 1º ano, não deve ser interpretada como restrição a
ampliações possíveis em cada escola e em cada turma. Afinal, não
se pode frear a curiosidade e o entusiasmo pela aprendizagem, tão
comum nessa etapa da escolaridade, e muito menos os conhecimentos prévios dos alunos.
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Na Matemática escolar, o processo de aprender uma noção em um
contexto, abstrair e depois aplicá-la em outro contexto envolve capacidades essenciais, como formular, empregar, interpretar e avaliar
– criar, enfim –, e não somente a resolução de enunciados típicos
que são, muitas vezes, meros exercícios e apenas simulam alguma
aprendizagem. Assim, algumas das habilidades formuladas começam
por: “resolver e elaborar problemas envolvendo...”. Nessa enunciação
está implícito que se pretende não apenas a resolução do problema,
mas também que os alunos reflitam e questionem o que ocorreria se
algum dado do problema fosse alterado ou se alguma condição fosse
acrescida ou retirada. Nessa perspectiva, pretende-se que os alunos
também formulem problemas em outros contextos.

275

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

MATEMÁTICA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Contagem de rotina
Contagem ascendente e descendente
Reconhecimento de números no contexto diário:
indicação de quantidades, indicação de ordem
ou indicação de código para a organização de
informações
Quantificação de elementos de uma coleção:
estimativas, contagem um a um, pareamento ou
outros agrupamentos e comparação

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

Construção de fatos básicos da adição

Composição e decomposição de números
naturais

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

Padrões figurais e numéricos: investigação de
regularidades ou padrões em sequências
Sequências recursivas: observação de regras
usadas utilizadas em seriações numéricas (mais
1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo)

Geometria

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

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e
relações com objetos familiares do mundo físico
Figuras geométricas planas: reconhecimento
do formato das faces de figuras geométricas
espaciais
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HABILIDADES
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar
o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.
(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e
sem suporte da reta numérica.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá los em procedimentos de cálculo para
resolver problemas.
(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições,
com o suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do
sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de
até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio
de atributos, tais como cor, forma e medida.
(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade),
os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua
própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à
posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar se o referencial.
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
retangulares) a objetos familiares do mundo físico.
(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo)
em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos
geométricos.
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MATEMÁTICA – 1º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
comparações e unidades de medida não
convencionais
Medidas de tempo: unidades de medida de
tempo, suas relações e o uso do calendário

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Noção de acaso

Leitura de tabelas e de gráficos de colunas
simples
Coleta e organização de informações
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas
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HABILIDADES
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos
a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia
da semana de uma data, consultando calendários.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações simples do cotidiano do estudante.
(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações pessoais.
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MATEMÁTICA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão
de características do sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero)

Composição e decomposição de números
naturais (até 1000)
Construção de fatos fundamentais da adição e
da subtração
Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)
Problemas envolvendo adição de parcelas iguais
(multiplicação)

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplo e terça parte
Álgebra

Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas
Identificação de regularidade de sequências
e determinação de elementos ausentes na
sequência

Geometria

Localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo pontos de referência,
e indicação de mudanças de direção e sentido
Esboço de roteiros e de plantas simples

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características
Figuras geométricas planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e
características
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HABILIDADES
(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função
do zero).
(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou
“tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de
material manipulável, por meio de diferentes adições.
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá los no cálculo mental ou
escrito.
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números
de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais.
(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de
adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou
não suporte de imagens e/ou material manipulável.
(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte,
com o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.
(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a
partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.
(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.
(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.
(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de
referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando
entradas, saídas e alguns pontos de referência.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando as com objetos do mundo físico.

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.
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MATEMÁTICA – 2º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Grandezas e medidas

Medida de comprimento: unidades não
padronizadas e padronizadas (metro, centímetro
e milímetro)
Medida de capacidade e de massa: unidades de
medida não convencionais e convencionais (litro,
mililitro, cm3, grama e quilograma)
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano
Coleta, classificação e representação de dados
em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas
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HABILIDADES
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno)
e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana
e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar
o horário do início e do fim do intervalo.
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.
(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.
(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla
entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da
realidade próxima.
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis
categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de
colunas simples.
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MATEMÁTICA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens
Composição e decomposição de números
naturais
Construção de fatos fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

Procedimentos de cálculo (mental e escrito) com
números naturais: adição e subtração
Problemas envolvendo significados da adição e
da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades
Problemas envolvendo diferentes significados
da multiplicação e da divisão: adição de parcelas
iguais, configuração retangular, repartição em
partes iguais e medida

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

Identificação e descrição de regularidades em
sequências numéricas recursivas

Relação de igualdade

Geometria

Localização e movimentação: representação de
objetos e pontos de referência

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações
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HABILIDADES
(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.
(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a
composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo
mental ou escrito.
(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para
utilizá la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da
subtração, relacionando os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver
problemas significativos envolvendo adição e subtração com números naturais.
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes
estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.
(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os
significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular,
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até
10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa
e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais.
(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2,
3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número,
descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.
(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis
e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.
(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.
(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando as com suas planificações.
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MATEMÁTICA – 3º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

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

Grandezas e medidas

Significado de medida e de unidade de medida

Medidas de comprimento (unidades não
convencionais e convencionais): registro,
instrumentos de medida, estimativas e
comparações
Medidas de capacidade e de massa (unidades
não convencionais e convencionais): registro,
estimativas e comparações
Comparação de áreas por superposição

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

Sistema monetário brasileiro: estabelecimento
de equivalências de um mesmo valor na
utilização de diferentes cédulas e moedas
Probabilidade e estatística

Análise da ideia de acaso em situações do
cotidiano: espaço amostral
Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras

Coleta, classificação e representação de dados
referentes a variáveis categóricas, por meio de
tabelas e gráficos
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HABILIDADES
(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio
e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e
vértices.
(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida
utilizada.
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos
instrumentos de medida.

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama),
reconhecendo as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.
(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos.
(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua
duração.
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação
entre hora e minutos e entre minuto e segundos.
(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de
valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis,
estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla
entrada, gráficos de barras ou de colunas.
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando
termos como maior e menor frequência, apropriando se desse tipo de linguagem para
compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.
(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50
elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada
e representá los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais.
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MATEMÁTICA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de números naturais de
até cinco ordens
Composição e decomposição de um número
natural de até cinco ordens, por meio de adições e
multiplicações por potências de 10
Propriedades das operações para o
desenvolvimento de diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

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

Problemas de contagem

Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)
Números racionais: representação decimal para
escrever valores do sistema monetário brasileiro

Álgebra

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos
de um número natural
Sequência numérica recursiva formada por números
que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um
mesmo número natural diferente de zero
Relações entre adição e subtração e entre
multiplicação e divisão
Propriedades da igualdade

288

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas
do resultado.
(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão,
para ampliar as estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação
(adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples
de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.
(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como
unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.
(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas
para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.
(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um
número natural.
(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os
quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades.
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as
relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para
aplicá las na resolução de problemas.
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente
entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses
termos.
(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais.
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MATEMÁTICA – 4º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Localização e movimentação: pontos de referência,
direção e sentido
Paralelismo e perpendicularismo
Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides):
reconhecimento, representações, planificações e
características
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares
Simetria de reflexão

Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização de instrumentos de medida e
de unidades de medida convencionais mais usuais
Áreas de figuras construídas em malhas
quadriculadas

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios
digitais e analógicos, duração de eventos e relações
entre unidades de medida de tempo
Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a variação da
temperatura (mínima e máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana

Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

Probabilidade e estatística

Análise de chances de eventos aleatórios

Leitura, interpretação e representação de dados
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e
gráficos pictóricos
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis
numéricas
Coleta, classificação e representação de dados de
pesquisa realizada
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HABILIDADES
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de
malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando
termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e
perpendiculares.
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras,
esquadros ou softwares de geometria.
(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas
planas e utilizá la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de
softwares de geometria.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando
unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada,
pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras
com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em
situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.
(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida
a ela associada e utilizá lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no
exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global.
(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e
elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.
(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas
de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e
responsável.
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de
colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir
texto com a síntese de sua análise.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados
coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de
tecnologias digitais.
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MATEMÁTICA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais (de até seis
ordens)
Números racionais expressos na forma decimal e
sua representação na reta numérica

Representação fracionária dos números
racionais: reconhecimento, significados, leitura e
representação na reta numérica
Comparação e ordenação de números racionais
na representação decimal e na fracionária
utilizando a noção de equivalência
Cálculo de porcentagens e representação
fracionária

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

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

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

Grandezas diretamente proporcionais
Problemas envolvendo a partição de um todo
em duas partes proporcionais
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HABILIDADES
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão
das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a
composição e decomposição e a reta numérica.
(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade),
associando as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta
numérica como recurso.
(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.
(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e
decimal), relacionando os a pontos na reta numérica.
(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.
(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e
com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e
com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar
cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de
diagramas de árvore ou por tabelas.
(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente
entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses
membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência.
(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.
(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre
duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.
(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro
da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.
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MATEMÁTICA – 5º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

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

Figuras geométricas espaciais: reconhecimento,
representações, planificações e características
Figuras geométricas planas: características,
representações e ângulos
Ampliação e redução de figuras poligonais
em malhas quadriculadas: reconhecimento da
congruência dos ângulos e da proporcionalidade
dos lados correspondentes
Grandezas e medidas

Medidas de comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade: utilização de
unidades convencionais e relações entre as
unidades de medida mais usuais
Áreas e perímetros de figuras poligonais:
algumas relações

Noção de volume

Probabilidade e estatística

Espaço amostral: análise de chances de eventos
aleatórios
Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis
Leitura, coleta, classificação interpretação e
representação de dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas
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HABILIDADES
(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos
no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de
direção e de sentido e giros.
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e desenhá los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.
(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem
ter áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros
diferentes.
(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios,
quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos
resultados.
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4.2.1.2.

MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Para o desenvolvimento das habilidades previstas para o Ensino
Fundamental – Anos Finais, é imprescindível levar em conta as
experiências e os conhecimentos matemáticos já vivenciados pelos
alunos, criando situações nas quais possam fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da realidade,
estabelecendo inter-relações entre eles e desenvolvendo ideias
mais complexas. Essas situações precisam articular múltiplos
aspectos dos diferentes conteúdos, visando ao desenvolvimento
das ideias fundamentais da matemática, como equivalência, ordem,
proporcionalidade, variação e interdependência.
Da mesma forma que na fase anterior, a aprendizagem em Matemática no Ensino Fundamental – Anos Finais também está
intrinsecamente relacionada à apreensão de significados dos
objetos matemáticos. Esses significados resultam das conexões
que os alunos estabelecem entre os objetos e seu cotidiano, entre
eles e os diferentes temas matemáticos e, por fim, entre eles e
os demais componentes curriculares. Nessa fase, precisa ser
destacada a importância da comunicação em linguagem matemática com o uso da linguagem simbólica, da representação e da
argumentação.
Além dos diferentes recursos didáticos e materiais, como malhas
quadriculadas, ábacos, jogos, calculadoras, planilhas eletrônicas
e softwares de geometria dinâmica, é importante incluir a história da Matemática como recurso que pode despertar interesse
e representar um contexto significativo para aprender e ensinar
Matemática. Entretanto, esses recursos e materiais precisam estar
integrados a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para
a sistematização e a formalização dos conceitos matemáticos.
A leitura dos objetos de conhecimento e das habilidades essenciais
de cada ano nas cinco unidades temáticas permite uma visão das
possíveis articulações entre as habilidades indicadas para as diferentes temáticas. Entretanto, recomenda-se que se faça também
uma leitura (vertical) de cada unidade temática, do 6º ao 9º ano,
com a finalidade de identificar como foi estabelecida a progressão das habilidades. Essa maneira é conveniente para comparar
as habilidades de um dado tema a ser efetivadas em um dado ano
escolar com as aprendizagens propostas em anos anteriores e
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também para reconhecer em que medida elas se articulam com as
indicadas para os anos posteriores, tendo em vista que as noções
matemáticas são retomadas ano a ano, com ampliação e aprofundamento crescentes.
Cumpre também considerar que, para a aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é fundamental haver um contexto significativo
para os alunos, não necessariamente do cotidiano, mas também de
outras áreas do conhecimento e da própria história da Matemática.
No entanto, é necessário que eles desenvolvam a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo relações e significados, para aplicá-los
em outros contextos. Para favorecer essa abstração, é importante que
os alunos reelaborem os problemas propostos após os terem resolvido. Por esse motivo, nas diversas habilidades relativas à resolução
de problemas, consta também a elaboração de problemas. Assim,
pretende-se que os alunos formulem novos problemas, baseando-se
na reflexão e no questionamento sobre o que ocorreria se alguma
condição fosse modificada ou se algum dado fosse acrescentado ou
retirado do problema proposto.
Além disso, nessa fase final do Ensino Fundamental, é importante
iniciar os alunos, gradativamente, na compreensão, análise e avaliação da argumentação matemática. Isso envolve a leitura de textos
matemáticos e o desenvolvimento do senso crítico em relação à
argumentação neles utilizada.
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MATEMÁTICA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Sistema de numeração decimal: características,
leitura, escrita e comparação de números
naturais e de números racionais representados
na forma decimal

Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com números naturais
Divisão euclidiana
Fluxograma para determinar a paridade de um
número natural
Múltiplos e divisores de um número natural
Números primos e compostos

Frações: significados (parte/todo, quociente),
equivalência, comparação, adição e subtração;
cálculo da fração de um número natural; adição
e subtração de frações

Operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação) com números racionais

Aproximação de números para múltiplos de
potências de 10
Cálculo de porcentagens por meio de estratégias
diversas, sem fazer uso da “regra de três”
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HABILIDADES
(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja
representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo
ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas
principais características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição
e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal.
(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos
ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão
dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.
(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e representá lo por fluxograma que
indique a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é
par).
(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre
números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por
meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.
(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.
(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas
fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma
representação para outra, e relacioná los a pontos na reta numérica.
(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma
quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números
racionais positivos na representação fracionária.
(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na representação
decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de
estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de
respostas, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para múltiplos da potência
de 10 mais próxima.
(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia
de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.
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MATEMÁTICA – 6º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Álgebra

Propriedades da igualdade

Problemas que tratam da partição de um todo
em duas partes desiguais, envolvendo razões
entre as partes e entre uma das partes e o todo
Geometria

Plano cartesiano: associação dos vértices de um
polígono a pares ordenados
Prismas e pirâmides: planificações e relações
entre seus elementos (vértices, faces e arestas)

Polígonos: classificações quanto ao número de
vértices, às medidas de lados e ângulos e ao
paralelismo e perpendicularismo dos lados

Construção de figuras semelhantes: ampliação e
redução de figuras planas em malhas quadriculadas
Construção de retas paralelas e perpendiculares,
fazendo uso de réguas, esquadros e softwares

Grandezas e medidas

Problemas sobre medidas envolvendo grandezas
como comprimento, massa, tempo, temperatura,
área, capacidade e volume

Ângulos: noção, usos e medida

Plantas baixas e vistas aéreas
Perímetro de um quadrado como grandeza
proporcional à medida do lado
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HABILIDADES
(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao adicionar,
subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar essa
noção para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas.
(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre
as partes e entre uma das partes e o todo.
(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º
quadrante, em situações como a localização dos vértices de um polígono.
(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas
de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e
desenvolver a percepção espacial.
(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e
ângulos, e classificá los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano
como em faces de poliedros.
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá los em relação às medidas dos
lados e dos ângulos.
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá los em relação a lados e a
ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles.
(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução,
com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros, ou softwares para representações
de retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações passo a passo (como na construção
de dobraduras ou na indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo pontos de
referência e distâncias fornecidas etc.).
(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa,
tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados
por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos
oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.
(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas.
(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e
em situações reais, como ângulo de visão.
(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou
tecnologias digitais.
(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.
(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um
quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área.
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MATEMÁTICA – 6º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Probabilidade e estatística

Cálculo de probabilidade como a razão entre
o número de resultados favoráveis e o total de
resultados possíveis em um espaço amostral
equiprovável
Cálculo de probabilidade por meio de muitas
repetições de um experimento (frequências de
ocorrências e probabilidade frequentista)
Leitura e interpretação de tabelas e gráficos
(de colunas ou barras simples ou múltiplas)
referentes a variáveis categóricas e variáveis
numéricas

Coleta de dados, organização e registro
Construção de diferentes tipos de gráficos para
representá los e interpretação das informações
Diferentes tipos de representação de
informações: gráficos e fluxogramas
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HABILIDADES
(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando a por número
racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar esse número com a probabilidade
obtida por meio de experimentos sucessivos.

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos,
legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico.
(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela
mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de
sintetizar conclusões.
(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos
alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das
informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto.
(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre
os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as
unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).
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MATEMÁTICA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Múltiplos e divisores de um número natural

Cálculo de porcentagens e de acréscimos e
decréscimos simples

Números inteiros: usos, história, ordenação,
associação com pontos da reta numérica e
operações

Fração e seus significados: como parte de
inteiros, resultado da divisão, razão e operador

Números racionais na representação fracionária
e na decimal: usos, ordenação e associação com
pontos da reta numérica e operações

Álgebra

Linguagem algébrica: variável e incógnita

Equivalência de expressões algébricas: identificação
da regularidade de uma sequência numérica
Problemas envolvendo grandezas diretamente
proporcionais e grandezas inversamente
proporcionais
Equações polinomiais do 1º grau
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HABILIDADES
(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de
divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por
meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.
(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam
com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros.
(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o
histórico, associá los a pontos da reta numérica e utilizá los em situações que envolvam adição
e subtração.
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.
(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos.
(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma
estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos.
(EF07MA07) Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um
grupo de problemas.
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros, resultado
da divisão, razão e operador.
(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e fração, como a
fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma grandeza para três partes da mesma
ou três partes de outra grandeza.
(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá los a
pontos da reta numérica.
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação
entre elas e suas propriedades operatórias.
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.
(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar
relação entre duas grandezas, diferenciando a da ideia de incógnita.
(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo que o
conceito de recursão está presente não apenas na matemática, mas também nas artes e na
literatura.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em
sequências numéricas.
(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões algébricas obtidas para descrever a regularidade
de uma mesma sequência numérica são ou não equivalentes.
(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para
expressar a relação entre elas.
(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.
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MATEMÁTICA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Transformações geométricas de polígonos no
plano cartesiano: multiplicação das coordenadas
por um número inteiro e obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à origem
Simetrias de translação, rotação e reflexão

A circunferência como lugar geométrico

Relações entre os ângulos formados por retas
paralelas intersectadas por uma transversal
Triângulos: construção, condição de existência e
soma das medidas dos ângulos internos

Polígonos regulares: quadrado e triângulo
equilátero

Grandezas e medidas

Problemas envolvendo medições

Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando
unidades de medida convencionais mais usuais
Equivalência de área de figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que podem ser decompostas
por outras, cujas áreas podem ser facilmente
determinadas como triângulos e quadriláteros
Medida do comprimento da circunferência
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MATEMÁTICA – 7º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Probabilidade e estatística

Experimentos aleatórios: espaço amostral
e estimativa de probabilidade por meio de
frequência de ocorrências
Estatística: média e amplitude de um conjunto de
dados

Pesquisa amostral e pesquisa censitária
Planejamento de pesquisa, coleta e organização
dos dados, construção de tabelas e gráficos e
interpretação das informações
Gráficos de setores: interpretação, pertinência e
construção para representar conjunto de dados
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HABILIDADES
(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de
probabilidades ou estimativas por meio de frequência de ocorrências.

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado de média estatística como
indicador da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná lo, intuitivamente, com a
amplitude do conjunto de dados.
(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a
necessidade de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá los por
meio de relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela
mídia e compreender quando é possível ou conveniente sua utilização.
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MATEMÁTICA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Notação científica

Potenciação e radiciação

O princípio multiplicativo da contagem

Porcentagens

Dízimas periódicas: fração geratriz

Álgebra

Valor numérico de expressões algébricas

Associação de uma equação linear de 1º grau a
uma reta no plano cartesiano
Sistema de equações polinomiais de 1º grau:
resolução algébrica e representação no plano
cartesiano
Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b

Sequências recursivas e não recursivas

Variação de grandezas: diretamente
proporcionais, inversamente proporcionais ou
não proporcionais
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HABILIDADES
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento
na representação de números em notação científica.
(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação,
para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.
(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação
do princípio multiplicativo.
(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o
uso de tecnologias digitais.
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz
para uma dízima periódica.
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.
(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano
cartesiano.
(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que
possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e
interpretá los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.
(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.
(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva
e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as
figuras seguintes.
(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um
algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.
(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença
algébrica e representá la no plano cartesiano.
(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.
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MATEMÁTICA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Congruência de triângulos e demonstrações de
propriedades de quadriláteros
Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°,
45° e 30° e polígonos regulares

Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos:
construção e problemas
Transformações geométricas: simetrias de
translação, reflexão e rotação

Grandezas e medidas

Área de figuras planas
Área do círculo e comprimento de sua
circunferência
Volume de cilindro reto
Medidas de capacidade

Probabilidade e estatística

Princípio multiplicativo da contagem
Soma das probabilidades de todos os elementos
de um espaço amostral
Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e
seus elementos constitutivos e adequação para
determinado conjunto de dados
Organização dos dados de uma variável
contínua em classes
Medidas de tendência central e de dispersão

Pesquisas censitária ou amostral
Planejamento e execução de pesquisa amostral
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HABILIDADES
(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da
congruência de triângulos.
(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria
dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e
da utilização de esquadros e compasso.
(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na
resolução de problemas.
(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de
softwares de geometria dinâmica.
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro
e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente
cujo formato é o de um bloco retangular.
(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral,
utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral é igual a 1.
(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto
de dados de uma pesquisa.

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes,
de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.
(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística
(média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná los com a
dispersão de dados, indicada pela amplitude.
(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que
justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção
da amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e
estratificada).
(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem
adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os
conjuntos de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude
e as conclusões.
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MATEMÁTICA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Números

Necessidade dos números reais para medir
qualquer segmento de reta
Números irracionais: reconhecimento e
localização de alguns na reta numérica

Potências com expoentes negativos e
fracionários
Números reais: notação científica e problemas

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo
de percentuais sucessivos

Álgebra

Funções: representações numérica, algébrica e
gráfica

Razão entre grandezas de espécies diferentes

Grandezas diretamente proporcionais e
grandezas inversamente proporcionais

Expressões algébricas: fatoração e produtos
notáveis
Resolução de equações polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações
Geometria

Demonstrações de relações entre os ângulos
formados por retas paralelas intersectadas por
uma transversal
Relações entre arcos e ângulos na circunferência
de um círculo

Semelhança de triângulos

314

MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem
segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas
de diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado
como unidade).
(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação
decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica.
(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes
fracionários.
(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação
científica, envolvendo diferentes operações.
(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente
com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira.
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas
variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para
analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis.
(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies
diferentes, como velocidade e densidade demográfica.
(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade
direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes
proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.
(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em
suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas paralelas
cortadas por uma transversal.

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos,
ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de
geometria dinâmica.
(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos
sejam semelhantes.

315

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

MATEMÁTICA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Geometria

Relações métricas no triângulo retângulo
Teorema de Pitágoras: verificações
experimentais e demonstração
Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas
de proporcionalidade e verificações experimentais
Polígonos regulares

Distância entre pontos no plano cartesiano

Vistas ortogonais de figuras espaciais
Grandezas e medidas

Unidades de medida para medir distâncias muito
grandes e muito pequenas
Unidades de medida utilizadas na informática
Volume de prismas e cilindros

Probabilidade e estatística

Análise de probabilidade de eventos aleatórios:
eventos dependentes e independentes
Análise de gráficos divulgados pela mídia:
elementos que podem induzir a erros de leitura
ou de interpretação
Leitura, interpretação e representação de dados
de pesquisa expressos em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas,
gráficos de barras e de setores e gráficos
pictóricos
Planejamento e execução de pesquisa amostral e
apresentação de relatório
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HABILIDADES
(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de
Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das
relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um polígono regular cuja medida do lado é conhecida, utilizando régua e
compasso, como também softwares.
(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos
quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e
utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras
planas construídas no plano.
(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento
para desenhar objetos em perspectiva.
(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes
ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou
de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e
de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.
(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes
e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que
podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas,
legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e
datas), entre outros.
(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com
ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência central.

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e
comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central
e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.
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4.3.

 ÁREA DE
A
CIÊNCIAS DA NATUREZA

A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico. Da metalurgia, que produziu
ferramentas e armas, passando por máquinas e motores automatizados, até os atuais chips semicondutores, ciência e tecnologia vêm
se desenvolvendo de forma integrada com os modos de vida que as
diversas sociedades humanas organizaram ao longo da história.
No entanto, o mesmo desenvolvimento científico e tecnológico que
resulta em novos ou melhores produtos e serviços também pode
promover desequilíbrios na natureza e na sociedade.
Para debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, comunicações, contracepção, saneamento e
manutenção da vida na Terra, entre muitos outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais quanto
científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a presença da
área de Ciências da Natureza, e de seu compromisso com a formação
integral dos alunos.
Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento
científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o
mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo
com base nos aportes teóricos e processuais das ciências.
Em outras palavras, apreender ciência não é a finalidade última do
letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação
no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania.
Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um
olhar articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar aos
alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a
aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica.
Espera-se, desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo
olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e
intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum.
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Para tanto, é imprescindível que eles sejam progressivamente estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa
de atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos
resultados dessas investigações. Isso não significa realizar atividades seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas predefinidas,
tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização
de experimentos em laboratório.
Ao contrário, pressupõe organizar as situações de aprendizagem
partindo de questões que sejam desafiadoras e, reconhecendo a
diversidade cultural, estimulem o interesse e a curiosidade científica
dos alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos estudantes, em um sentido mais
amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas
planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua
compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, o ensino
de Ciências deve promover situações nas quais os alunos possam:
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ciências da Natureza – e, por
consequência, o componente curricular de Ciências –, devem garantir
aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
1.

Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências
da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital),
como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a
curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.
4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da
ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a
consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo
e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.
6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e
comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética.
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem estar, compreenden
do se na diversidade humana, fazendo se respeitar e respeitando o outro,
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico tec
nológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva,
com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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4.3.1.

CIÊNCIAS

Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas,
da diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida,
do mundo material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar
e no Universo e da aplicação dos conhecimentos científicos nas
várias esferas da vida humana. Essas aprendizagens, entre outras,
possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e intervenham
no mundo em que vivem.
Para orientar a elaboração dos currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais a ser asseguradas neste componente curricular
foram organizadas em três unidades temáticas que se repetem ao
longo de todo o Ensino Fundamental.
A unidade temática Matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na
vida em geral, na perspectiva de construir conhecimento sobre a
natureza da matéria e os diferentes usos da energia.
Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes
à ocorrência, à utilização e ao processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de
energia e na produção e no uso responsável de materiais diversos.
Discute-se, também, a perspectiva histórica da apropriação humana
desses recursos, com base, por exemplo, na identificação do uso de
materiais em diferentes ambientes e épocas e sua relação com a
sociedade e a tecnologia.
Nos anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de objetos,
materiais e fenômenos em sua vivência diária e na relação com o
entorno. Tais experiências são o ponto de partida para possibilitar
a construção das primeiras noções sobre os materiais, seus usos e
suas propriedades, bem como sobre suas interações com luz, som,
calor, eletricidade e umidade, entre outros elementos. Além de prever
a construção coletiva de propostas de reciclagem e reutilização de
materiais, estimula-se ainda a construção de hábitos saudáveis e
sustentáveis por meio da discussão acerca dos riscos associados à
integridade física e à qualidade auditiva e visual. Espera-se também
que os alunos possam reconhecer a importância, por exemplo, da
água, em seus diferentes estados, para a agricultura, o clima, a conservação do solo, a geração de energia elétrica, a qualidade do ar
atmosférico e o equilíbrio dos ecossistemas.
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Em síntese, valorizam-se, nessa fase, os elementos mais concretos e os
ambientes que os cercam (casa, escola e bairro), oferecendo aos alunos
a oportunidade de interação, compreensão e ação no seu entorno.
Por sua vez, nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o
ambiente possibilita que se estenda a exploração dos fenômenos relacionados aos materiais e à energia ao âmbito do sistema produtivo
e ao seu impacto na qualidade ambiental. Assim, o aprofundamento
da temática dessa unidade, que envolve inclusive a construção de
modelos explicativos, deve possibilitar aos estudantes fundamentar-se no conhecimento científico para, por exemplo, avaliar vantagens e
desvantagens da produção de produtos sintéticos a partir de recursos
naturais, da produção e do uso de determinados combustíveis, bem
como da produção, da transformação e da propagação de diferentes
tipos de energia e do funcionamento de artefatos e equipamentos
que possibilitam novas formas de interação com o ambiente, estimulando tanto a reflexão para hábitos mais sustentáveis no uso dos
recursos naturais e científico-tecnológicos quanto a produção de
novas tecnologias e o desenvolvimento de ações coletivas de aproveitamento responsável dos recursos.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões
relacionadas aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas
características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e
social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão
dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida
no planeta. Estudam-se características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os
fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que
os seres humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e
elementos não vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a importância
da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros.
Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a
partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas
que os alunos trazem para a escola. Esses saberes dos alunos vão
sendo organizados a partir de observações orientadas, com ênfase
na compreensão dos seres vivos do entorno, como também dos elos
nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem
na natureza, evidencia-se a participação do ser humano nas cadeias
alimentares e como elemento modificador do ambiente, seja evidenciando maneiras mais eficientes de usar os recursos naturais sem
desperdícios, seja discutindo as implicações do consumo excessivo e

324

CIÊNCIAS DA NATUREZA
ENSINO FUNDAMENTAL

descarte inadequado dos resíduos. Contempla-se, também, o incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e coletivas,
ancoradas na aplicação do conhecimento científico, que concorram
para a sustentabilidade socioambiental. Assim, busca-se promover e
incentivar uma convivência em maior sintonia com o ambiente, por
meio do uso inteligente e responsável dos recursos naturais, para que
estes se recomponham no presente e se mantenham no futuro.
Outro foco dessa unidade é a percepção de que o corpo humano é
um todo dinâmico e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse conjunto dependem da integração entre as
funções específicas desempenhadas pelos diferentes sistemas que
o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à saúde,
compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico
do corpo, mas como um bem da coletividade, abrindo espaço para
discutir o que é preciso para promover a saúde individual e coletiva,
inclusive no âmbito das políticas públicas.
Nos anos iniciais, pretende-se que, em continuidade às abordagens
na Educação Infantil, as crianças ampliem os seus conhecimentos e
apreço pelo seu corpo, identifiquem os cuidados necessários para a
manutenção da saúde e integridade do organismo e desenvolvam
atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças individuais, tanto
no que diz respeito à diversidade étnico-cultural quanto em relação à
inclusão de alunos da educação especial.
Nos anos finais, são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assuntos de grande interesse e relevância
social nessa faixa etária, assim como são relevantes, também, o conhecimento das condições de saúde, do saneamento básico, da qualidade
do ar e das condições nutricionais da população brasileira.
Pretende-se que os estudantes, ao terminarem o Ensino Fundamental,
estejam aptos a compreender a organização e o funcionamento de
seu corpo, assim como a interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a reconhecer o impacto que
elas podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio corpo. É
também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na escolha de posicionamentos que representem autocuidado
com seu corpo e respeito com o corpo do outro, na perspectiva do
cuidado integral à saúde física, mental, sexual e reprodutiva. Além
disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do
Estado e das políticas públicas (campanhas de vacinação, programas
de atendimento à saúde da família e da comunidade, investimento
em pesquisa, campanhas de esclarecimento sobre doenças e vetores,
entre outros) no desenvolvimento de condições propícias à saúde.
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Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas dimensões, composição, localizações, movimentos e
forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas habitadas
pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de observação
dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a
construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de
diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da
humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras
formas de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios
dos povos indígenas originários.
Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a
camada de ozônio, espera-se que os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, tsunamis e
terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado
pela forma e pelos movimentos da Terra, em uma perspectiva de
maior ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e
do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros fenômenos.
Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos
objetos celestes, muito por conta da exploração e valorização dessa
temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos animados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda mais
a curiosidade das crianças pelos fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de
observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas de
referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades
que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na
construção de calendários etc.
Nos anos finais, há uma ênfase no estudo de solo, ciclos biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos sobre
a vida na Terra, no intuito de que os estudantes possam desenvolver
uma visão mais sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade socioambiental.
Além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado por
meio da articulação entre os conhecimentos e as experiências de
observação vivenciadas nos anos iniciais, por um lado, e os modelos
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explicativos desenvolvidos pela ciência, por outro. Dessa forma, privilegia-se, com base em modelos, a explicação de vários fenômenos
envolvendo os astros Terra, Lua e Sol, de modo a fundamentar a
compreensão da controvérsia histórica entre as visões geocêntrica
e heliocêntrica.
A partir de uma compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de
sua evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas,
espera-se que os alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da
espécie humana no Universo.
Essas três unidades temáticas devem ser consideradas sob a perspectiva da continuidade das aprendizagens e da integração com
seus objetos de conhecimento ao longo dos anos de escolarização.
Portanto, é fundamental que elas não se desenvolvam isoladamente.
Essa integração se evidencia quando temas importantes como a
sustentabilidade socioambiental, o ambiente, a saúde e a tecnologia
são desenvolvidos nas três unidades temáticas. Por exemplo, para
que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não
relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja
estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia,
impactos ambientais, além da ideia de que medicamentos são substâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo.
De forma similar, a compreensão do que seja sustentabilidade pressupõe que os alunos, além de entenderem a importância da biodiversidade
para a manutenção dos ecossistemas e do equilíbrio dinâmico socioambiental, sejam capazes de avaliar hábitos de consumo que envolvam
recursos naturais e artificiais e identifiquem relações dos processos
atmosféricos, geológicos, celestes e sociais com as condições necessárias para a manutenção da vida no planeta.
Impossível pensar em uma educação científica contemporânea sem
reconhecer os múltiplos papéis da tecnologia no desenvolvimento
da sociedade humana. A investigação de materiais para usos tecnológicos, a aplicação de instrumentos óticos na saúde e na observação
do céu, a produção de material sintético e seus usos, as aplicações
das fontes de energia e suas aplicações e, até mesmo, o uso da
radiação eletromagnética para diagnóstico e tratamento médico,
entre outras situações, são exemplos de como ciência e tecnologia,
por um lado, viabilizam a melhoria da qualidade de vida humana,
mas, por outro, ampliam as desigualdades sociais e a degradação do
ambiente. Dessa forma, é importante salientar os múltiplos papéis
desempenhados pela relação ciência-tecnologia-sociedade na vida
moderna e na vida do planeta Terra como elementos centrais no
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posicionamento e na tomada de decisões frente aos desafios éticos,
culturais, políticos e socioambientais.
As unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos
anos. Essas habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos
de investigação envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência.
Assim, quando é utilizado um determinado verbo em uma habilidade, como “apresentar” ou “relatar”, este se refere a procedimentos
comuns da ciência, neste caso relacionados à comunicação, que
envolvem também outras etapas do processo investigativo. A ideia
implícita está em relatar de forma sistemática o resultado de uma
coleta de dados e/ou apresentar a organização e extrapolação de
conclusões, de tal forma a considerar os contra-argumentos apresentados, no caso de um debate, por exemplo.
Da mesma forma, quando é utilizado o verbo “observar”, tem-se em
mente o aguçamento da curiosidade dos alunos sobre o mundo, em
busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses e construir
explicações sobre a realidade que os cerca.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
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4.3.1.1.

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, transformações e aparatos tecnológicos em seu dia a dia.
Além disso, na Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas têm
a oportunidade de explorar ambientes e fenômenos e também a
relação com seu próprio corpo e bem-estar, em todos os campos
de experiências.
Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos possuem vivências,
saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e tecnológico que devem ser valorizados e mobilizados. Esse deve ser o ponto
de partida de atividades que assegurem a eles construir conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-lhes elementos para
que compreendam desde fenômenos de seu ambiente imediato até
temáticas mais amplas.
Nesse sentido, não basta que os conhecimentos científicos sejam
apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que
eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais
possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem
exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de
observação, de raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas
mais colaborativas e sistematizar suas primeiras explicações sobre
o mundo natural e tecnológico, e sobre seu corpo, sua saúde e seu
bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, as linguagens e
os procedimentos próprios das Ciências da Natureza.
É necessário destacar que, em especial nos dois primeiros anos da
escolaridade básica, em que se investe prioritariamente no processo
de alfabetização das crianças, as habilidades de Ciências buscam
propiciar um contexto adequado para a ampliação dos contextos
de letramento.
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CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Características dos materiais

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à diversidade

Terra e Universo
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HABILIDADES
(EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso
cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são descartados e como podem ser usados
de forma mais consciente.
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do
corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes
de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a
manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a
importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças.
(EF01CI05) Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã,
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas, meses e anos.
(EF01CI06) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de
atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos.
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CIÊNCIAS – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades e usos dos materiais
Prevenção de acidentes domésticos

Vida e evolução

Seres vivos no ambiente
Plantas

Terra e Universo

Movimento aparente do Sol no céu
O Sol como fonte de luz e calor
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HABILIDADES
(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que
fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram
produzidos no passado.
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso
cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).
(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.).
(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida,
local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná las ao ambiente
em que eles vivem.
(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida de plantas
em geral.
(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a
função desempenhada por cada uma delas, e analisar as relações entre as plantas, o ambiente
e os demais seres vivos.
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá las ao
tamanho da sombra projetada.
(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos
de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e metálica etc.).
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CIÊNCIAS – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Produção de som
Efeitos da luz nos materiais
Saúde auditiva e visual

Vida e evolução

Características e desenvolvimento dos animais

Terra e Universo

Características da Terra
Observação do céu
Usos do solo
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HABILIDADES
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e identificar
variáveis que influem nesse fenômeno.
(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos
transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies
polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).
(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual
considerando as condições do ambiente em termos de som e luz.
(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se
reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.
(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o nascimento em
animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o homem.
(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em características externas
comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.).
(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de
água, solo etc.), com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de
representação do planeta (mapas, globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol,
demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu.
(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em
características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.
(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre
outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida.
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CIÊNCIAS – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas
Transformações reversíveis e não reversíveis

Vida e evolução

Cadeias alimentares simples
Microrganismos

Terra e Universo

Pontos cardeais
Calendários, fenômenos cíclicos e cultura
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HABILIDADES
(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição.
(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a
diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são
reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do
ovo, a queima do papel etc.).
(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada
pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção
de alimentos.
(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo
de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema.
(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição,
reconhecendo a importância ambiental desse processo.
(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos,
combustíveis, medicamentos, entre outros.
(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para
prevenção de doenças a eles associadas.
(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições
relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon).
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das
sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola.
(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e
ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas.
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CIÊNCIAS – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Propriedades físicas dos materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

Vida e evolução

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os sistemas digestório,
respiratório e circulatório

Terra e Universo

Constelações e mapas celestes
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos
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HABILIDADES
(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos
materiais como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas,
solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de
energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou
locais).
(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura vegetal para a
manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do
ar atmosférico.
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades
cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos
na escola e/ou na vida cotidiana.
(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e
respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com
base na identificação das funções desses sistemas.
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição
dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade,
sexo etc.) para a manutenção da saúde do organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição
etc.) entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento
ingerido, prática de atividade física etc.).
(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas
celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no
início da noite.
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de
rotação da Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no
registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.
(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio
etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens
(máquinas fotográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos.
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4.3.1.2.

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
Nos anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências,
saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural
e material continua sendo fundamental. Todavia, ao longo desse percurso, percebem-se uma ampliação progressiva da capacidade de
abstração e da autonomia de ação e de pensamento, em especial nos
últimos anos, e o aumento do interesse dos alunos pela vida social
e pela busca de uma identidade própria. Essas características possibilitam a eles, em sua formação científica, explorar aspectos mais
complexos das relações consigo mesmos, com os outros, com a
natureza, com as tecnologias e com o ambiente; ter consciência dos
valores éticos e políticos envolvidos nessas relações; e, cada vez mais,
atuar socialmente com respeito, responsabilidade, solidariedade,
cooperação e repúdio à discriminação.
Nesse contexto, é importante motivá-los com desafios cada vez mais
abrangentes, o que permite que os questionamentos apresentados a
eles, assim como os que eles próprios formulam, sejam mais complexos e contextualizados.
Além disso, à medida que se aproxima a conclusão do Ensino
Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer relações ainda
mais profundas entre a ciência, a natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa lançar mão do conhecimento científico e
tecnológico para compreender os fenômenos e conhecer o mundo,
o ambiente, a dinâmica da natureza. Além disso, é fundamental
que tenham condições de ser protagonistas na escolha de posicionamentos que valorizem as experiências pessoais e coletivas, e
representem o autocuidado com seu corpo e o respeito com o do
outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental,
sexual e reprodutiva.
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CIÊNCIAS – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Misturas homogêneas e heterogêneas
Separação de materiais
Materiais sintéticos
Transformações químicas

Vida e evolução

Célula como unidade da vida
Interação entre os sistemas locomotor e nervoso
Lentes corretivas

Terra e Universo
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HABILIDADES
(EF06CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais
(água e sal, água e óleo, água e areia etc.).
(EF06CI02) Identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de
misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de
ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
(EF06CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas
heterogêneos a partir da identificação de processos de separação de materiais (como a
produção de sal de cozinha, a destilação de petróleo, entre outros).
(EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao
desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos
socioambientais.
(EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e
funcional dos seres vivos.
(EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que
os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.
(EF06CI07) Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e
sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
(EF06CI08) Explicar a importância da visão (captação e interpretação das imagens) na
interação do organismo com o meio e, com base no funcionamento do olho humano,
selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão.
(EF06CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da
interação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por
substâncias psicoativas.
(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura
interna à atmosfera) e suas principais características.
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos geológicos.
(EF06CI13) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
(EF06CI14) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em
diferentes períodos do ano são uma evidência dos movimentos relativos entre a Terra e o Sol,
que podem ser explicados por meio dos movimentos de rotação e translação da Terra e da
inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol.
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CIÊNCIAS – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Máquinas simples
Formas de propagação do calor
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra
História dos combustíveis e das máquinas
térmicas

Vida e evolução

Diversidade de ecossistemas
Fenômenos naturais e impactos ambientais
Programas e indicadores de saúde pública

Terra e Universo

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais (vulcões, terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e deriva continental
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HABILIDADES
(EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções
e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas.
(EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de
equilíbrio termodinâmico cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a
utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o
princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou
construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento.
(EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra,
para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas.
(EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do
tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela
produção e uso desses materiais e máquinas.
(EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida
cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e
tecnologias (como automação e informatização).
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à
quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc.,
correlacionando essas características à flora e fauna específicas.
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças
nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações,
podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc.
(EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na
análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura
de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras)
e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde.
(EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base
em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da
vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.
(EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes
dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.
(EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e
discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.
(EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o
desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento
artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e
implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando
os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas
individuais e coletivas para sua preservação.
(EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a
rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.
(EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva
dos continentes.
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CIÊNCIAS – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Fontes e tipos de energia
Transformação de energia
Cálculo de consumo de energia elétrica
Circuitos elétricos
Uso consciente de energia elétrica

Vida e evolução

Mecanismos reprodutivos
Sexualidade

Terra e Universo

Sistema Sol, Terra e Lua
Clima
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HABILIDADES
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de
energia utilizados em residências, comunidades ou cidades.
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros
dispositivos e compará los a circuitos elétricos residenciais.
(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio,
geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a
térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo).
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos
no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento
no consumo doméstico mensal.
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou
comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade
(consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável.
(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas,
eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa
energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.
(EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos
mecanismos adaptativos e evolutivos.
(EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a
atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso.
(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos
e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização
do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas
DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção.
(EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade
humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).
(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a
ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da
inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do
ano, com a utilização de modelos tridimensionais.
(EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao
aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra.
(EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular
situações nas quais elas possam ser medidas.
(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da
identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
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CIÊNCIAS – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Matéria e energia

Aspectos quantitativos das transformações
químicas
Estrutura da matéria
Radiações e suas aplicações na saúde

Vida e evolução

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação da biodiversidade

Terra e Universo

Composição, estrutura e localização do Sistema
Solar no Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da Terra
Ordem de grandeza astronômica
Evolução estelar
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HABILIDADES
(EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações
com base no modelo de constituição submicroscópica.
(EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações
químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas.
(EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e
composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem
ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está
relacionada também à cor da luz que o ilumina.
(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de
imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações,
discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X,
forno de micro ondas, fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).
(EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo
relações entre ancestrais e descendentes.
(EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação,
gametas, fecundação), considerando as para resolver problemas envolvendo a transmissão de
características hereditárias em diferentes organismos.
(EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos
científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua
importância para explicar a diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção
natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo.
(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da
biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques,
reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados.
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de
sustentabilidade bem sucedidas.
(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos,
planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na
nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol
ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação
espacial e temporal etc.).
(EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra,
com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e
nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.
(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse
processo no nosso planeta.
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4.4.

 ÁREA DE CIÊNCIAS
A
HUMANAS

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, ou seja, sem prescindir da contextualização
marcada pelas noções de tempo e espaço, conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas
conjuntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas
quais a diversidade humana deve ganhar especial destaque, com
vistas ao acolhimento da diferença. O raciocínio espaço-temporal
baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em que
vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica.
A capacidade de identificação dessa circunstância impõe-se como
condição para que o ser humano compreenda, interprete e avalie os
significados das ações realizadas no passado ou no presente, o que
o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle
dos fenômenos naturais e históricos dos quais é agente.
A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências Humanas
devem favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e
da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração das
noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e
leitores de mapas dos mais variados lugares vividos, concebidos e
percebidos.
Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos
não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção
para possibilitar uma leitura geo-histórica dos fatos e uma análise
com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas)
simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebidos e vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os
lugares distribuídos no território e compreender os diferentes olhares
para os arranjos desses objetos nos planos espaciais.
Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas
na área de Ciências Humanas, não se pode deixar de valorizar também
a crítica sistemática à ação humana, às relações sociais e de poder
e, especialmente, à produção de conhecimentos e saberes, frutos de
diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino
de Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma
melhor compreensão do mundo, não só favorece o desenvolvimento
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autônomo de cada indivíduo, como também os torna aptos a uma
intervenção mais responsável no mundo em que vivem.
As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética,
elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para
valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria
coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protagonismo voltados para o bem
comum; e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais.
Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias de
pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio tempo,
percebendo as experiências humanas e refletindo sobre elas, com
base na diversidade de pontos de vista.
Os conhecimentos específicos na área de Ciências Humanas exigem
clareza na definição de um conjunto de objetos de conhecimento
que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e que aprimorem a
capacidade de os alunos pensarem diferentes culturas e sociedades,
em seus tempos históricos, territórios e paisagens (compreendendo
melhor o Brasil, sua diversidade regional e territorial). E também que
os levem a refletir sobre sua inserção singular e responsável na história da sua família, comunidade, nação e mundo.
Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das Ciências Humanas
deve promover explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas
capazes de potencializar sentidos e experiências com saberes sobre
a pessoa, o mundo social e a natureza. Dessa maneira, a área contribui para o adensamento de conhecimentos sobre a participação no
mundo social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas,
fortalecendo a formação dos alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e orientada por
valores democráticos.
Desde a Educação Infantil, os alunos expressam percepções simples,
mas bem definidas, de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços
de convivência. No cotidiano, por exemplo, desenham familiares,
identificam relações de parentesco, reconhecem a si mesmos em
fotos (classificando-as como antigas ou recentes), guardam datas e
fatos, sabem a hora de dormir e de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais e revisitam o passado por meio de jogos,
cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais velhos. Com essas
experiências, começam a levantar hipóteses e a se posicionar sobre
determinadas situações.
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No decorrer do Ensino Fundamental, os procedimentos de investigação em Ciências Humanas devem contribuir para que os alunos
desenvolvam a capacidade de observação de diferentes indivíduos,
situações e objetos que trazem à tona dinâmicas sociais em razão de
sua própria natureza (tecnológica, morfológica, funcional). A Geografia e a História, ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento
do Eu e o sentimento de pertencimento dos alunos à vida da família
e da comunidade.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e
problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de
falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos (bibliotecas, pátio,
praças, parques, museus, arquivos, entre outros). Essa abordagem
privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de análises e de argumentações, de modo a potencializar
descobertas e estimular o pensamento criativo e crítico. É nessa fase
que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigação em Ciências Humanas, como a pesquisa sobre diferentes fontes
documentais, a observação e o registro – de paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento de comparações.
Esses procedimentos são fundamentais para que compreendam a si
mesmos e àqueles que estão em seu entorno, suas histórias de vida e
as diferenças dos grupos sociais com os quais se relacionam. O processo de aprendizagem deve levar em conta, de forma progressiva, a
escola, a comunidade, o Estado e o país. É importante também que
os alunos percebam as relações com o ambiente e a ação dos seres
humanos com o mundo que os cerca, refletindo sobre os significados
dessas relações.
Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e
de compreensão dos componentes da paisagem contribui para a
articulação do espaço vivido com o tempo vivido. O vivido é aqui
considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as experiências dos alunos em seus lugares de vivência.
Na passagem para o Ensino Fundamental – Anos Finais, os alunos
vivenciam diversas mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Eles ampliam suas descobertas em relação a si próprios e às
suas relações com grupos sociais, tornando-se mais autônomos para
cuidar de si e do mundo ao seu redor. Se, no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, o desenvolvimento da percepção está voltado para o
reconhecimento do Eu, do Outro e do Nós, no Ensino Fundamental
– Anos Finais é possível analisar os indivíduos como atores inseridos
em um mundo em constante movimento de objetos e populações e
com exigência de constante comunicação.
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Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens (oral,
escrita, cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, torna-se
possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos,
condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para
um convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. O desafio é
grande, exigindo capacidade para responder de maneira crítica, propositiva e ética aos conflitos impostos pela história.
Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais,
o ensino favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de
variáveis, tanto do ponto de vista espacial quanto temporal. Isso
permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os
espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espírito crítico, criando condições adequadas para o conhecimento de
outros lugares, sociedades e temporalidades históricas. Nessa fase, as
noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são abordadas
em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos direitos humanos.
Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do
conceito de Estado e dos mecanismos institucionais dos quais as
diferentes sociedades dispõem para fazer justiça e criar um novo
campo republicano de direitos. Portanto, o desafio não está apenas
no campo da produção e reprodução de uma memória histórica, mas
nos questionamentos com vistas a uma posição ética dos indivíduos
em relação ao passado e ao presente. Vários temas decorrem dessa
reflexão, tais como a interculturalidade e a valorização das diferenças,
em meio a um intenso movimento das populações e dos direitos civis.
O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar
continuidade à compreensão dessas noções, aprofundando os questionamentos sobre as pessoas, os grupos humanos, as culturas e os
modos de organizar a sociedade; as relações de produção e de poder;
e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das
habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e
comparação, em contexto local ou global, é importante para a melhor
compreensão de si, do outro, da escola, da comunidade, do Estado,
do país e do mundo. Dá-se, assim, um passo importante para a responsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.
Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a
capacidade de interpretar o mundo, de compreender processos e
fenômenos sociais, políticos e culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais.
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ciências Humanas deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de algumas competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os
direitos humanos.
2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico científico
informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas,
considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para
intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do
mundo contemporâneo.
3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza
e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si
mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos
de investigação das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes,
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.
5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em
espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo
espaço e em espaços variados.
6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas,
para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os
direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsa
bilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes
gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no
desenvolvimento do raciocínio espaço temporal relacionado a localização,
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.
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4.4.1.

GEOGRAFIA

Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo
em que se vive, na medida em que esse componente curricular aborda
as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas
diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso
de diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que
ganha significado à medida que, ao observá-la, nota-se a vivência
dos indivíduos e da coletividade; nas relações com os lugares vividos;
nos costumes que resgatam a nossa memória social; na identidade
cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos
uns dos outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.
Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar
espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que
integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de
outras áreas (como Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa
interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças
de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície
terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à
centralização e à dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.
O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento
espacial, aplica determinados princípios (Quadro 1) para compreender aspectos fundamentais da realidade: a localização e a distribuição
dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e
as ações antrópicas.46

46 Essa concepção, que valoriza a capacidade dos jovens de pensar espacialmente por meio
do raciocínio geográfico, é compartilhada por propostas curriculares de diversos países, como
o Reino Unido, Portugal, Estados Unidos da América, Chile e Austrália.
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Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial e aplicando procedimentos de pesquisa e análise
das informações geográficas, os alunos podem reconhecer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial;
o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a
desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes
contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem da Geografia
favorece o reconhecimento da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito à
diversidade e combate ao preconceito e à violência de qualquer
natureza). Ela também estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e resolver problemas gerados na vida
cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das competências gerais previstas na BNCC.
Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais
conceitos da Geografia contemporânea, diferenciados por níveis
de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo
e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem
outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos
diferentes do espaço geográfico: território, lugar, região, natureza
e paisagem.
O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos
precisam ser pensados articuladamente como um processo. Assim
como para a História, o tempo é para a Geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos
sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser
ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações
naturais que explicam as atuais condições do meio físico natural.
Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades por meio da relação tempo-espaço representa um importante
e desafiador processo na aprendizagem de Geografia.
Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na
descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado
restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos.
A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige
o domínio de conceitos e generalizações. Estes permitem novas
formas de ver o mundo e de compreender, de maneira ampla e
crítica, as múltiplas relações que conformam a realidade, de acordo
com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica.
Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi
dividido em cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino
Fundamental, em uma progressão das habilidades.
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Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se
as noções de pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental
– Anos Iniciais, busca-se ampliar as experiências com o espaço e
o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas e de sua comunidade, valorizando-se
os contextos mais próximos da vida cotidiana. Espera-se que as
crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações
sociais e étnico-raciais, identificando-se com a sua comunidade e
respeitando os diferentes contextos socioculturais. Ao tratar do
conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento das relações
espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio
geográfico, importantes para o processo de alfabetização cartográfica e a aprendizagem com as várias linguagens (formas de
representação e pensamento espacial).
Além disso, pretende-se possibilitar que os estudantes construam
sua identidade relacionando-se com o outro (sentido de alteridade);
valorizem as suas memórias e marcas do passado vivenciadas em
diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a sua
compreensão do mundo. Em continuidade, no Ensino Fundamental
– Anos Finais, procura-se expandir o olhar para a relação do sujeito
com contextos mais amplos, considerando temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, o estudo da
Geografia constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo
no mundo, valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo,
situando-o em uma categoria mais ampla de sujeito social: a de
cidadão ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos produtos
de sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas
também produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e
suas normas.
Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de análise, possibilitando que os alunos
compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local
e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos
precisam compreender as interações multiescalares existentes
entre sua vida familiar, seus grupos e espaços de convivência e
as interações espaciais mais complexas. A conexão é um princípio
da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os
componentes da sociedade e do meio físico natural. Ela também
analisa o que ocorre entre quaisquer elementos que constituem
um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na sua
totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens,
a localização e a distribuição de diferentes fenômenos e objetos
técnicos, por exemplo.
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Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as
crianças compreendem e estabelecem as interações entre sociedade e meio físico natural. No decorrer desse processo, os alunos
devem aprender a considerar as escalas de tempo e as periodizações históricas, importantes para a compreensão da produção do
espaço geográfico em diferentes sociedades e épocas.
Em Mundo do trabalho, abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, os processos e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pelas sociedades em diversos tempos. São
igualmente abordadas as características das inúmeras atividades e
suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias
produtivas. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essa unidade
temática ganha relevância: incorpora-se o processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e
cidade, destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator desencadeador de mudanças
substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego e
na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a revolução técnico-científico-informacional e a urbanização
devem ser associadas às alterações no mundo do trabalho. Nesse
sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças
que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas
e processos históricos, sociais e étnico-raciais.
Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além da ampliação gradativa da concepção do
que é um mapa e de outras formas de representação gráfica, são
reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham
domínio da leitura e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, mapas, esquemas,
desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras
alternativas, são frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais diversificado for o trabalho com linguagens,
maior o repertório construído pelos alunos, ampliando a produção
de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades
de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações,
conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não
como verdades, mas como possibilidades.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio
do exercício da localização geográfica, a desenvolver o pensamento
espacial, que gradativamente passa a envolver outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de localização, extensão,
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correlação, diferenciação e analogia espacial. No Ensino Fundamental
– Anos Finais, espera-se que os alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas temáticos, assim como as mais diferentes
representações utilizadas como ferramentas da análise espacial. Essa,
aliás, deve ser uma preocupação norteadora do trabalho com mapas
em Geografia. Eles devem, sempre que possível, servir de suporte para
o repertório que faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino
do mapa pelo mapa, como fim em si mesmo.
Na unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida,
busca-se a unidade da geografia, articulando geografia física e
geografia humana, com destaque para a discussão dos processos
físico-naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, destacam-se as noções relativas à percepção do meio
físico natural e de seus recursos. Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a
natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao
transformá-la em recursos quanto aos impactos socioambientais
delas provenientes. No Ensino Fundamental – Anos Finais, essas
noções ganham dimensões conceituais mais complexas, de modo
a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas
escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Dessa maneira,
torna-se possível a eles conhecer os fundamentos naturais do
planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas
na dinâmica físico-natural, inclusive no contexto urbano e rural.
Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao
exercício da cidadania e à aplicação de conhecimentos da Geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana, tais como:
estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; discutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações
de intervenção na realidade, tudo visando à melhoria da coletividade e do bem comum.
No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças devem ser desafiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos lugares de
vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais,
e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos e
serviços básicos essenciais (como transporte, segurança, saúde e
educação). No Ensino Fundamental – Anos Finais, espera-se que os
alunos compreendam os processos que resultaram na desigualdade
social, assumindo a responsabilidade de transformação da atual
realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos,
solidários e de justiça. Dessa maneira, possibilita-se o entendimento
do que é Geografia, com base nas práticas espaciais, que dizem
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respeito às ações espacialmente localizadas de cada indivíduo, considerado como agente social concreto. Ao observar e analisar essas
ações, visando a interesses individuais (práticas espaciais), espera-se que os alunos estabeleçam relações de alteridade e de modo de
vida em diferentes tempos.
Assim, com o aprendizado de Geografia, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar com conceitos que sustentam ideias plurais
de natureza, território e territorialidade. Dessa forma, eles podem
construir uma base de conhecimentos que incorpora os segmentos
sociais culturalmente diferenciados e também os diversos tempos
e ritmos naturais.
Essa dimensão conceitual permite que os alunos desenvolvam aproximações e compreensões sobre os saberes científicos – a respeito
da natureza, do território e da territorialidade, por exemplo – presentes nas situações cotidianas. Quanto mais um cidadão conhece os
elementos físico-naturais e sua apropriação e produção, mais pode
ser protagonista autônomo de melhores condições de vida. Trata-se, nessa unidade temática, de desenvolver o conceito de ambiente
na perspectiva geográfica, o que se fundamenta na transformação da natureza pelo trabalho humano. Não se trata de transferir o
conhecimento científico para o escolar, mas, por meio dele, permitir
a compreensão dos processos naturais e da produção da natureza
na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao compreender o contexto
da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos
e culturais, os alunos constroem criticidade, fator fundamental de
autonomia para a vida fora da escola.
Para tanto, a abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada
integradamente, uma vez que a situação geográfica não é apenas um
pedaço do território, uma área contínua, mas um conjunto de relações.
Portanto, a análise de situação resulta da busca de características fundamentais de um lugar na sua relação com outros lugares. Assim, ao
se estudarem os objetos de aprendizagem de Geografia, a ênfase do
aprendizado é na posição relativa dos objetos no espaço e no tempo, o
que exige a compreensão das características de um lugar (localização,
extensão, conectividade, entre outras), resultantes das relações com
outros lugares. Por causa disso, o entendimento da situação geográfica, pela sua natureza, é o procedimento para o estudo dos objetos
de aprendizagem pelos alunos. Em uma mesma atividade a ser desenvolvida pelo professor, os alunos podem mobilizar, ao mesmo tempo,
diversas habilidades de diferentes unidades temáticas.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
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se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da
área de Ciências Humanas, o componente curricular de Geografia
também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/
natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução
de problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico,
reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das
formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao
longo da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação
do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do
espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação,
distribuição, extensão, localização e ordem.
4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográ
ficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias
para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas.
5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação
para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio
técnico científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas
e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem
conhecimentos científicos da Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e
defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência
socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos
de qualquer natureza.
7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis
e solidários.
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4.4.1.1.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
No contexto da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, será necessário considerar o que as crianças aprenderam na
Educação Infantil.
Em seu cotidiano, por exemplo, elas desenham familiares, enumeram
relações de parentesco, reconhecem-se em fotos (classificando-as
como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, sabem a hora de
dormir, de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais, revisitam o passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas
pelos mais velhos, posicionam-se criticamente sobre determinadas
situações, e tantos outros.
Tendo por referência esses conhecimentos das próprias crianças,
o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, em
articulação com os saberes de outros componentes curriculares e
áreas de conhecimento, concorre para o processo de alfabetização
e letramento e para o desenvolvimento de diferentes raciocínios.
O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das
relações entre pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza,
nas atividades de trabalho e lazer. É importante, na faixa etária
associada a essa fase do Ensino Fundamental, o desenvolvimento
da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas,
maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos
desenvolvem a percepção e o domínio do espaço.
Nessa fase, é fundamental que os alunos consigam saber e responder algumas questões a respeito de si, das pessoas e dos objetos:
Onde se localiza? Por que se localiza? Como se distribui? Quais são as
características socioespaciais? Essas perguntas mobilizam as crianças a pensar sobre a localização de objetos e das pessoas no mundo,
permitindo que compreendam seu lugar no mundo.
“Onde se localiza?” é uma indagação que as leva a mobilizar o pensamento espacial e as informações geográficas para interpretar as
paisagens e compreender os fenômenos socioespaciais, tendo na
alfabetização cartográfica um importante encaminhamento.
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“Por que se localiza?” permite a orientação e a aplicação do pensamento espacial em diferentes lugares e escalas de análise.
“Como se distribui?” é uma pergunta que remete ao princípio geográfico de diferenciação espacial, que estimula os alunos a entender
o ordenamento territorial e a paisagem, estabelecendo relações entre
os conceitos principais da Geografia.
“Quais são as características socioespaciais?”permite que reconheçam a dinâmica da natureza e a interferência humana na superfície
terrestre, conhecendo os lugares e estabelecendo conexões entre
eles, sejam locais, regionais ou mundiais, além de contribuir para a
percepção das temáticas ambientais.
A ênfase nos lugares de vivência, dada no Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, oportuniza o desenvolvimento de noções de pertencimento,
localização, orientação e organização das experiências e vivências
em diferentes locais.
Essas noções são fundamentais para o trato com os conhecimentos geográficos. Mas o aprendizado não deve ficar restrito apenas
aos lugares de vivência. Outros conceitos articuladores, como paisagem, região e território, vão se integrando e ampliando as escalas
de análise.
De maneira geral, na abordagem dos objetos de conhecimento, é
necessário garantir o estabelecimento de relações entre conceitos e fatos que possibilitem o conhecimento da dinâmica do meio
físico, social, econômico e político. Dessa forma, deve-se garantir
aos alunos a compreensão das características naturais e culturais
nas diferentes sociedades e lugares do seu entorno, incluindo a
noção espaço-tempo.
Assim, é imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a
sociodiversidade de culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas,
ciganas e dos demais povos e comunidades tradicionais para compreender suas características socioculturais e suas territorialidades.
Do mesmo modo, é necessário que eles diferenciem os lugares de
vivência e compreendam a produção das paisagens e a inter-relação
entre elas, como o campo/cidade e o urbano/rural, no que tange aos
aspectos políticos, sociais, culturais, étnico-raciais e econômicos.
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Essas aprendizagens servem de base para o desenvolvimento de
atitudes, procedimentos e elaborações conceituais que potencializam o reconhecimento e a construção das identidades e a
participação em diferentes grupos sociais.
Esse processo de aprendizado abre caminhos para práticas de
estudo provocadoras e desafiadoras, em situações que estimulem
a curiosidade, a reflexão e o protagonismo. Pautadas na observação, nas experiências diretas, no desenvolvimento de variadas
formas de expressão, registro e problematização, essas práticas
envolvem, especialmente, o trabalho de campo.
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GEOGRAFIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

O modo de vida das crianças em diferentes
lugares

Situações de convívio em diferentes lugares
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Conexões e escalas

Ciclos naturais e a vida cotidiana

Mundo do trabalho

Diferentes tipos de trabalho existentes no seu
dia a dia

Formas de representação e pensamento
espacial

Pontos de referência

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Condições de vida nos lugares de vivência

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
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HABILIDADES
(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares.
(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e diferenças de usos do espaço público (praças,
parques) para o lazer e diferentes manifestações.
(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços (sala
de aula, escola etc.).
(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com
outras.
(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano
(brinquedos, roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais utilizados em sua
produção.
(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade.
(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos literários,
histórias inventadas e brincadeiras.
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência,
considerando referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo como referência.
(EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao
longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e umidade no ambiente.
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GEOGRAFIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Convivência e interações entre pessoas na
comunidade

Riscos e cuidados nos meios de transporte e de
comunicação

Conexões e escalas

Experiências da comunidade no tempo e no
espaço
Mudanças e permanências
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Mundo do trabalho

Tipos de trabalho em lugares e tempos
diferentes

Formas de representação e pensamento
espacial

Localização, orientação e representação espacial

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Os usos dos recursos naturais: solo e água no
campo e na cidade
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HABILIDADES
(EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em que vive.
(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou
comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu
papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso
responsável.
(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e
no modo de viver de pessoas em diferentes lugares.
(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar
em diferentes tempos.
(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais (horário escolar,
comercial, sono etc.).
(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de
diferentes lugares, identificando os impactos ambientais.
(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência.
(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e
mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua).
(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais,
como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de
representações espaciais da sala de aula e da escola.
(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus
diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da cidade e do campo.
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GEOGRAFIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A cidade e o campo: aproximações e diferenças

Conexões e escalas

Paisagens naturais e antrópicas em
transformação

Mundo do trabalho

Matéria prima e indústria

Formas de representação e pensamento
espacial

Representações cartográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Produção, circulação e consumo

Impactos das atividades humanas
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HABILIDADES
(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade, seja no campo.
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e
econômica de grupos de diferentes origens.
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em
distintos lugares.
(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na
mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares de vivência, comparando os a
outros lugares.
(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares.
(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes
tipos de representação cartográfica.
(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de
representações em diferentes escalas cartográficas.
(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados
pelo consumo excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a
ampliação de hábitos de redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em
casa, na escola e/ou no entorno.
(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em
atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas
ambientais provocados por esses usos.
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na
geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água potável.
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente
físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.
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GEOGRAFIA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Território e diversidade cultural

Processos migratórios no Brasil

Instâncias do poder público e canais de
participação social

Conexões e escalas

Relação campo e cidade

Unidades político administrativas do Brasil

Territórios étnico culturais

Mundo do trabalho

Trabalho no campo e na cidade
Produção, circulação e consumo

Formas de representação e pensamento
espacial

Sistema de orientação

Elementos constitutivos dos mapas

Natureza, ambientes e qualidade de vida
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Conservação e degradação da natureza
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HABILIDADES
(EF04GE01) 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.
(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal e canais de
participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos
Municipais.
(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas.
(EF04GE05) Distinguir unidades político administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.
(EF04GE06) 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.
(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.
(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias
primas), circulação e consumo de diferentes produtos.
(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos
nas paisagens rurais e urbanas.
(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características,
elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças.
(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura
vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou
degradação dessas áreas.
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GEOGRAFIA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Dinâmica populacional

Diferenças étnico raciais e étnico culturais e
desigualdades sociais
Conexões e escalas

Território, redes e urbanização

Mundo do trabalho

Trabalho e inovação tecnológica

Formas de representação e pensamento
espacial

Mapas e imagens de satélite

Representação das cidades e do espaço urbano

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Qualidade ambiental

Diferentes tipos de poluição

Gestão pública da qualidade de vida
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HABILIDADES
(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que
vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.
(EF05GE02) Identificar diferenças étnico raciais e étnico culturais e desigualdades sociais
entre grupos em diferentes territórios.
(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais,
econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento.
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e
o campo e entre cidades na rede urbana.
(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços.
(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de
comunicação.
(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial,
agrícola e extrativa e no cotidiano das populações.
(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas diferentes.
(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas
temáticos e representações gráficas.
(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de
poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.).
(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e
da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo
soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas.
(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis
por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente,
mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses
órgãos que afetam a comunidade em que vive.
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4.4.1.2.

GEOGRAFIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E
HABILIDADES
Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental
– Anos Iniciais em níveis crescentes de complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do espaço. Para tanto, é preciso
que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso do espaço
em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis historicamente instituídas, compreendendo a transformação do espaço em
território usado – espaço da ação concreta e das relações desiguais
de poder, considerando também o espaço virtual proporcionado
pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. Desenvolvendo a análise em diferentes escalas, espera-se que os estudantes
demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos
técnicos e o ordenamento do território usado.
Para tanto, no 6º ano, propõe-se a retomada da identidade sociocultural, do reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade
do estudo sobre os diferentes e desiguais usos do espaço, para uma
tomada de consciência sobre a escala da interferência humana no
planeta. Aborda-se também o desenvolvimento de conceitos estruturantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre
os fenômenos no decorrer dos tempos da natureza e as profundas
alterações ocorridas no tempo social. Ambas são responsáveis pelas
significativas transformações do meio e pela produção do espaço
geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus elementos reguladores.
Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as disputas por recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos
de vida das sociedades originárias e/ou tradicionais; e o avanço do
capital, todos retratados na paisagem local e representados em diferentes linguagens, entre elas o mapa temático. O entendimento dos
conceitos de paisagem e transformação é necessário para que os
alunos compreendam o processo de evolução dos seres humanos
e das diversas formas de ocupação espacial em diferentes épocas.
Nesse sentido, espera-se que eles compreendam o papel de diferentes povos e civilizações na produção do espaço e na transformação
da interação sociedade/natureza.
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No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da formação territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica
e política. Objetiva-se o aprofundamento e a compreensão dos
conceitos de Estado-nação e formação territorial, e também dos
que envolvem a dinâmica físico-natural, sempre articulados às
ações humanas no uso do território. Espera-se que os alunos compreendam e relacionem as possíveis conexões existentes entre os
componentes físico-naturais e as múltiplas escalas de análise, como
também entendam o processo socioespacial da formação territorial
do Brasil e analisem as transformações no federalismo brasileiro e
os usos desiguais do território.
Nesse contexto, as discussões relativas à formação territorial contribuem para a aprendizagem a respeito da formação da América
Latina, em especial da América portuguesa, que são apresentadas no contexto do estudo da geografia brasileira. Ressalta-se
que o conceito de região faz parte das situações geográficas que
necessitam ser desenvolvidas para o entendimento da formação
territorial brasileira.
Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, o
estudo da Geografia se concentra no espaço mundial. Para isso,
parte da compreensão de que, na realidade atual, a divisão internacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram-se muito
mais fluídas e complexas do ponto de vista das interações espaciais
e das redes de interdependência em diferentes escalas. Por esse
motivo, no estudo dos países de diferentes continentes (América,
Europa, Ásia, África e Oceania), são tematizadas as dimensões da
política, da cultura e da economia.
Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos
conceitos de território e região, por meio dos estudos da América
e da África. Pretende-se, com as possíveis análises, que os estudantes possam compreender a formação dos Estados Nacionais
e as implicações na ocupação e nos usos do território americano
e africano. As relações entre como ocorreram as ocupações e as
formações territoriais dos países podem ser analisadas por meio
de comparações, por exemplo, de países africanos com países
latino-americanos, inserindo, nesse contexto, o processo socioeconômico brasileiro. Destaca-se também a relevância do estudo
da América do Norte, com ênfase no papel dos Estados Unidos
da América na economia do pós-guerra e em sua participação na
geopolítica mundial na contemporaneidade. Nos estudos regionais,
sejam da América, sejam da África, as informações geográficas são
fundamentais para analisar geoespacialmente os dados econômicos, culturais e socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento
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básico, moradia, entre outros –, comparando-os com eventos de
pequenas e grandes magnitudes, como terremotos, tsunamis e
desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da cobertura
vegetal. Considera-se que os estudantes precisam conhecer as diferentes concepções dos usos dos territórios, tendo como referência
diferentes contextos sociais, geopolíticos e ambientais, por meio de
conceitos como classe social, modo de vida, paisagem e elementos
físicos naturais, que contribuem para uma aprendizagem mais significativa, estimulando o entendimento das abordagens complexas
da realidade, incluindo a leitura de representações cartográficas e a
elaboração de mapas e croquis.
Por fim, no 9º ano, é dada atenção para a constituição da nova
(des)ordem mundial e a emergência da globalização/mundialização, assim como suas consequências. Por conta do estudo do papel
da Europa na dinâmica econômica e política, é necessário abordar
a visão de mundo do ponto de vista do Ocidente, especialmente
dos países europeus, desde a expansão marítima e comercial, consolidando o Sistema Colonial em diferentes regiões do mundo. É
igualmente importante abordar outros pontos de vista, seja o dos
países asiáticos na sua relação com o Ocidente, seja o dos colonizados, com destaque para o papel econômico e cultural da China, do
Japão, da Índia e do Oriente Médio. Entender a dimensão sociocultural e geopolítica da Eurásia na formação e constituição do Estado
Moderno e nas disputas territoriais possibilita uma aprendizagem
com ênfase no processo geo-histórico, ampliando e aprofundando
as análises geopolíticas, por meio das situações geográficas que
contextualizam os temas da geografia regional.
Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos Finais possa contribuir para o delineamento do projeto
de vida dos jovens alunos, de modo que eles compreendam a produção social do espaço e a transformação do espaço em território
usado. Anseia-se, também, que entendam o papel do Estado-nação
em um período histórico cuja inovação tecnológica é responsável
por grandes transformações socioespaciais, acentuando ainda mais
a necessidade de que possam conjecturar as alternativas de uso do
território e as possibilidades de seus próprios projetos para o futuro.
Espera-se, também, que, nesses estudos, sejam utilizadas diferentes
representações cartográficas e linguagens para que os estudantes
possam, por meio delas, entender o território, as territorialidades e
o ordenamento territorial em diferentes escalas de análise.
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GEOGRAFIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Identidade sociocultural

Conexões e escalas

Relações entre os componentes físico naturais

Mundo do trabalho

Transformação das paisagens naturais e
antrópicas

Formas de representação e pensamento
espacial

Fenômenos naturais e sociais representados de
diferentes maneiras

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Biodiversidade e ciclo hidrológico

Atividades humanas e dinâmica climática
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HABILIDADES
(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses
lugares em diferentes tempos.
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com
destaque para os povos originários.
(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da
atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos.
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente
urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes
hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais.
(EF06GE06) Identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a
partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização.
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento
das cidades.
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas.
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, blocos diagramas e perfis topográficos e de
vegetação, visando à representação de elementos e estruturas da superfície terrestre.
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, terraceamento,
aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes
de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na
distribuição dos componentes físico naturais, incluindo as transformações da biodiversidade
local e do mundo.
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias
hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos ambientes urbanos.
(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na
dinâmica climática (ilha de calor etc.).
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GEOGRAFIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Ideias e concepções sobre a formação territorial
do Brasil

Conexões e escalas

Formação territorial do Brasil

Características da população brasileira

Mundo do trabalho

Produção, circulação e consumo de mercadorias

Desigualdade social e o trabalho
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HABILIDADES
(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e
estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil.
(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e
contemporâneas.
(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos indígenas
originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das florestas e do
cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e da cidade, como
direitos legais dessas comunidades.
(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a
diversidade étnico cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de
renda, sexo e idade nas regiões brasileiras.
(EF07GE05) Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o
período mercantilista e o advento do capitalismo.
(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de mercadorias
provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição de riquezas, em diferentes
lugares.
(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes de transporte e comunicação na
configuração do território brasileiro.
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação
tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro.
(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas),
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais.
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas, com
base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras.
(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico naturais no território nacional,
bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos
Sulinos e Matas de Araucária).
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes no Município de residência e em
outras localidades brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
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GEOGRAFIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

Distribuição da população mundial e
deslocamentos populacionais

Diversidade e dinâmica da população mundial e
local

Conexões e escalas
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HABILIDADES
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos
e condicionantes físico naturais associados à distribuição da população humana pelos
continentes.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do Município
em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população
mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, considerando
características da população (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade espacial).
(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na América Latina (movimentos voluntários e
forçados, assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e as principais políticas migratórias
da região.
(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o
entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações
geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós guerra.
(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural
e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência,
marcas desses processos.
(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão
dos Estados Unidos da América no cenário internacional em sua posição de liderança global e
na relação com a China e o Brasil.
(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África,
assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós guerra.
(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio
dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América
e os países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).
(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos sociais brasileiros, no
campo e na cidade, comparando com outros movimentos sociais existentes nos países
latino americanos.
(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do continente
latino americano e o papel de organismos internacionais e regionais de cooperação nesses
cenários.
(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a importância dos organismos de
integração do território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade
Andina, Aladi, entre outros).
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GEOGRAFIA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Mundo do trabalho

Os diferentes contextos e os meios técnico e
tecnológico na produção

Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial na América Latina

Formas de representação e pensamento
espacial

Cartografia: anamorfose, croquis e mapas
temáticos da América e África

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Identidades e interculturalidades regionais:
Estados Unidos da América, América espanhola
e portuguesa e África

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na América Latina
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HABILIDADES
(EF08GE13) Analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização
dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África.
(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e recentralização
das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e chinês em diferentes regiões no
mundo, com destaque para o Brasil.
(EF08GE15) Analisar a importância dos principais recursos hídricos da America Latina (Aquífero
Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e
nos Andes, entre outros) e discutir os desafios relacionados à gestão e comercialização da água.
(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades latino americanas,
particularmente aquelas relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica da população e às
condições de vida e trabalho.
(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos da América Latina, com
atenção especial ao estudo de favelas, alagados e zona de riscos.
(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de representação cartográfica para analisar as
redes e as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida
e usos e ocupação de solos da África e América.
(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas
com informações geográficas acerca da África e América.
(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da América e da África no que
se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades
sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração
na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos.
(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no contexto geopolítico, sua
relevância para os países da América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa e à
compreensão do ambiente global.
(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, analisando
seu uso para a produção de matéria prima e energia e sua relevância para a cooperação entre
os países do Mercosul.
(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina e associá las, por meio da cartografia,
aos diferentes povos da região, com base em aspectos da geomorfologia, da biogeografia e da
climatologia.
(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países latino americanos (como
exploração mineral na Venezuela; agricultura de alta especialização e exploração mineira no
Chile; circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana de açúcar em Cuba;
polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja no centro oeste; maquiladoras
mexicanas, entre outros).
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GEOGRAFIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O sujeito e seu lugar no mundo

A hegemonia europeia na economia, na política
e na cultura

Corporações e organismos internacionais

As manifestações culturais na formação
populacional

Conexões e escalas

Integração mundial e suas interpretações:
globalização e mundialização
A divisão do mundo em Ocidente e Oriente

Intercâmbios históricos e culturais entre Europa,
Ásia e Oceania

Mundo do trabalho

Transformações do espaço na sociedade
urbano industrial

Cadeias industriais e inovação no uso dos
recursos naturais e matérias primas
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HABILIDADES
EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias
regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares e/ou
influência cultural em diferentes tempos e lugares.
(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações
econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade.
(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de
compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito
às diferenças.
(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na
Europa, Ásia e Oceania, valorizando identidades e interculturalidades regionais.
(EF09GE05) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.
(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo em Ocidente e Oriente com o Sistema
Colonial implantado pelas potências europeias.
(EF09GE07) Analisar os componentes físico naturais da Eurásia e os determinantes
histórico geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.
(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, considerando o movimento de fronteiras,
tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na Oceania.
(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da
Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas
desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico naturais.
(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de industrialização na produção e circulação de
produtos e culturas na Europa, na Ásia e na Oceania.
(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de
industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e suas
consequências no Brasil.
(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção
agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro
em diferentes países, com destaque para o Brasil.
(EF09GE13) Analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbano industrial
ante o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares e à
matéria prima.
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GEOGRAFIA – 9º ANO (Continuação)
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UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Formas de representação e pensamento
espacial

Leitura e elaboração de mapas temáticos,
croquis e outras formas de representação para
analisar informações geográficas

Natureza, ambientes e qualidade de vida

Diversidade ambiental e as transformações nas
paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania

CIÊNCIAS HUMANAS GEOGRAFIA
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras e de setores, mapas temáticos e
esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, sintetizar e apresentar dados
e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas
mundiais.
(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com base em informações
populacionais, econômicas e socioambientais representadas em mapas temáticos e com
diferentes projeções cartográficas.
(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e
da Oceania.
(EF09GE17) Explicar as características físico naturais e a forma de ocupação e usos da terra
em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania.
(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências
dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica,
hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países.
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4.4.2.

HISTÓRIA

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do
presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com
vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de
pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também
as diversas formas narrativas, ambos expressão do tempo, do caráter
social e da prática da produção do conhecimento histórico.
As questões que nos levam a pensar a História como um saber
necessário para a formação das crianças e jovens na escola são as
originárias do tempo presente. O passado que deve impulsionar a
dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental é aquele
que dialoga com o tempo atual.
A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o conhecimento de referências teóricas capazes de
trazer inteligibilidade aos objetos históricos selecionados. Um objeto
só se torna documento quando apropriado por um narrador que a
ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da
vida das sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento
histórico é perceber a forma como os indivíduos construíram, com
diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram
e vivem, suas instituições e organizações sociais. Nesse sentido, “O
historiador não faz o documento falar: é o historiador quem fala e a
explicitação de seus critérios e procedimentos é fundamental para
definir o alcance de sua fala. Toda operação com documentos, portanto, é de natureza retórica.”47
A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo
explica: ela é a correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha
para a produção de sentidos e significados, que são constantemente
reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas – o
que, consequentemente, suscita outras questões e discussões.
O exercício do “fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente,
pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um “Outro”, às vezes semelhante, muitas vezes diferente.

47 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Memória e cultura material: documentos pessoais no
espaço público. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 89-104, jul. 1998.
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067>. Acesso
em: 23 mar. 2017.
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Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus
usos e costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo, sempre
em movimento e transformação. Em meio a inúmeras combinações
dessas variáveis – do Eu, do Outro e do Nós –, inseridas em tempos
e espaços específicos, indivíduos produzem saberes que os tornam
mais aptos para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela
conciliação.
Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, instrumento necessário para o respeito à
pluralidade cultural, social e política, bem como para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito.
A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao
sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à
superação das contradições políticas, econômicas e sociais do
mundo em que vivemos.
Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a
utilização de diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão
da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram.
Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário,
instrumentos de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos
carregam em si mesmos a experiência humana, as formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto
de saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em
exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de
um saber próprio da história.
A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos
a colocar em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento histórico em âmbito escolar. Por
meio dessa prática, docentes e discentes poderão desempenhar o
papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo,
ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos,
no âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental.
Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de um objeto estimulam o pensamento.
De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido?
Para que serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no
tempo e no espaço? Como cada indivíduo descreve o mesmo
objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre semelhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação
de uma questão ou objeto a ser estudado.
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Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto
podem favorecer uma melhor compreensão da história, das mudanças
ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações sociais. O
pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida e, posteriormente, transformou-se em objeto de decoração. Que significados o pilão carrega?
Que sociedade o produziu? Quem o utilizava e o utiliza? Qual era a sua
utilidade na cozinha? Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê?
A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for, por
exemplo, pintura corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas originários e de populações urbanas pode ser bastante esclarecedora
quanto ao funcionamento das diferentes sociedades. Indagações sobre,
por exemplo, as origens das tintas utilizadas, os instrumentos para a
realização da pintura e o tempo de duração dos desenhos no corpo
esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção de
tinta, as classificações sociais sugeridas pelos desenhos ou, ainda, a
natureza da comunicação contida no desenho corporal. Por meio de
uma outra linguagem, por exemplo, a matemática, podemos comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, elaborando gráficos e
tabelas, comparando quantidades e proporções (mortalidade infantil,
renda, postos de trabalho etc.) e, também, analisando possíveis desvios
das informações contidas nesses gráficos e tabelas.
A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento
histórico. Com base em níveis variados de exigência, das operações mais
simples às mais elaboradas, os alunos devem ser instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar momentos e lugares específicos de
um evento, de um discurso ou de um registro das atividades humanas
é tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e significados
não condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território. Portanto, os estudantes devem identificar, em um
contexto, o momento em que uma circunstância histórica é analisada e
as condições específicas daquele momento, inserindo o evento em um
quadro mais amplo de referências sociais, culturais e econômicas.
Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que
é particular em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora. Ela estimula a percepção de que povos e
sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são tributários
dos mesmos valores e princípios da atualidade.
O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma obra
literária, artística ou de um mito – é fundamental na formação do pensamento crítico. Exige observação e conhecimento da estrutura do objeto
e das suas relações com modelos e formas (semelhantes ou diferentes) inseridas no tempo e no espaço. Interpretações variadas sobre um
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mesmo objeto tornam mais clara, explícita, a relação sujeito/objeto e,
ao mesmo tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e
dos argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo claro são as pinturas de El Greco. Para alguns
especialistas, tratam-se de obras que abandonam as exigências de
nitidez e harmonia típicas de uma gramática acadêmica renascentista
com a qual o pintor quis romper; para outros, tais características são
resultado de estrabismo ou astigmatismo do olho direito do pintor.
O exercício da interpretação também permite compreender o significado
histórico de uma cronologia e realizar o exercício da composição de outras
ordens cronológicas. Essa prática explicita a dialética da inclusão e da
exclusão e dá visibilidade ao seguinte questionamento: “O que torna um
determinado evento um marco histórico?” Entre os debates que merecem
ser enunciados, destacam-se as dicotomias entre Ocidente e Oriente e os
modelos baseados na sequência temporal de surgimento, auge e declínio. Ambos pretendem dar conta de explicações para questões históricas
complexas. De um lado, a longa existência de tensões (sociais, culturais,
religiosas, políticas e econômicas) entre sociedades ocidentais e orientais; de outro, a busca pela compreensão dos modos de organização das
várias sociedades que se sucederam ao longo da história.
A análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar a própria escrita da história e considerar que, apesar do
esforço de organização e de busca de sentido, trata-se de uma atividade
em que algo sempre escapa. Segundo Hannah Arendt48, trata-se de um
saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer e que
só se completa com a morte. Nesse sentido, ele é impossível de ser concluído e incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma
compreensão estética e, principalmente, ética do objeto em questão.
Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino
Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a
época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma grande
diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a
autonomia e a formação para a cidadania.
A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da epistemologia da História, a saber: a natureza compartilhada do sujeito e do
objeto de conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de documento como suporte das

48 ARENDT, Hannah. A dignidade da política: ensaios e conferências. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1993.
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relações sociais, as várias linguagens por meio das quais o ser humano se
apropria do mundo. Enfim, percepções capazes de responder aos desafios da prática historiadora presente dentro e fora da sala de aula.
Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a experiência dos alunos e professores, tendo em vista a realidade social e o
universo da comunidade escolar, bem como seus referenciais históricos,
sociais e culturais. Ao promover a diversidade de análises e proposições,
espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de forma
fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas voltadas para
a diversidade cultural e para as múltiplas configurações identitárias, destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas
originários e africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade
brasileira, a presença de diferentes povos e culturas, suas contradições
sociais e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades.
A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais
como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve
ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o
estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil.
A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade
de os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na
sociedade brasileira, comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem
que existem outros referenciais de produção, circulação e transmissão
de conhecimentos, que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber.
Problematizando a ideia de um “Outro”, convém observar a presença
de uma percepção estereotipada naturalizada de diferença, ao se
tratar de indígenas e africanos. Essa problemática está associada à
produção de uma história brasileira marcada pela imagem de nação
constituída nos moldes da colonização europeia.
Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento histórico seja tratado como uma forma de pensar, entre várias; uma forma
de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor interpretações, em
movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. Enfim, trata-se
de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento
maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vive.
Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações
nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino
e aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma
atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do
Ensino Fundamental.
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Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e com as competências específicas da área de
Ciências Humanas, o componente curricular de História deve garantir
aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos
e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais,
políticas, econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes
espaços para analisar, posicionar se e intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando
acontecimentos e processos de transformação e manutenção das
estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como
problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.
3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições
em relação a documentos, interpretações e contextos históricos
específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a
empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito.
4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos,
culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e
posicionar se criticamente com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias
no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta
o respeito e a solidariedade com as diferentes populações.
6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores
da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e
comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus
significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
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4.4.2.1.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
A BNCC de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais contempla, antes de mais nada, a construção do sujeito. O processo
tem início quando a criança toma consciência da existência de um
“Eu” e de um “Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é um
método de conhecimento, uma maneira pela qual o indivíduo toma
consciência de si, desenvolvendo a capacidade de administrar a sua
vontade de maneira autônoma, como parte de uma família, uma
comunidade e um corpo social.
Esse processo de constituição do sujeito é longo e complexo. Os
indivíduos desenvolvem sua percepção de si e do outro em meio a
vivências cotidianas, identificando o seu lugar na família, na escola e
no espaço em que vivem. O aprendizado, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, torna-se mais complexo à medida que o
sujeito reconhece que existe um “Outro” e que cada um apreende o
mundo de forma particular. A percepção da distância entre objeto
e pensamento é um passo necessário para a autonomia do sujeito,
tomado como produtor de diferentes linguagens. É ela que funda
a relação do sujeito com a sociedade. Nesse sentido, a História
depende das linguagens com as quais os seres humanos se comunicam, entram em conflito e negociam.
A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela
análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas
culturas. Compreender a enorme variedade de sistemas (com base
um, com base dois, com base dez etc.) é um bom exercício, assim
como refletir sobre as ideias de adição, subtração, multiplicação e
divisão, evitando um olhar universalizante para os números.
Em determinadas culturas, o número usado para contar seres
humanos pode ser diferente do número que se usa para contar
mandiocas, como acontece com os membros da etnia palikur. O que
isso significa? Se na tradição de matriz grega, a unidade é o um
(1), para muitos povos indígenas originários, a unidade é o dois (2).
Para os xavantes, por exemplo, a ideia de paridade é um princípio
ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de modelagem do
mundo. Identificar essas diferenças significa tomar consciência de
que existem várias formas de apreensão da realidade.
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Não são apenas os sistemas numéricos que explicam variações de
linguagem. Existem inúmeras maneiras de se comunicar por meio de
expressões corporais, sonoras ou gustativas – como o que se come
ou não se come. No Brasil, por exemplo, não se comem cachorros;
prefere-se carne de vaca ou uma dieta à base de vegetais. Por quê?
E a cobra, é uma boa opção para quem? Essas descobertas simples
resultam em um aprimoramento dos mecanismos de comunicação
e se constituem, posteriormente, no substrato para a elaboração do
diálogo e da resolução de conflitos.
Aprender a identificar códigos variados é tarefa necessária para o
desenvolvimento da cognição, comunicação e socialização, competências essenciais para o viver em sociedade.
Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental – Anos
Iniciais, pode-se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilidades trabalham
com diferentes graus de complexidade, mas o objetivo primordial é
o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”. Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que se busca, de início, é o
conhecimento de si, das referências imediatas do círculo pessoal,
da noção de comunidade e da vida em sociedade. Em seguida, por
meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível
separar o “Eu” do “Outro”. Esse é o ponto de partida.
No 3º e no 4º ano contemplam-se a noção de lugar em que se vive
e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse
momento, também são analisados processos mais longínquos na
escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos.
Essa análise se amplia no 5º ano, cuja ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e suas formas de organização. A noção
de cidadania, com direitos e deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades pressupõem uma educação que estimule o
convívio e o respeito entre os povos.
Para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que, no interior de uma sociedade, há formas de registros variados, e que cada
grupo produz suas memórias como elemento que impulsiona o estabelecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento
a um grupo social determinado. As memórias podem ser individuais
ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo-se em
uma lógica de produção de patrimônios (materiais ou imateriais)
que dizem respeito a grupos ou povos específicos.
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Convém observar que é pressuposto dos objetos de conhecimento,
no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, analisar como o sujeito se
aprimorou na pólis, tanto do ponto de vista político quanto ético.
Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos marcados
por grandes movimentos populacionais e pela globalização, considerou-se uma nova dimensão para o projeto pedagógico.
Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo mais desenraizado, seja por contingências históricas (migrações), seja, ainda, em
razão de viver em uma época em que se buscam múltiplos referenciais identitários que questionam as antigas construções do
ideário do Estado-nação. Seja como for, em ambos os casos, os
indivíduos devem se preparar para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo.
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HISTÓRIA – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Mundo pessoal: meu lugar no mundo

As fases da vida e a ideia de temporalidade
(passado, presente, futuro)
As diferentes formas de organização da família
e da comunidade: os vínculos pessoais e as
relações de amizade

A escola e a diversidade do grupo social
envolvido

Mundo pessoal: eu, meu grupo social e
meu tempo

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

A escola, sua representação espacial, sua história
e seu papel na comunidade
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HABILIDADES
(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembranças
particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade.
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua família e de sua
comunidade.
(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família,
à escola e à comunidade.
(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive (doméstico,
escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que
os regem.
(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado
por diferentes sujeitos em diferentes espaços.
(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar.
(EF01HI08) Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando as
das datas festivas comemoradas no âmbito familiar ou da comunidade.

405

BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A comunidade e seus registros

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade,
convivências e interações entre pessoas

A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de
experiências pessoais e da comunidade no
tempo e no espaço
Formas de registrar e narrar histórias (marcos de
memória materiais e imateriais)
O tempo como medida
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As formas de registrar as experiências da
comunidade

As fontes: relatos orais, objetos, imagens
(pinturas, fotografias, vídeos), músicas,
escrita, tecnologias digitais de informação e
comunicação e inscrições nas paredes, ruas e
espaços sociais

O trabalho e a sustentabilidade na
comunidade

A sobrevivência e a relação com a natureza
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HABILIDADES
(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos que aproximam e
separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco.
(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em
diferentes comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança,
pertencimento e memória.
(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como
fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio
e compreender sua função, seu uso e seu significado.
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e depois).
(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade,
como relógio e calendário.
(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da comunidade registradas em diferentes
fontes.
(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no
âmbito da família e/ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são
preservados e outros são descartados.
(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive,
seus significados, suas especificidades e importância.
(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive.
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HISTÓRIA – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

As pessoas e os grupos que compõem a
cidade e o município

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos
sociais e étnicos que compõem a cidade e
os municípios: os desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde vive

Os patrimônios históricos e culturais da cidade
e/ou do município em que vive
O lugar em que vive

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

A produção dos marcos da memória: formação
cultural da população
A produção dos marcos da memória: a cidade e
o campo, aproximações e diferenças
A noção de espaço público e privado

A cidade, seus espaços públicos e privados e
suas áreas de conservação ambiental

A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e
lazer
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HABILIDADES
(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região,
as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como
fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento de
grandes empresas etc.
(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em que vive.
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local
em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos
sociais e culturais, com especial destaque para as culturas africanas, indígenas e de migrantes.
(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou região e discutir
as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados.
(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus
significados.
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, monumentos,
edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes.
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade
ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam.
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo no presente, comparando os com
os do passado.
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais,
prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções.
(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os espaços públicos e as áreas
de conservação ambiental, compreendendo a importância dessa distinção.
(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos.
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e permanências.
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HISTÓRIA – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Transformações e permanências nas
trajetórias dos grupos humanos

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras

O passado e o presente: a noção de
permanência e as lentas transformações sociais
e culturais
Circulação de pessoas, produtos e
culturas

A circulação de pessoas e as transformações no
meio natural

A invenção do comércio e a circulação de
produtos
As rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus
impactos para a formação de cidades e as
transformações do meio natural
O mundo da tecnologia: a integração de pessoas
e as exclusões sociais e culturais

As questões históricas relativas às
migrações

O surgimento da espécie humana no continente
africano e sua expansão pelo mundo
Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos
Os processos migratórios do final do século XIX
e início do século XX no Brasil
As dinâmicas internas de migração no Brasil a
partir dos anos 1960
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HABILIDADES
(EF04HI01) 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.
(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos
dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e
do pastoreio, criação da indústria etc.).
(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir
suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o
presente.
(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutir o significado do
nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas.
(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza,
avaliando os resultados dessas intervenções.
(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou marginalização.
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos
para a dinâmica da vida comercial.

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral,
imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informação e
comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios em diferentes tempos e
espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas regiões de destino.
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da
sociedade brasileira.
(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à
migração (interna e internacional).
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HISTÓRIA – 5º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

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

O que forma um povo: do nomadismo aos
primeiros povos sedentarizados
As formas de organização social e política: a
noção de Estado
O papel das religiões e da cultura para a
formação dos povos antigos
Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas

Registros da história: linguagens e
culturas

As tradições orais e a valorização da memória
O surgimento da escrita e a noção de fonte para
a transmissão de saberes, culturas e histórias

Os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade
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HABILIDADES
(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando os
com o espaço geográfico ocupado.
(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à
compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação social.
(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos
antigos.
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à
pluralidade e aos direitos humanos.
(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das
sociedades, compreendendo o como conquista histórica.
(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de
comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas.
(EF05HI07) Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de
memória e discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade
na nomeação desses marcos de memória.
(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades,
incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo
presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais.
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar
mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo.
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4.4.2.2.

HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO
E HABILIDADES
O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Fundamental – Anos Finais está pautado por três procedimentos
básicos:
1.

Pela identificação dos eventos considerados importantes na
história do Ocidente (África, Europa e América, especialmente
o Brasil), ordenando-os de forma cronológica e localizando-os
no espaço geográfico.

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os
alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos
(materiais ou imateriais), elaborando críticas sobre formas já
consolidadas de registro e de memória, por meio de uma ou
várias linguagens.
3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes
versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses
e avaliando os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração de
proposições próprias.
O primeiro procedimento implica o uso de uma forma de registro
de memória, a cronológica, constituída por meio de uma seleção
de eventos históricos consolidados na cultura historiográfica contemporânea. A cronologia deve ser pensada como um instrumento
compartilhado por professores de História com vistas à problematização da proposta, justificação do sentido (contido no sequenciamento)
e discussão dos significados dos eventos selecionados por diferentes
culturas e sociedades. O ensino de História se justifica na relação do
presente com o passado, valorizando o tempo vivido pelo estudante
e seu protagonismo, para que ele possa participar ativamente da
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
A sistematização dos eventos é consoante com as noções de tempo
(medida e datação) e de espaço (concebido como lugar produzido
pelo ser humano em sua relação com a natureza). Os eventos selecionados permitem a constituição de uma visão global da história, palco
das relações entre o Brasil, a Europa, o restante da América, a África
e a Ásia ao longo dos séculos. A valorização da história da África e
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das culturas afro-brasileira e indígena (Lei nº 10.639/200349 e Lei
nº 11.645/200850) ganha realce não apenas em razão do tema da
escravidão, mas, especialmente, por se levar em conta a história e os
saberes produzidos por essas populações ao longo de sua duração.
Ao mesmo tempo, são objetos de conhecimento os processos de
inclusão/exclusão dessas populações nas recém-formadas nações
do Brasil e da América ao longo dos séculos XIX e XX.
Se a ênfase no Ensino Fundamental – Anos Iniciais está na compreensão do tempo e do espaço, no sentido de pertencimento a
uma comunidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais a dimensão espacial e temporal vincula-se à mobilidade das populações e
suas diferentes formas de inserção ou marginalização nas sociedades estudadas. Propõe-se, assim, o desenvolvimento de habilidades
com um maior número de variáveis, tais como contextualização,
comparação, interpretação e proposição de soluções.
A presença de diferentes sujeitos ganha maior amplitude ao se
analisarem processos históricos complexos ocorridos em espaços,
tempos e culturas variadas. As mesclas entre as histórias da América,
da África, da Europa e de outros continentes apresentam diferentes
níveis de elaboração ao serem trazidos à tona rupturas, permanências e movimentos de população e mercadorias, mediados por
distintas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais.
As temáticas enunciadas na BNCC, do 6º ao 9º ano, são, resumidamente, as seguintes:
No 6º ano, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas formas
de registro. São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais e discutidos procedimentos próprios
da História, o registro das primeiras sociedades e a construção da
Antiguidade Clássica, com a necessária contraposição com outras
sociedades e concepções de mundo. No mesmo ano, avança-se ao
período medieval na Europa e às formas de organização social e
cultural em partes da África.

49 BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera 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. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003, Seção 1, p. 1. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
50 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 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 Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de
março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato20072010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 23 mar. 2017.
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No 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. São debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e
culturais ocorridos a partir do final do século XV até o final do
século XVIII.
No 8º ano, o tema é o século XIX e a conformação histórica do
mundo contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que
desencadearam as independências nas Américas, com ênfase no
processo brasileiro e seus desdobramentos. África, Ásia e Europa
são objetos de conhecimento, com destaque para o nacionalismo,
o imperialismo e as resistências a esses discursos e práticas.
No 9º ano, aborda-se a história republicana do Brasil até os tempos
atuais, incluindo as mudanças ocorridas após a Constituição de
1988, e o protagonismo de diferentes grupos e sujeitos históricos. O estudo dos conflitos mundiais e nacionais, da Primeira e
da Segunda Guerra, do nazismo, do fascismo, da guerra da Palestina, do colonialismo e da Revolução Russa, entre outros, permite
uma compreensão circunstanciada das razões que presidiram a
criação da ONU e explicam a importância do debate sobre Direitos
Humanos, com a ênfase nas diversidades identitárias, especialmente
na atualidade. Do ponto de vista mais geral, a abordagem se vincula
aos processos europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos
dos séculos XX e XXI, reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos, incluindo a história recente.
O segundo procedimento diz respeito à escolha de fontes e documentos. O exercício de transformar um objeto em documento é
prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga para desvendar
a sociedade que o produziu. O documento, para o historiador, é o
campo da produção do conhecimento histórico; portanto, é esta
a atividade mais importante a ser desenvolvida com os alunos. Os
documentos são portadores de sentido, capazes de sugerir mediações entre o que é visível (pedra, por exemplo) e o que é invisível
(amuleto, por exemplo), permitindo ao sujeito formular problemas
e colocar em questão a sociedade que os produziu.
Os procedimentos básicos para o trato com a documentação
envolvem: identificação das propriedades do objeto (peso, textura,
sabor, cheiro etc.); compreensão dos sentidos que a sociedade
atribuiu ao objeto e seus usos (máquina que produz mercadorias,
objeto de arte, conhecimento etc.); e utilização e transformações
de significado a que o objeto foi exposto ao longo do tempo. Esse
exercício permite que os estudantes desenvolvam a capacidade de
identificar, interpretar, analisar, criticar e compreender as formas
de registro.
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O terceiro procedimento citado envolve a escolha de duas ou
mais proposições que analisam um mesmo tema ou problema por
ângulos diferentes. Tomemos como exemplo a Guerra do Paraguai
(1864-1870).
São evidentes e justificáveis as diferenças do olhar brasileiro e do olhar
paraguaio sobre ela. Como símbolo da vitória, os brasileiros trouxeram
para o seu território um troféu de guerra: um canhão chamado “canhão
cristiano”, feito com os sinos derretidos de igrejas do país vizinho, derrotado na guerra. Hoje, o artefato integra o acervo do Museu Histórico do
Rio de Janeiro. Qual é a relação entre esse objeto e a soberania nacional?
Por que o canhão não foi devolvido, apesar das inúmeras solicitações do
governo paraguaio? O que ele significava ontem? E o que significa hoje?
Interpretações podem ser elaboradas em diferentes linguagens? Como?
Uma guerra pode ser descrita por meio da enumeração das razões do
conflito, da descrição e quantificação das armas utilizadas no campo
de batalha ou, ainda, por meio de um único símbolo. Canhões, tanques,
drones ou mesmo facas: o que esses objetos podem significar em uma
análise histórica?
Pelo exemplo dado, é importante observar e compreender que a história
se faz com perguntas. Portanto, para aprender história, é preciso saber
produzi-las.
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HISTÓRIA – 6º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

História: tempo, espaço e formas de
registros

A questão do tempo, sincronias e diacronias:
reflexões sobre o sentido das cronologias
Formas de registro da história e da produção do
conhecimento histórico
As origens da humanidade, seus deslocamentos e
os processos de sedentarização

A invenção do mundo clássico e o
contraponto com outras sociedades

Povos da Antiguidade na África (egípcios), no
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas
(pré colombianos)
Os povos indígenas originários do atual território
brasileiro e seus hábitos culturais e sociais
O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na
Grécia e em Roma

Lógicas de organização política

As noções de cidadania e política na Grécia e em
Roma
• Domínios e expansão das culturas grega e
romana
• Significados do conceito de “império” e as
lógicas de conquista, conflito e negociação
dessa forma de organização política
As diferentes formas de organização política
na África: reinos, impérios, cidades estados e
sociedades linhageiras ou aldeias
A passagem do mundo antigo para o mundo medieval
A fragmentação do poder político na Idade Média
O Mediterrâneo como espaço de interação entre as
sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio

Trabalho e formas de organização social e
cultural

Senhores e servos no mundo antigo e no medieval
Escravidão e trabalho livre em diferentes
temporalidades e espaços (Roma Antiga, Europa
medieval e África)
Lógicas comerciais na Antiguidade romana e no
mundo medieval
O papel da religião cristã, dos mosteiros e da
cultura na Idade Média
O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no
período medieval
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HABILIDADES
(EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização
dos processos históricos (continuidades e rupturas).
(EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.
(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua
historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.
(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos
de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e povos africanos, e discutir a
natureza e a lógica das transformações ocorridas.
(EF06HI06) Identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano.
(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no
Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e
na tradição oral dessas sociedades.
(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais
e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras.
(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição
ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas.
(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas
transformações políticas, sociais e culturais.
(EF06HI11) Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas configurações sociais e
políticas nos períodos monárquico e republicano.
(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e
Roma antigas.
(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das diferentes formas
de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas.

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre
populações em diferentes tempos e espaços.
(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas no
Mediterrâneo e seu significado.
(EF06HI16) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização
do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as
relações entre senhores e servos.
(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no
período medieval.
(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e
nas sociedades medievais.
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HISTÓRIA – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo moderno e a conexão entre
sociedades africanas, americanas e
europeias

A construção da ideia de modernidade e seus
impactos na concepção de História
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo:
permanências e rupturas de saberes e práticas na
emergência do mundo moderno
Saberes dos povos africanos e pré colombianos
expressos na cultura material e imaterial

Humanismos, Renascimentos e o Novo
Mundo

Humanismos: uma nova visão de ser humano e
de mundo
Renascimentos artísticos e culturais
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada

As descobertas científicas e a expansão marítima
A organização do poder e as dinâmicas
do mundo colonial americano

A formação e o funcionamento das monarquias
europeias: a lógica da centralização política e os
conflitos na Europa
A conquista da América e as formas de
organização política dos indígenas e europeus:
conflitos, dominação e conciliação

A estruturação dos vice reinos nas Américas
Resistências indígenas, invasões e expansão na
América portuguesa

Lógicas comerciais e mercantis da
modernidade

As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre
os mares e o contraponto Oriental

As lógicas internas das sociedades africanas
As formas de organização das sociedades
ameríndias
A escravidão moderna e o tráfico de
escravizados
A emergência do capitalismo
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HABILIDADES
(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e exclusão, com
base em uma concepção europeia.
(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa,
da África e da Ásia no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que
ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.
(EF07HI03) Identificar aspectos e processos específicos das sociedades africanas e americanas
antes da chegada dos europeus, com destaque para as formas de organização social e o
desenvolvimento de saberes e técnicas.
(EF07HI04) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e
analisar seus significados.

(EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos
culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.
(EF07HI06) Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e XVI.
(EF07HI07) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias e suas
principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política.

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da
conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, confrontos e resistências.
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as
populações ameríndias e identificar as formas de resistência.
(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as
dinâmicas das sociedades americanas no período colonial.
(EF07HI11) Analisar a formação histórico geográfica do território da América portuguesa por
meio de mapas históricos.
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em diferentes épocas,
considerando a diversidade étnico racial e étnico cultural (indígena, africana, europeia e asiática).
(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis visando ao domínio no
mundo atlântico.
(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais das sociedades americanas e africanas e
analisar suas interações com outras sociedades do Ocidente e do Oriente.
(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao
escravismo antigo e à servidão medieval.
(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de comércio de escravizados em suas
diferentes fases, identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas
africanas de procedência dos escravizados.
(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo.
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BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR

HISTÓRIA – 8º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O mundo contemporâneo: o Antigo
Regime em crise

A questão do iluminismo e da ilustração

As revoluções inglesas e os princípios do
liberalismo
Revolução Industrial e seus impactos na
produção e circulação de povos, produtos e
culturas
Revolução Francesa e seus desdobramentos

Rebeliões na América portuguesa: as
conjurações mineira e baiana
Os processos de independência nas
Américas

Independência dos Estados Unidos da América
Independências na América espanhola
 revolução dos escravizados em São
•A
Domingo e seus múltiplos significados e
desdobramentos: o caso do Haiti
Os caminhos até a independência do Brasil

A tutela da população indígena, a escravidão
dos negros e a tutela dos egressos da escravidão
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HABILIDADES
(EF08HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e
discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo.
(EF08HI02) Identificar as particularidades político sociais da Inglaterra do século XVII e
analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa.
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,
produtos e culturas.

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no mundo.
(EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da América portuguesa, articulando as
temáticas locais e suas interfaces com processos ocorridos na Europa e nas Américas.
(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o
entendimento de conflitos e tensões.
(EF08HI07) Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de
independência nas Américas, seus aspectos populacionais e suas conformações territoriais.
(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas
revoluções que levaram à independência das colônias hispano americanas.
(EF08HI09) Conhecer as características e os principais pensadores do Pan americanismo.
(EF08HI10) Identificar a Revolução de São Domingo como evento singular e desdobramento
da Revolução Francesa e avaliar suas implicações.
(EF08HI11) Identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e
étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti.
(EF08HI12) Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da Corte
portuguesa, em 1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira.
(EF08HI13) Analisar o processo de independência em diferentes países latino americanos e
comparar as formas de governo neles adotadas.
(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na
sociedade brasileira do final do período colonial, identificando permanências na forma de
preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações indígenas e negras no Brasil e
nas Américas.
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HISTÓRIA – 8º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O Brasil no século XIX

Brasil: Primeiro Reinado
O Período Regencial e as contestações ao poder
central
O Brasil do Segundo Reinado: política e
economia
• A Lei de Terras e seus desdobramentos na
política do Segundo Reinado
• Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai
O escravismo no Brasil do século XIX: plantations
e revoltas de escravizados, abolicionismo e
políticas migratórias no Brasil Imperial

Políticas de extermínio do indígena durante o
Império
A produção do imaginário nacional brasileiro:
cultura popular, representações visuais, letras e o
Romantismo no Brasil
Configurações do mundo no século XIX

Nacionalismo, revoluções e as novas nações
europeias
Uma nova ordem econômica: as demandas do
capitalismo industrial e o lugar das economias
africanas e asiáticas nas dinâmicas globais
Os Estados Unidos da América e a América
Latina no século XIX
O imperialismo europeu e a partilha da África e
da Ásia
Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo
e racismo
O discurso civilizatório nas Américas, o
silenciamento dos saberes indígenas e as formas
de integração e destruição de comunidades e
povos indígenas
A resistência dos povos e comunidades
indígenas diante da ofensiva civilizatória
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HABILIDADES
(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas
políticas durante o Primeiro e o Segundo Reinado.
(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a diversidade política, social e regional nas
rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.
(EF08HI17) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de fronteiras, com
as tensões e conflitos durante o Império.
(EF08HI18) Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do
Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito.
(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o legado da escravidão nas Américas, com base
na seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas.
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas.
(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas oficiais com relação ao indígena durante o
Império.
(EF08HI22) Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das artes na produção das
identidades no Brasil do século XIX.

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no
contexto do imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia.
(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos europeus, procedentes do
continente africano durante o imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades locais
na forma de organização e exploração econômica.
(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da
América e a América Latina no século XIX.
(EF08HI26) Identificar e contextualizar o protagonismo das populações locais na resistência
ao imperialismo na África e Ásia.
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados dos discursos civilizatórios, avaliando seus
impactos negativos para os povos indígenas originários e as populações negras nas Américas.
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HISTÓRIA – 9º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

O nascimento da República no Brasil e
os processos históricos até a metade do
século XX

Experiências republicanas e práticas autoritárias:
as tensões e disputas do mundo contemporâneo
A proclamação da República e seus primeiros
desdobramentos
A questão da inserção dos negros no período
republicano do pós abolição
Os movimentos sociais e a imprensa negra;
a cultura afro brasileira como elemento de
resistência e superação das discriminações
Primeira República e suas características
Contestações e dinâmicas da vida cultural no
Brasil entre 1900 e 1930
O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo político
A questão indígena durante a República (até
1964)
Anarquismo e protagonismo feminino

Totalitarismos e conflitos mundiais

O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial
A questão da Palestina
A Revolução Russa
A crise capitalista de 1929

A emergência do fascismo e do nazismo
A Segunda Guerra Mundial
Judeus e outras vítimas do holocausto
O colonialismo na África
As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o
advento dos nacionalismos africanos e asiáticos
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
questão dos Direitos Humanos
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HABILIDADES
(EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e
políticos da emergência da República no Brasil.
(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando
particularidades da história local e regional até 1954.
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos negros na sociedade brasileira
pós abolição e avaliar os seus resultados.
(EF09HI04) Discutir a importância da participação da população negra na formação
econômica, política e social do Brasil.
(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira e
avaliar suas contradições e impactos na região em que vive.

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do trabalhismo como força política, social e cultural no
Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade, comunidade).

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos
povos indígenas, no contexto republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes.
(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as questões da
diversidade no Brasil durante o século XX e compreender o significado das mudanças de
abordagem em relação ao tema.
(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à atuação de
movimentos sociais.
(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes
conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa.
(EF09HI11) Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa e
seu significado histórico.
(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia
global.
(EF09HI13) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo,
a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio (como o holocausto).

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no continente africano e
asiático e as lógicas de resistência das populações locais diante das questões internacionais.

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas
(ONU) no contexto do pós guerra e os propósitos dessa organização.
(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos
fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a
defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação.
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HISTÓRIA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Modernização, ditadura civil-militar e
redemocratização: o Brasil após 1946

O Brasil da era JK e o ideal de uma nação
moderna: a urbanização e seus desdobramentos
em um país em transformação

Os anos 1960: revolução cultural?
A ditadura civil militar e os processos de
resistência
As questões indígena e negra e a ditadura

O processo de redemocratização
A Constituição de 1988 e a emancipação das
cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, jovens
etc.)
A história recente do Brasil: transformações
políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989
aos dias atuais
Os protagonismos da sociedade civil e as
alterações da sociedade brasileira
A questão da violência contra populações
marginalizadas
O Brasil e suas relações internacionais na era da
globalização
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HABILIDADES
(EF09HI17) Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a
partir de 1946.
(EF09HI18) Descrever e analisar as relações entre as transformações urbanas e seus impactos
na cultura brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais e sociais.
(EF09HI19) Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil militar no Brasil
e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de
violação dos direitos humanos.
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade
brasileira durante a ditadura civil militar.
(EF09HI21) Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas como forma de
contestação ao modelo desenvolvimentista da ditadura.
(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período
ditatorial até a Constituição de 1988.
(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e
relacioná los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas
formas de preconceito, como o racismo.
(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos
dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores
democráticos.
(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da
sociedade civil após 1989.
(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas
(negros, indígenas, mulheres, homossexuais, camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada de
consciência e à construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas.
(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil
a partir da década de 1990 ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.
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HISTÓRIA – 9º ANO (Continuação)
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

A história recente

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos
políticos
A Revolução Chinesa e as tensões entre China e
Rússia
A Revolução Cubana e as tensões entre Estados
Unidos da América e Cuba
As experiências ditatoriais na América Latina

Os processos de descolonização na África e na
Ásia
O fim da Guerra Fria e o processo de
globalização
Políticas econômicas na América Latina

Os conflitos do século XXI e a questão do
terrorismo
Pluralidades e diversidades identitárias na
atualidade
As pautas dos povos indígenas no século XXI e
suas formas de inserção no debate local, regional,
nacional e internacional
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HABILIDADES
(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões
geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América Latina, seus
procedimentos e vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de
movimentos de contestação às ditaduras.
(EF09HI30) Comparar as características dos regimes ditatoriais latino americanos, com
especial atenção para a censura política, a opressão e o uso da força, bem como para as
reformas econômicas e sociais e seus impactos.
(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia.

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de globalização,
considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas globais.
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações políticas locais e globais geradas pelo
desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.
(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América
Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região.
(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na
contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diferentes grupos
e culturas.
(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no
início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência.
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4.5.

 ÁREA DE ENSINO
A
RELIGIOSO

Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso
assumiu diferentes perspectivas teórico-metodológicas, geralmente
de viés confessional ou interconfessional. A partir da década de 1980,
as transformações socioculturais que provocaram mudanças paradigmáticas no campo educacional também impactaram no Ensino
Religioso. Em função dos promulgados ideais de democracia, inclusão
social e educação integral, vários setores da sociedade civil passaram
a reivindicar a abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da diversidade religiosa no âmbito dos currículos escolares.
A Constituição Federal de 1988 (artigo 210) e a LDB nº 9.394/1996
(artigo 33, alterado pela Lei nº 9.475/1997) estabeleceram os princípios e os fundamentos que devem alicerçar epistemologias e
pedagogias do Ensino Religioso, cuja função educacional, enquanto
parte integrante da formação básica do cidadão, é assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa, sem proselitismos. Mais tarde, a
Resolução CNE/CEB nº 04/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 07/2010
reconheceram o Ensino Religioso como uma das cinco áreas de
conhecimento do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos51.
Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória
nas escolas públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes regiões do país, foram elaborados propostas
curriculares, cursos de formação inicial e continuada e materiais
didático-pedagógicos que contribuíram para a construção da área
do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas são
distintas da confessionalidade.

51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Brasília, DF: Senado Federal,
1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicaocompilado.
htm>.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil 03/leis/L9394.htm>.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 13
de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário
Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/dmdocuments/rceb004 10.pdf>.
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica.
Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de
2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 10.
pdf>. Acessos em: 7 nov. 2017.
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Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as
competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino
Religioso deve atender os seguintes objetivos:
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na
realidade dos educandos;
b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos
direitos humanos;
c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o
diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando
o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de
acordo com a Constituição Federal;
d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.
O conhecimento religioso, objeto da área de Ensino Religioso, é produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das
Ciências Humanas e Sociais, notadamente da(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões). Essas Ciências investigam a manifestação dos fenômenos
religiosos em diferentes culturas e sociedades enquanto um dos bens
simbólicos resultantes da busca humana por respostas aos enigmas
do mundo, da vida e da morte. De modo singular, complexo e diverso,
esses fenômenos alicerçaram distintos sentidos e significados de vida e
diversas ideias de divindade(s), em torno dos quais se organizaram cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, mitologias, narrativas, textos,
símbolos, ritos, doutrinas, tradições, movimentos, práticas e princípios
éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas manifestações são parte integrante do substrato cultural da humanidade.
Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir
de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma
crença ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com
base nas diversas culturas e tradições religiosas, sem desconsiderar a
existência de filosofias seculares de vida.
No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo
como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação,
identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando
o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca
problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com
o intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão.
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Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem
fundamentos teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque
favorecem o reconhecimento e respeito às histórias, memórias,
crenças, convicções e valores de diferentes culturas, tradições religiosas e filosofias de vida.
O Ensino Religioso busca construir, por meio do estudo dos conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento
e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens,
experiências pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que
visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na
perspectiva da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz.
Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos
estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em sociedade.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Ensino Religioso – e, por consequência, o componente curricular de Ensino Religioso –, devem
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos
religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos,
filosóficos, estéticos e éticos.
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e
filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos,
espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza,
enquanto expressão de valor da vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos
de ser e viver.
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da
cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia
e do meio ambiente.
6. Debater, problematizar e posicionar se frente aos discursos e práticas
de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a
assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da
cultura de paz.
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4.5.1.

ENSINO RELIGIOSO

O ser humano se constrói a partir de um conjunto de relações tecidas
em determinado contexto histórico-social, em um movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o
sujeito se constitui enquanto ser de imanência (dimensão concreta,
biológica) e de transcendência (dimensão subjetiva, simbólica).
Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem
entre si, com a natureza e com a(s) divindade(s), percebendo-se
como iguais e diferentes.
A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção
entre o “eu” e o “outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais simbólicos (representações,
saberes, crenças, convicções, valores) necessários à construção
das identidades.
Tais elementos embasam a unidade temática Identidades e alteridades, a ser abordada ao longo de todo o Ensino Fundamental,
especialmente nos anos iniciais. Nessa unidade pretende-se que
os estudantes reconheçam, valorizem e acolham o caráter singular
e diverso do ser humano, por meio da identificação e do respeito
às semelhanças e diferenças entre o eu (subjetividade) e os outros
(alteridades), da compreensão dos símbolos e significados e da
relação entre imanência e transcendência.
A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das
experiências religiosas, uma vez que, em face da finitude, os
sujeitos e as coletividades sentiram-se desafiados a atribuir sentidos e significados à vida e à morte. Na busca de respostas, o ser
humano conferiu valor de sacralidade a objetos, coisas, pessoas,
forças da natureza ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta.
Essa dimensão transcendental é mediada por linguagens específicas, tais como o símbolo, o mito e o rito. No símbolo, encontram-se
dois sentidos distintos e complementares. Por exemplo, objetivamente uma flor é apenas uma flor. No entanto, é possível
reconhecer nela outro significado: a flor pode despertar emoções
e trazer lembranças. Assim, o símbolo é um elemento cotidiano
ressignificado para representar algo além de seu sentido primeiro.
Sua função é fazer a mediação com outra realidade e, por isso, é
uma das linguagens básicas da experiência religiosa.
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Tal experiência é uma construção subjetiva alimentada por diferentes práticas espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização de
cerimônias, celebrações, orações, festividades, peregrinações, entre
outras. Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, encenam,
repetem e representam histórias e acontecimentos religiosos. Desta
forma, se o símbolo é uma coisa que significa outra, o rito é um
gesto que também aponta para outra realidade.
Os rituais religiosos são geralmente realizados coletivamente em
espaços e territórios sagrados (montanhas, mares, rios, florestas,
templos, santuários, caminhos, entre outros), que se distinguem dos
demais por seu caráter simbólico. Esses espaços constituem-se em
lócus de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos
se relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades religiosas.
Nos territórios sagrados frequentemente atuam pessoas incumbidas
da prestação de serviços religiosos. Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou especialistas, entre outras designações, desempenham
funções específicas: difusão das crenças e doutrinas, organização
dos ritos, interpretação de textos e narrativas, transmissão de práticas, princípios e valores etc. Portanto, os líderes exercem uma
função pública, e seus atos e orientações podem repercutir sobre
outras esferas sociais, tais como economia, política, cultura, educação, saúde e meio ambiente.
Esse conjunto de elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e
lideranças) integra a unidade temática Manifestações religiosas,
em que se pretende proporcionar o conhecimento, a valorização
e o respeito às distintas experiências e manifestações religiosas,
e a compreensão das relações estabelecidas entre as lideranças e
denominações religiosas e as distintas esferas sociais.
Na unidade temática Crenças religiosas e filosofias de vida, são
tratados aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, particularmente sobre mitos,
ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas religiosas, tradições
orais e escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos.
Os mitos são outro elemento estruturante das tradições religiosas.
Eles representam a tentativa de explicar como e por que a vida,
a natureza e o cosmos foram criados. Apresentam histórias dos
deuses ou heróis divinos, relatando, por meio de uma linguagem
rica em simbolismo, acontecimentos nos quais as divindades agem
ou se manifestam.
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O mito é um texto que estabelece uma relação entre imanência (existência concreta) e transcendência (o caráter simbólico dos eventos).
Ao relatar um acontecimento, o mito situa-se em um determinado
tempo e lugar e, frequentemente, apresenta-se como uma história
verdadeira, repleta de elementos imaginários.
No enredo mítico, a criação é uma obra de divindades, seres, entes
ou energias que transcendem a materialidade do mundo. São representados de diversas maneiras, sob distintos nomes, formas, faces e
sentidos, segundo cada grupo social ou tradição religiosa.
O mito, o rito, o símbolo e as divindades alicerçam as crenças,
entendidas como um conjunto de ideias, conceitos e representações estruturantes de determinada tradição religiosa. As crenças
fornecem respostas teológicas aos enigmas da vida e da morte, que
se manifestam nas práticas rituais e sociais sob a forma de orientações, leis e costumes.
Esse conjunto de elementos originam narrativas religiosas que,
de modo mais ou menos organizado, são preservadas e passadas
de geração em geração pela oralidade. Desse modo, ao longo do
tempo, cosmovisões, crenças, ideia(s) de divindade(s), histórias,
narrativas e mitos sagrados constituíram tradições específicas, inicialmente orais. Em algumas culturas, o conteúdo dessa tradição foi
registrado sob a forma de textos escritos.
No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados,
sejam eles orais, sejam eles escritos, certos grupos sociais acabaram
por definir um conjunto de princípios e valores que configuraram
doutrinas religiosas. Estas reúnem afirmações, dogmas e verdades
que procuram atribuir sentidos e finalidades à existência, bem como
orientar as formas de relacionamento com a(s) divindade(s) e com
a natureza.
As doutrinas constituem a base do sistema religioso, sendo transmitidas e ensinadas aos seus adeptos de maneira sistemática, com
o intuito de assegurar uma compreensão mais ou menos unitária e
homogênea de seus conteúdos.
No conjunto das crenças e doutrinas religiosas encontram-se ideias
de imortalidade (ancestralidade, reencarnação, ressurreição, transmigração, entre outras), que são norteadoras do sentido da vida
dos seus seguidores. Essas informações oferecem aos sujeitos referenciais tanto para a vida terrena quanto para o pós-morte, cuja
finalidade é direcionar condutas individuais e sociais, por meio de
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códigos éticos e morais. Tais códigos, em geral, definem o que é
certo ou errado, permitido ou proibido. Esses princípios éticos e
morais atuam como balizadores de comportamento, tanto nos ritos
como na vida social.
Também as filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes
não advêm do universo religioso. Pessoas sem religião adotam princípios éticos e morais cuja origem decorre de fundamentos racionais,
filosóficos, científicos, entre outros. Esses princípios, geralmente,
coincidem com o conjunto de valores seculares de mundo e de bem,
tais como: o respeito à vida e à dignidade humana, o tratamento
igualitário das pessoas, a liberdade de consciência, crença e convicções, e os direitos individuais e coletivos.
Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais
se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo
obrigatório para o desenho dos currículos.
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4.5.1.1.

ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 1º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

O eu, o outro e o nós

Imanência e transcendência

Manifestações religiosas

440

Sentimentos, lembranças, memórias e saberes
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HABILIDADES
(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós.
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os
diferenciam.
(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um.
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida.
(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um.
(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentimentos,
ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.
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ENSINO RELIGIOSO – 2º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

O eu, a família e o ambiente de convivência

Memórias e símbolos

Símbolos religiosos

Manifestações religiosas
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HABILIDADES
(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência.
(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes
de convivência.
(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e
escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...).
(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência.
(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas manifestações,
tradições e instituições religiosas.
(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e
expressões religiosas.
(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes manifestações e
tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 3º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Identidades e alteridades

Espaços e territórios religiosos

Manifestações religiosas

Práticas celebrativas

Indumentárias religiosas
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HABILIDADES
(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes
tradições e movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais de realização das
práticas celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) de diferentes tradições religiosas.
(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante do conjunto das
manifestações religiosas de diferentes culturas e sociedades.
(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais)
utilizadas em diferentes manifestações e tradições religiosas.
(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos integrantes das identidades
religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 4º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Manifestações religiosas

Ritos religiosos

Representações religiosas na arte

Crenças religiosas e filosofias de vida

446

Ideia(s) de divindade(s)

ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas.
(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos
(nascimento, casamento e morte).
(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos,
gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições religiosas.
(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas (pinturas,
arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), reconhecendo as como parte da identidade
de diferentes culturas e tradições religiosas.
(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de divindades nos contextos
familiar e comunitário.
(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e
tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Narrativas religiosas

Mitos nas tradições religiosas

Ancestralidade e tradição oral
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HABILIDADES
(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e
tradições religiosas como recurso para preservar a memória.
(EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas.
(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos mitos de criação
(concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida e morte).
(EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar memórias e
acontecimentos religiosos.
(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas,
afro brasileiras, ciganas, entre outras.
(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e preservação da
tradição oral.
(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
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4.5.1.2.

ENSINO RELIGIOSO NO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS:
UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE CONHECIMENTO E HABILIDADES

ENSINO RELIGIOSO – 6º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Tradição escrita: registro dos ensinamentos
sagrados

Ensinamentos da tradição escrita

Símbolos, ritos e mitos religiosos
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HABILIDADES
(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias,
acontecimentos e ensinamentos religiosos.
(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do
Budismo, Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros).
(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são utilizados pelas tradições religiosas de
maneiras diversas.
(EF06ER05) Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam os
adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas.
(EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das
diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos.
(EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas práticas celebrativas de
diferentes tradições religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 7º ANO
UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Manifestações religiosas

Místicas e espiritualidades

Lideranças religiosas

Crenças religiosas e filosofias de vida

Princípios éticos e valores religiosos

Liderança e direitos humanos
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HABILIDADES
(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em
distintas manifestações e tradições religiosas.
(EF07ER02) Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas
situações (acidentes, doenças, fenômenos climáticos).
(EF07ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas.
(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à
sociedade.
(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as
religiões.
(EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida,
discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais.
(EF07ER07) Identificar e discutir o papel das lideranças religiosas e seculares na defesa e
promoção dos direitos humanos.
(EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção,
questionando concepções e práticas sociais que a violam.
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ENSINO RELIGIOSO – 8º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Crenças, convicções e atitudes

Doutrinas religiosas

Crenças, filosofias de vida e esfera pública

Tradições religiosas, mídias e tecnologias
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ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes
pessoais e coletivas.
(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas destacando seus
princípios éticos.
(EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes tradições religiosas e suas concepções de
mundo, vida e morte.
(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem
influenciar diferentes campos da esfera pública (política, saúde, educação, economia).
(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições
religiosas na esfera pública.
(EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção
da liberdade de pensamento, crenças e convicções.
(EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes
denominações religiosas.
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ENSINO RELIGIOSO – 9º ANO
UNIDADE TEMÁTICA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Crenças religiosas e filosofias de vida

Imanência e transcendência

Vida e morte

Princípios e valores éticos
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ENSINO RELIGIOSO
ENSINO FUNDAMENTAL

HABILIDADES
(EF09ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições
religiosas e filosofias de vida.
(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por
meio da análise de matérias nas diferentes mídias.
(EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas,
através do estudo de mitos fundantes.
(EF09ER04) Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e
filosofias de vida, por meio da análise de diferentes ritos fúnebres.
(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas
(ancestralidade, reencarnação, transmigração e ressurreição).
(EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma atitude ética de respeito à vida e à
dignidade humana.
(EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar
a construção de projetos de vida.
(EF09ER08) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.

457

FICHA TÉCNICA

Ficha técnica – Versão final

COMITÊ GESTOR DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR E REFORMA DO ENSINO MÉDIO
Titulares
Maria Helena Guimarães de Castro
(Presidente)
Secretária Executiva – SE

Rossieli Soares da Silva
(Secretário Executivo)
Secretário de Educação Básica – SEB

Eline Neves Braga Nascimento
Secretária de Educação Profissional
e Tecnológica – Setec

Ivana de Siqueira
Secretária de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi

Maria Inês Fini
Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep

Paulo Monteiro Vieira Braga Barone
Secretário de Educação Superior – SESu

Regina de Assis
Secretária de Articulação com
os Sistemas de Ensino – Sase

Suplentes
Marcos Silva Ozorio
Secretaria de Articulação com
os Sistemas de Ensino – Sase

Mauro Luiz Rabelo
Secretaria de Educação Superior - SESu

Ricardo Corrêa Coelho
Secretaria Executiva – SE

Sueli Teixeira Mello
Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – Secadi

Teresa Cozetti Pontual Pereira
Secretaria de Educação Básica – SEB

Valdecir Carlos Tadei
Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica – Setec

Valdir Quintana Gomes Júnior
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – Inep
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EQUIPE DE ESPECIALISTAS

COORDENAÇÃO
Ghisleine Trigo Silveira

REDATORES
Adriana Ranelli Weigel, André Luís Ruggiero Barroso, Andréa Patapoff Dal Coleto,
Antonio Francisco da Silva Junior, Celso Amancio de Melo Filho, Cristiane Mori,
Cristina Leite, Ghisleine Trigo Silveira, Gláucia d’Olim Marote Ferro, Guiomar Namo de
Mello, Jacqueline Peixoto Barbosa, Janice Theodoro da Silva, João Bosco Pitombeira
Fernandes de Carvalho, José Alves de Freitas Neto, José Luís Marques López
Landeira, Jussara Cristina Barboza Tortella, Maria Augusta Querubim Rodrigues
Pereira, Paulo Roberto Cunha, Priscilla Vilas Boas, Raul Borges Guimarães, Roxane
Helena Rodrigues Rojo, Ruy Cesar Pietropaolo, Simone Laiz de Morais Lima, Sonia
Maria Vanzella Castellar, Suraya Cristina Darido da Cunha e Zuleika de Felice Murrie.
COMISSÃO DE ENSINO RELIGIOSO

Gilberto Garcia (presidente), Ivan Siqueira (relator), Antonio Freitas e José Loureiro.

LEITORES CRÍTICOS
ACARA, Alexandre Jackson Chan Vianna, Alexandre Rezende, Ana Maria Mauad de
Sousa Andrade Essus, Ana Paula Martinez Duboc, Angela Corrêa da Silva, Anna Penido
Monteiro, Beatriz Cardoso, Beatriz Mangione Sampaio Ferraz, Carolina Machado
Rocha Busch Pereira, Claudia Maria Costin, Cydara Cavedon Ripoll, Dave Peck, Egon
de Oliveira Rangel, Fabiano Farias de Souza, Fernando Jaime González, Helena
Copetti Callai, Hilário Alencar da Silva, Iara Glória Areias Prado, Ilona Maria Lustosa
Becskeházy Ferrão de Sousa, Ivan Cláudio Pereira Siqueira, Jacqueline Peixoto
Barbosa, João Batista Araujo e Oliveira, Jorge Megid Neto, José Angelo Barela,
José Francisco Soares, Joyce Menasce Rosset, Julia Siqueira da Rocha, Julio Cezar
Foschini Lisboa, Leticia Guimarães Rangel, Lino de Macedo, Magda Becker Soares,
Marcelo Moraes Guzzo, Marcelo Viana, Maria Alice Setubal, Maria Angela de Souza
Lima Rizzi, Maria Cristina Cortez Wissenbach, Maria Eliza Fini, Maria Fernandes, Maria
Helena Webster, Maria Tereza Perez Soares, Mario Jorge Dias Carneiro, Maya Suemi
Lemos, Nelio Marco Vincenzo Bizzo, Nina Coutinho, Osmar Moreira de Souza Júnior,
Paulo Blikstein, Percival Tirapeli, Phil Lambert, Rauer Ribeiro Rodrigues, Ronaldo
Goulart Duarte, Sandra Tatiana Baumel Durazzo, Telma Gimenez, Telma Weisz,
Vital Didonet e Yassuko Hosoume.

TRADUTORES (versões para o inglês)
Marília Aranha de Freitas e Renato Ramalho Geraldes.
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Créditos institucionais e ficha técnica – 2ª versão

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO:

Aloizio Mercadante
SECRETARIA EXECUTIVA:

Luiz Cláudio Costa
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA:

Manuel Palacios da Cunha e Melo
DIRETORIA DE CURRÍCULOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL:

Italo Modesto Dutra
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO MÉDIO:

Ricardo Magalhães Dias Cardozo
COORDENAÇÃO-GERAL DE ENSINO FUNDAMENTAL:

Élsio José Corá
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL:

Rita de Cássia Freitas Coelho
COORDENAÇÃO-GERAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL:

Leandro da Costa Fialho

Consed
Presidente/Secretário de Estado de Educação de Santa Catarina:

Eduardo Deschamps
Secretaria Executiva:

Nilce Rosa da Costa
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação da Bahia:

Osvaldo Barreto Filho
Vice-Presidente/Secretário de Estado de Educação do Amazonas:

Rossieli Soares da Silva
Vice-Presidente/Secretária de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul:

Maria Cecilia Amendola da Motta
Vice-Presidente/Secretário de Estado da Educação do Rio de Janeiro:

Antonio José Vieira de Paiva Neto
Vice-Presidente/Secretária de Estado da Educação do Paraná:

Ana Seres Trento Comin

Undime Nacional
PRESIDÊNCIA:

Alessio Costa Lima
Dirigente Municipal de Educação de Tabuleiro do Norte/CE
VICE-PRESIDÊNCIA:
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO:

Adenilde Stein Silva
Dirigente Municipal de Educação de Marechal Floriano/ES
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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA:

Jorcirley de Oliveira
Dirigente Municipal de Educação de Araguaína/TO
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO:

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Dirigente Municipal de Educação de Florianópolis/SC
SECRETARIA DE FINANÇAS:

Maria Edineide de Almeida Batista
Dirigente Municipal de Educação de Lagoa de Pedras/RN
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS:

Horácio Francisco dos Reis Filho
Dirigente Municipal de Educação de Goiana/PE
PRESIDÊNCIA REGIÃO CENTRO-OESTE:

Virgínia Maria Pereira de Melo (em exercício)
Dirigente Municipal de Educação de Anápolis/GO
PRESIDÊNCIA REGIÃO NORDESTE:

Gelcivânia Mota Silva
Dirigente Municipal de Educação de Serrinha/BA
PRESIDÊNCIA REGIÃO NORTE:

Edelson Penaforth Pinto
Dirigente Municipal de Educação de Tonantins/AM
PRESIDÊNCIA REGIÃO SUDESTE:

Priscilla Maria Bonini Ribeiro
Dirigente Municipal de Educação de Guarujá/SP
PRESIDÊNCIA REGIÃO SUL:

Celso Augusto de Souza de Oliveira (em exercício)
Dirigente Municipal de Educação de Telêmaco Borba/PR

EQUIPE DE ASSESSORES E ESPECIALISTAS
COORDENAÇÃO

Hilda Aparecida Linhares da Silva Micarello (MG/UFJF) e Isabel Cristina Alves da Silva
Frade (MG/UFMG).

COMITÊ DE ASSESSORES
Alex Branco Fraga (RS/UFRGS), Begma Tavares Barbosa (MG/UFJF), Edenia Maria
Ribeiro do Amaral (PE/UFRPE), Edgar de Brito Lyra Netto (RJ/PUC-Rio), Gilberto Icle
(RS/UFRGS), Luiz Carlos Menezes (SP/USP), Marcelo Câmara dos Santos (PE/UFPE),
Marcelo Tadeu Baumann Burgos (RJ/PUC-Rio), Margarete Schlatter (RS/UFRGS),
Maria Carmen Silveira Barbosa (RS/UFRGS), Maria Eunice Ribeiro Marcondes (SP/USP),
Maria Zélia Versiani Machado (MG/UFMG), Rosane Moreira Silva Meirelles (RJ/UERJ) e
Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (SP/USP).
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COMISSÃO DE ESPECIALISTAS
Abraão Juvencio de Araujo (PE/UFPE), Adair Bonini (SC/UFSC), Adecir Pozzer (SC/
Consed), Admir Soares de Almeida Junior (MG/PUC Minas), Agustina Rosa Echeverría
(GO/UFG), Alaércio Guimarães (MS/Undime), Amarildo Ferreira (RO/Consed), Ana
Paula Gomes (MA/Consed), André Ferrer Pinto Martins (RN/UFRN), Andre Luiz
Ribeiro Vianna (BA/Consed), Andréa Walder Zanatti (MS/Consed), Andreia Veber
(PR/UEM), Antonio Cardoso do Amaral (PI/Consed), Antônio Daniel Marinho Ribeiro
(AL/Consed), Carla Andrea Silva Lima (MG/UFU), Carlos Eduardo Povinha (SP/
Consed), Claudia Cavalcante Cedraz Caribé de Oliveira (BA/Consed), Claudia de
Alencar Serra e Sepulveda (BA/UEFS), Claudia Luisa Zeferino Pires (RS/UFRGS),
Cleudemarcos Lopes Feitoza (CE/Undime), Danusa Munford (MG/UFMG), Débora
Baroudi Nascimento (SP/Undime), Denise Maria de Carvalho Lopes (RN/UFRN),
Edilza Laray de Jesus (AM/UEA), Eduardo Adolfo Terrazzan (RS/UFSMS), Eduardo
Fleury Mortimer (MG/FaE - UFMG), Eliana Merlin Deganutti de Barros (PR/UENP),
Elias Carvalho Pereira Junior (ES/Consed), Emerson Costa SP/Consed), Eriberto
Barroso Façanha Filho (AM/Consed), Érico Andrade Marques de Oliveira (PE/UFPE),
Fabiano Farias de Souza (RJ/Consed), Fernando Jaime González (RS/Unijui), Flaviana
Gasparotti Nunes (MS/UFGD), Francisco Sales Bastos Palheta (AM/UFAM), Genildo
Alves da Silva (AC/Consed), Gerson da Silva Rodrigues (SP/Undime), Giovani Jose da
Silva (AP/UFAP), Gisele Girardi (ES/UFES), Giselly Rodrigues das Neves Silva Gomes
(MT/Consed), Gleyson Souza dos Santos (SE/Consed), Haydée Glória Cruz Caruso
(DF/UnB), Henrique Lima Assis (GO/Consed), Ileizi Luciana Fiorelli Silva (PR/UEL),
Ínia Franco de Novaes (MG/Eseba-UFU), Iracilda da Silva Almeida (AL/Undime), Ivo
Marçal Vieira Junior (DF/Consed), João Manoel de Faro Neto (SE/Consed), Joelma
Bezerra da Silva (RR/Consed), José Ailto Vargas da Rosa (ES/Undime/SEDUC),
Joseni Terezinha Frainer Pasqualini (SC/Consed), Jussara Fraga Portugal (BA/UNEB),
Leandro Mendes Rocha (GO/UFG), Leila Cristina Mattei Cirino (PR/Consed), Leila
Soares de Souza Perussolo (RR/Undime), Leila Soares de Souza Perussolo (RR/
Undime), Leonel Piovezana (SC/Unochapecó), Luciana Pegoraro Penteado Gândara
(TO/Consed), Marcelo Tadeu Motokane (SP/USP), Marcia Garcia Leal Pires (DF/
Consed), Marcílio Souza Júnior (PE/UPE), Marcos Antonio Silva (MG/Consed), Marcos
Garcia Neira (SP/USP), Marcos Villela Pereira (RS/PUCRS), Margarida Maria Dias de
Oliveira (RN/UFRN), Maria da Guia de Oliveira Medeiros (RN/Undime), Maria de Nazaré
Pereira Rodrigues (AC/Consed), Maria del Carmen Fátima Gonzáles Daher (RJ/UFF),
Maria Isabel Ramalho Ortigão (RJ/UERJ), Maria Oneide de Oliveira Enes Costa (RO/
Consed), Maria Rosário dos Santos (PI/Consed), Maria Tereza Carneiro Soares (PR/
UFPR), Marinelma Costa Meireles (MA/Consed), Massilia Maria Lira Dias (CE/UFC),
Maurício Brito da Silva (AM/Consed), Mauricio Compiani (SP/Unicamp), Maycon Silva
de Oliveira (TO/Consed), Micheline Madureira Lage (GO/IFG), Milton Antonio Auth
(MG/Facipi-UFU), Minancy Gomes de Oliveira (PE/Consed), Monica Cerbella Freire
Mandarino (RJ/Unirio), Monica Lemos de Matos (RJ/Consed), Parmenio Camurça
Citó (RO/UFRR), Paulo André Alves Figueiredo (PA/Consed), Paulo Gerson de Lima
(RN/Consed), Paulo Meireles Barguil (CE/Consed), Paulo Sérgio Fochi (RS/Unisinos),
Reginaldo Gomes da Silva (AP/Consed), Reinaldo de Luna Freire (PB/Consed), Ricardo
Gauche (DF/UnB), Ricardo Luiz Teixeira de Almeida (RJ/UFF), Rilma Suely de Souza
Melo (PB/Undime), Rony Claudio de Oliveira Freitas (ES/IFES), Ruy Cesar Pietropaolo
(SP/Universidade Anhanguera), Samuel Silva Chaves (MT/Consed), Sandra Arlinda
Carioca (MG/Undime), Santiago Pich (SC/UFSC), Silvia Helena Vieira Cruz (CE/UFC),
Simone Riske Koch (SC/Consed), Suraya Cristina Darido (SP/Unesp), Suzana Maria de
Castro Lins (PE/Consed), Tânia Tuchtenhagen Clarindo (RS/Undime), Tatiana Garíglio
Clark Xavier (MG/Consed), Vagno Ferreira de Sousa (PA/Undime), Vania Fonseca
Maia (RJ/Undime), Vilma Lenir Calixto (PR/Consed), Vitor Powaczruk (RS/Consed),
Wirley Jatniel Pinheiro de Oliveira (AP/Consed) e Yassuko Hosoume (SP/USP).
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PROFESSORES QUE COLABORARAM COMO
REVISORES DOS DOCUMENTOS DA BNCC
Rosângela Veiga Júlio Ferreira (MG/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Vânia
Fernandes (MG/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Simone da Silva Ribeiro (MG/
Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF), Luciene Ferreira da Silva Guedes (MG/Colégio
de Aplicação João XXIII/UFJF), Márcio Fagundes Alves (MG/Instituto Metodista
Granbery), Orlando Ednei Ferretti (SC/UFSC) e Gabriela Pellegrino Soares (SP/USP).

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL AO
PORTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Henrique Polidoro, Paula Habib e Daniela Mendes.

EQUIPE DE ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO DO PORTAL DA BNCC
Edna Rezende Silveira de Alcântara (MG/UFJF – Coordenadora), Sílvio Lucas Pereira
Filho, Douglas Carvalho e Rafael Soares Vieira.

EQUIPE DE SISTEMATIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PORTAL DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
Pesquisadores
Thérèse Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (DF/UnB – Coordenadora), Adriana
Almeida Sales de Melo (DF/UnB), Alan Ricardo da Silva (DF/UnB), Claudete de Fatima
Ruas (DF/UnB), Edgar de Brito Lyra Netto (RJ/PUC-Rio), Edna Rezende Silveira de
Alcântara (MG/UFJF), Gilberto Daisson Santos (DF/UnB), Gilberto Lacerda Santos
(DF/UnB), Janaína de Aquino Ferraz (DF/UnB), José Angelo Belloni (DF/UnB),
Loureine Rapôso Oliveira Garcez (DF/UnB), Luiz Honorato da Silva Júnior (DF/UnB),
Marcelo Tadeu Baumann Burgos (RJ/PUC-Rio), Ricardo Barros Sampaio (DF/UnB),
Rudi Henri van Els (DF/UnB) e Valdir Adilson Steinke (DF/UnB).

Auxiliares de Pesquisa
Adriana Carla Oliveira de Morais Vale (RR), Adriano da Fonseca Melo (MS), Alexsandro
Rocha de Souza (BA), Alfredo Souza de Oliveira (MS), Ana Cristina Silva de Oliveira
Pereira (BA), Ana Maria do Nascimento Silva (AL), Andreliza Cristina de Souza (PR),
Anny Carneiro Santos (BA), Antonio de Sousa Silva (PI), Catarina Janira Padilha (RR),
Claudinne Briano Canuto (PE), Débora Maria do Nascimento (RN), Denise de Oliveira
Alves (DF), Edinéia Aparecida Chaves de Oliveira (PR), Edluza Maria Soares de
Oliveira (AL), Elaine Araújo Gheysens (MA), Elaine Maria de Camargos (MG), Eliane
Nogueira de Azevedo (MG), Elias Carvalho Pereira Junior (ES), Fabiana Granado
Garcia Sampaio (SP) , Fabiane Freire França (PR), Fábio do Socorro Dias Brito (AP),
Francileide Souza Alves SE), Francio Xavier Santos Costa (PB), Gabriela Zelice de
Queiroz da Cruz (SE), Gilmar Dantas da Silva (CE), Giselle Maria Sarti Leal Muniz
Alves (RJ), Helaine Pereira de Souza (BA), Helyne Costa de Jesus (MA), Iara de
Oliveira Barros Araújo (PB), Isabel Letícia Pedroso de Medeiros (RS), Ivone Garcia
Barbosa (GO), Janette de Fátima Reis (RO), João Paulo Derocy Cêpa (ES), Jomaira
Ramos de Freitas Mariano (ES), Jonas Loureiro Dias (AP), Leocádia Maria da Hora
Neta (PE), Leonardo Elydio da Silveira (RJ), Luana Serra Elias Tavares (SP), Luciana
Barbosa Candido Carniello (GO), Luiz Carlos Santos de Oliveira(AL), Luiz Miguel
Martins Garcia (SP), Mara Suzany Romano Bergamo (SP), Márcia Inês Bernadt
Wurzius (SC), Marcus Vinicius Silva de Oliveira (RJ), Margarete Ferreira do Vale
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de Sousa (RN), Maria de Fátima de Andrade Bezerra (PE), Maria de Jesus Araújo
Ribeiro (CE), Maria Gomes Cordeiro (AC), Maria Gorethi dos Santos Camelo (MA),
Maria Jose Fernandes dos Reis Fink (RS), Maria Lúcia Pessoa Sampaio (RN), Maria
Rita de Cássia Labanca (TO), Mariza Salvi (RO), Marxwell José Albuquerque Alves
da Silva (PE), Nilson de Souza Cardoso (CE), Norma Lúcia de Queiroz (DF), Otair
Rodrigues Rondon Filho (MT), Ozana Guterres de Abreu (MA), Patrícia Maria de
Souza Régio (AC), Raimundo Araujo Costa Sobrinho (PI), Regina Célia Moraes
Vieira (AM), Regina Efigenia de Jesus Silva Rodrigues (GO), Rizalva dos Santos
Cardoso Rabêlo (PI), Robson Vila Nova Lopes (TO), Rosa Cristina Cavalcanti de
Albuquerque Pires (SC), Rosemai Maria Victorio (MT), Rossana Padilha Negreira
(RS), Rudson Adriano Rossato da Luz (RS), Sabrina Machado Campos(RJ), Sandra
Helena Ataíde de Lima (PA), Sérgio Augusto Domingues (MG), Silvia Sueli Santos
da Silva (PA), Soraya de Oliveira Lima (AM) , Sulamita Maria Comini César (MG),
Suzy de Castro Alves (SC), Taciana Balth Jordão (MT), Tania Conceição Iglesias PR),
Tânia Dantas Gama (PB) e Willas Dias da Costa (AM).

COORDENADORES INSTITUCIONAIS DAS COMISSÕES
ESTADUAIS PARA A DISCUSSÃO DA BNCC
Coordenadores indicados pelas Presidências Estaduais da Undime
Maria Izauníria Nunes da Silva (AC/Undime), Josefa da Conceição (AL/Undime), Silleti
Lúcia Sarubi de Lyra (AM/Undime), Cleiberton Riullen Souza dos Santos (AP/Undime),
Rosilene Vila Nova Cavalcante (BA/Undime), Regivaldo Freires da Silva (CE/Undime),
Jomaira Ramos de Freitas Mariano (ES/Undime), Luciana Barbosa Cândido Carniello
(GO/Undime), Maria Gorethi dos Santos Camelo (MA/Undime), Maria Virgínia Morais
Garcia (MG/Undime), Marilda Fernandes de Oliveira Coelho (MS/Undime), Lenir de
Fátima Alves Ferreira Vronski (MT/Undime), Nair Cristine da Silva Mascarenhas (PA/
Undime), Rosilda Maria Silva (PB/Undime), Aderito Hilton do Nascimento (PE/Undime),
Antônio de Sousa (PI/Undime), Alessandro Cristian Vin Linsingen (PR/Undime), Andrea
Machado Pereira de Carvalho (RJ/Undime), Andrea Carla Pereira Campos Cunha (RN/
Undime), Maria Edineide de Almeida Batista (RN/Undime), Mariza Salvi (RO/Undime),
Kennedy Leite da Silva (RR/Undime), Márcia Adriana de Carvalho (RS/Undime), Mareni
de Fátima Rosa da Silva (SC/Undime), Paulo Roberto Caduda Santos (SE/Undime),
Maridalva Oliveira Amorim Bertacini (SP/Undime) e Cristiane Terezinha Vidotti (TO/
Undime).

Coordenadores indicados pelas Secretarias Estaduais de Educação
Rúbia de Abreu Cavalcante (AC/Consed), Laura Cristiane de Souza (AL/Consed), Vera
Lúcia Lima da Silva (AM/Consed), Ailton Asdrubal Cardoso Guedes (AP/Consed),
Valdirene Oliveira Souza (BA/Consed), Betânia Maria Gomes Raquel (CE/Consed), Rita
de Cacia V.M. de Sousa (DF/Consed), João Paulo Derocy Cêpa (ES/Consed), Wisley
João Pereira (GO/Consed), Silvana Maria Machado Bastos (MA/Consed), Augusta
Aparecida Neves de Mendonça (MG/Consed), Hélio Queiroz Daher (MS/Consed),
Otair Rodrigues Rondon Filho (MT/Consed), Maria Beatriz Mandelert Padovani (PA/
Consed), Aparecida de Fátima Uchoa Rangel (PB/Consed), Ana Coelho Vieira Selva
(PE/Consed), Carlos Alberto Pereira da Silva (PI/Consed), Rosângela Bezerra de Melo
(PR/Consed), Fabiano Farias de Souza (RJ/Consed), Alessandro Augusto de Azevedo
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Relatório de elaboração de briefings para criação de peças e materiais para
ações de comunicação relacionadas à publicidade da BNCC
NOVEMBRO/2017
Este relatório corresponde às atividades do mês de novembro relativas a briefing para
produção de conteúdo qualificado para ações de comunicação do MEC especificamente
relacionadas à publicidade da BNCC.
1. Excertos de material publicado (imprensa e outras mídias) para subsidiar os briefings e
ações de comunicação sobre a BNCC
1.1.

Avaliação da repercussão da entrevista coletiva com o secretário Rossieli Silva e
do conselheiro Eduardo Deschamps, com elaboração de breve resumo dos
principais pontos tratados e briefing para respostas (10/11/2017)

Os jornais trazem a repercussão da coletiva de ontem, em Brasília, e aproveitam para
retomar o debate sobre a Base com outros pontos de vista. Folha e Valor dedicam-se,
sobretudo, a tratar da tramitação da Base e a expectativa de aprovação ainda neste ano.
A Folha aborda ainda a reinserção do ensino religioso na BNCC, tema central da matéria
d´O Globo. O jornal carioca sugere que a Base do Ensino Médio estaria atrasada e
somente será debatida no ano que vem. O Estado de S. Paulo ouve porta-vozes de
escolas particulares de S. Paulo, dizendo que não seguirão a BNCC no que diz respeito à
alfabetização por considerá-la “ultrapassada”. Em outra matéria, o jornal de São Paulo
ouve associações de editoras de livros didáticos, que levantam preocupação com a
adequação dos livros à Base.
Ao longo do dia, jornais regionais repercutiram algumas das questões dos veículos nacionais.
Abaixo estão dispostos alguns briefings para apoiar as mensagens de respostas a serem
dadas:
Alfabetização
Para o MEC, a alfabetização no 2º ano é uma questão de equidade. Queremos assegurar que
todas as crianças do Brasil tenham direito a aprender a ler e a escrever até o segundo ano do
ensino fundamental, com 7 ou 8 anos de idade. Isso está em linha com as políticas
educacionais em muitos países e já acontece no Brasil com a maior parte das crianças nas
escolas particulares. Mas a base não define como deve se dar esse processo de
aprendizagem. O método de alfabetização e os materiais empregados no processo
continuarão a ser determinados pelos currículos. Redes de ensino e escolas mantêm sua
autonomia e serão responsáveis por esses currículos.
Gênero
A Base Nacional não trata de ideologias de nenhum tipo e pretende promover a cidadania, a
empatia e o respeito a si e ao próximo sem preconceitos de qualquer natureza.
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Prazo para Base Nacional do ensino médio
A discussão sobre o tema está bastante madura no MEC, mas no momento estamos
inteiramente focados no debate com o CNE e com a sociedade sobre a base nacional do
ensino infantil e fundamental. Assim
que essa etapa for concluída encaminharemos a proposta para o ensino médio.
Ensino religioso
A partir das manifestações colhidas nas audiências públicas da Base Nacional, e da própria
decisão do STF acerca do ensino religioso nas escolas, entendemos que a BNCC deve tratar
do tema. Uma comissão do CNE está debruçada sobre o assunto e trará uma resposta sobre
a melhor maneira de lidar com o ensino religioso na Base.
Ponto de atenção: livros didáticos
Matéria do Estadão desta sexta-feira (10/11) reacendeu a discussão sobre como os livros
didáticos que deverão chegar às escolas públicas em 2019 poderão incorporar os
parâmetros da BNCC – como exigido pelo edital de compra publicado pelo MEC em junho
deste ano- se a base não foi ainda homologada e poderá, em tese, sofrer mudanças e
atrasos.
2. Textos com conteúdos para briefings de ação de comunicação, produção e revisão
2.1. Atualização das perguntas e respostas sobre a BNCC no site da Base
Sobre a BNCC
O que é a Base Nacional Comum Curricular?
É um conjunto de orientações que vai nortear os currículos das escolas públicas e privadas
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base
estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, isto é, o que se considera indispensável
que todo estudante aprenda a cada etapa da Educação Básica. Fará isso estabelecendo os
conteúdos essenciais que deverão ser ensinados em todas as escolas, assim como as
competências e as habilidades que deverão ser adquiridas pelos alunos.
O documento contém:
• Competências gerais que os alunos devem desenvolver em todas as áreas do
conhecimento;
• Competências especificas de cada área do conhecimento e seus respectivos
componentes curriculares;
• Conteúdos que os alunos devem aprender e habilidades a desenvolver em cada
etapa da Educação Básica − da Educação Infantil ao Ensino Médio.
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• A progressão e o sequenciamento dos conteúdos e das habilidades de cada
componente curricular, para todos os anos da Educação Básica.
Atenção: a proposta de Base que o Ministério da Educação (MEC) entregou ao Conselho
Nacional de Educação (CNE), em abril de 2017, tratou da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental.
Qual é o objetivo da Base?
Elevar a qualidade do ensino em todo o Brasil, indicando com clareza o que se espera que os
estudantes aprendam na Educação Básica. A Base tem o objetivo também de promover
equidade nos sistemas de ensino, isto é, de assegurar o direito de aprendizagem da
totalidade dos estudantes de todas as unidades da federação, de escolas públicas e privadas,
do interior e das capitais, das zonas rurais e urbanas, das áreas nobres e das periferias das
grandes cidades. Fará isso por meio de uma referência comum obrigatória para todas as
escolas do país, respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados
e às escolas.
Qual a diferença entre Base e currículo?
A Base é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel será justamente o de
orientar a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios.
A Base estabelece os objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir, enquanto
o currículo define como alcançar esses objetivos. De maneira simples, é possível afirmar que
a Base indica o destino aonde se quer chegar. O currículo traça o caminho.
As redes de ensino têm autonomia para elaborar ou adequar os seus currículos, de acordo
com o estabelecido na Base – assim como as escolas têm a prerrogativa de contextualizá-los
e adaptá-los a seus projetos pedagógicos.
Um exemplo prático disso vem da disciplina de Ciências. Se a Base estabelecer que um dos
conteúdos for o conceito de cadeia alimentar, cada rede e cada escola terá liberdade para
escolher, entre outros aspectos, os ecossistemas que utilizará como referência ao tratar do
tema. Assim, uma rede de ensino da região Norte poderá abordar as cadeias alimentares em
ecossistemas da Amazônia; do Nordeste, na caatinga; do Centro-Oeste, no cerrado; do
Sudeste, na mata atlântica; do Sul, no pampa. E assim por diante.
O que é necessário para a Base passar a vigorar?
A Base foi encaminhada pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação (CNE), em abril de
2017, para apreciação. O CNE, órgão que assessora o Ministério da Educação, elaborará um
parecer sobre o tema. Não há prazo para que isso ocorra, mas a expectativa é que a
deliberação aconteça em dezembro.
A manifestação do CNE será, então, submetida ao Ministro da Educação, a quem compete
homologar ou não as deliberações do Conselho para que entrem em vigor.
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Depois dessas etapas, começará a implementação efetiva da Base, em conjunto com as
redes de ensino, que terão a tarefa de adequar seus currículos, alinhar a formação
continuada dos professores e adaptar as avaliações, entre outras providências.
Como a Base irá contribuir para a melhoria da educação no Brasil?
Uma das razões do baixo desempenho dos alunos brasileiros em avaliações nacionais e
internacionais é a ausência de indicações claras do que os alunos devem aprender para
enfrentar, com êxito, os desafios do mundo contemporâneo.
A adoção de uma Base Nacional Comum Curricular enfrenta diretamente esse problema. Ao
indicar com precisão as competências que os alunos devem desenvolver e os conteúdos
essenciais para seu desenvolvimento, a Base dará, às escolas e aos professores, clareza
sobre o que seus alunos devem aprender e o que devem ser capazes de fazer com esse
aprendizado.
Espera-se que a Base ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais e que
possibilite o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. Que
seja também balizadora da qualidade da educação, isto é, da garantia do direito dos
estudantes a aprender e a se desenvolver, contribuindo para o alcance das metas do Plano
Nacional de Educação (PNE).
Processos de construção
O conteúdo da Base foi construído democraticamente? Houve participação de
autoridades educacionais, de especialistas das universidades, de equipes
pedagógicas e de professores, em todo o país?
Sim. A Base foi elaborada em cumprimento às leis educacionais vigentes no país e contou
com ampla participação de entidades representativas dos diferentes segmentos envolvidos
com a Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, de universidades, de
escolas, de ONGs, de professores e de especialistas em educação.
A primeira versão do documento, lançada em setembro de 2015, foi disponibilizada para
consulta pública de outubro de 2015 a março de 2016. Foram recebidas nada menos que 12
milhões de contribuições.
Em maio de 2016, foi publicada uma segunda versão, incorporando o debate anterior. Uma
nova rodada de discussões levou 9.000 professores a seminários organizados pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), em todas as unidades da federação, no período de 23 de
junho a 10 de agosto de 2016.
A proposta em apreciação pelo Conselho Nacional de Educação foi encaminhada pelo MEC
em abril de 2017, após ter sido debatida e revista por especialistas e gestores, levando em
conta os pareceres e os relatórios recebidos. Desde então o próprio CNE promoveu cinco
seminários em todas as regiões do país para discutir o texto.
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O que determinou a construção da Base?
A elaboração de uma base nacional comum está prevista no artigo 210 da Constituição
Federal de 1988 e no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996.
A lei que instituiu o PNE de 2014 cita diretamente a Base como estratégia para o
cumprimento das metas 2, 3 e 7 do Plano. Portanto, a elaboração da Base encontra-se
amparada pela Constituição e pela legislação educacional do país.
Qual o papel do MEC na elaboração da Base?
O MEC tem o papel de coordenar a política nacional para a Educação Básica, na qual a Base
desempenhará papel estratégico. O Ministério coordenou a redação do documento e o
encaminhou ao Conselho Nacional de Educação. Caberá ao ministro homologá-lo, para que
entre em vigor como norma.
Qual o papel do CNE no processo de construção da Base?
Como órgão de assessoramento do Ministro da Educação, com atribuições normativas e com
a função de assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação
brasileira, cabe ao CNE apreciar a Base e discuti-la com a sociedade, para posterior
elaboração de parecer a ser submetido à homologação do Ministro da Educação.
Houve alguma alteração no processo de construção da Base?
O processo tem-se mantido conforme planejado desde seu início, em 2015. De acordo com o
Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, a Base deve ser elaborada pelo Ministério da
Educação (MEC), em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os
municípios, e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), precedida de consulta
pública nacional. Até o momento, foram cumpridas as seguintes etapas:
• Redação da primeira versão
• Consulta pública aberta para toda a sociedade
• Revisão da primeira versão, a partir das sugestões da sociedade e de pareceres
técnicos
• Redação da segunda versão
• Seminários estaduais para discussão com professores e gestores
• Revisão da segunda versão, a partir das sugestões de professores, gestores e
pareceres técnicos
• Elaboração da terceira e última versão
• Envio para o CNE da terceira versão, que trata do Ensino Infantil e Fundamental
• Realização de cinco audiências em todas as regiões do país (Manaus, Olinda,
Florianópolis, São Paulo e Brasília) para colher contribuições, orais e por e-mail
Para a conclusão do processo, serão cumpridas ainda as seguintes etapas:
• Elaboração de parecer pelo CNE e posterior envio ao Ministério da Educação
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• Homologação pelo Ministro da Educação
Como foi redigida a Base?
Nas duas primeiras versões, a tarefa coube a um grupo de redação formado por especialistas
indicados pelo MEC e por professores e técnicos de Secretarias de Educação com experiência
em currículo, selecionados pelo Consed e pela Undime. O grupo de redação reuniu 116
pessoas, divididas em 29 comissões, sendo elas compostas por dois especialistas das áreas
de conhecimento, um gestor de Secretaria de Educação ou professor com experiência em
currículo e um professor com experiência em sala de aula.
Na terceira versão, foi instituído um comitê gestor da Base, constituído por autoridades do
MEC. O comitê indicou um grupo de especialistas para revisar os documentos
anteriormente, a partir dos insumos das consultas públicas e dos pareceres técnicos. A esse
grupo de especialistas coube apresentar ao MEC a redação da terceira versão da Base,
posteriormente enviada ao CNE.
O conselho promoveu audiências públicas nas cinco regiões do país. O objetivo, mais uma
vez, foi fazer uma leitura crítica do documento para subsidiar o parecer do CNE e para
aprimorar a versão final, antes de sua homologação. Foram recebidos 235 documentos com
sugestões de aperfeiçoamento do texto. Parte dessas sugestões foi incorporada pelo MEC à
versão 3 da base.
Versão final da Base
Quando a Base estará em sala de aula?
A Base deverá ser implementada em até dois anos após a sua homologação. A Base é um
documento orientador da Educação Básica. Assim, chegará às salas de aulas por meio dos
currículos, da formação de professores e da elaboração de livros didáticos, entre outras
formas, uma vez que toda a Educação Básica brasileira passará a ser referenciada à Base.
Nos dois anos que antecederem a implementação em sala de aula, deverá ocorrer a
adaptação dos currículos locais, seguindo as orientações da Base Nacional Comum Curricular
(pelas diferentes redes de ensino); a implantação de programas de formação de professores
em serviço, para adoção da Base; a adaptação do material didático e a criação de novos
recursos pedagógicos alinhados à Base; a revisão das matrizes de avaliação, entre outras
etapas fundamentais para que a Base possa ser implementada com qualidade.
Qual é o papel do CNE no processo de elaboração da Base? O órgão poderá
mudar o texto?
Cabe ao CNE analisar e discutir o documento da Base, levando em consideração as
manifestações da sociedade. Portanto, podem haver propostas de alteração na redação da
Base encaminhada pelo MEC, em função de sugestões feitas em reuniões e audiências
públicas ou por grupos de trabalho, etc. Ao final de seu processo de análise, o CNE elaborará
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um Parecer e um Projeto de Resolução sobre a Base, que será encaminhado ao Ministério da
Educação para homologação do texto pelo ministro.
O CNE tem prazo para avaliar a Base?
Não. Mas se espera que conclua a tarefa em dezembro de 2017.
O MEC tem um prazo para homologar a Base?
Não. De acordo com o artigo 5 do Estatuto do Conselho Nacional de Educação, de 16 de
outubro de 2007, “os Pareceres do CNE, de conteúdo normativo, decisório ou em grau de
recurso, encaminhados para fins de homologação, sujeitam-se, no prazo de 60 (sessenta)
dias, às seguintes prerrogativas do Ministro de Estado da Educação: I -homologação; II – não
homologação e consequente encerramento do processo; III – devolução ao CNE, motivada,
para reexame”.
Nas situações que envolvem complexidade técnica, aspectos de natureza política e
envolvimento com vários segmentos da sociedade, a tramitação do processo ganha
tratamento especial junto aos setores técnicos para facilitar a homologação por parte do
Ministro.
Próximas etapas
Os professores precisarão passar por alguma formação específica?
Os professores de todo o Brasil deverão participar de formações continuadas para que
conheçam a Base, assim como seu papel no sistema educacional do país e as mudanças
propostas pelo documento. As formações continuadas deverão garantir que os professores
estejam preparados para ensinar conforme as orientações previstas na Base.
Quem irá fazer a formação dos professores?
Antes que as diretrizes da Base entrem nas salas de aulas, haverá formação continuada para
os professores e gestores em serviço. A formação continuada será fundamental para garantir
que os professores estejam preparados e seguros para lidar com a Base e com os novos
currículos.
Embora a implementação da Base seja prerrogativa dos sistemas e das redes de ensino, a
dimensão e a complexidade da tarefa vão exigir que União, DF, Estados e Municípios somem
esforços. Na perspectiva dessa colaboração, a primeira tarefa do MEC deverá ser o
alinhamento da formação de professores, tendo em vista a adoção da Base.
Avaliações nacionais sofrerão mudanças? Quando?
As avaliações nacionais também serão alinhadas à Base, respeitando o tempo de adaptação
das redes de ensino. As matrizes de avaliação da Prova Brasil/Saeb (Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica) e do Enem serão revistas, de acordo com as diretrizes da
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Base, e envolverão gestores municipais, estaduais e instituições de ensino e pesquisa. A
realização dessas avaliações, já com novas matrizes, seguirá cronograma negociado com as
redes de ensino. A implantação das mudanças no Enem seguirá cronograma negociado com
as redes municipais e estaduais, as instituições de ensino e pesquisa e as instituições de
ensino superior públicas e privadas.
Sobre a Base do Ensino Médio
Quando a etapa de Ensino Médio da Base será lançada?
A Base é uma só e se refere a toda Educação Básica − Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Ensino Médio. Em abril de 2017, as etapas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental
foram encaminhadas ao CNE. De acordo com o planejamento do MEC, a previsão é que a
etapa de Ensino Médio da Base seja enviada ao CNE no primeiro semestre de 2018.
A etapa de Ensino Médio da Base foi reescrita?
A etapa de Ensino Médio da Base está sendo revista e reescrita. Estão sendo feitos ajustes à
versão 2, com o intuito de adaptar a Base ao Novo Ensino Médio, incorporando as
contribuições apresentadas no relatório produzido por Consed e Undime, bem como as
sugestões e análises realizadas por especialistas em educação e currículo.
Quem escreverá o documento referente à etapa de Ensino Médio da Base?
Da mesma forma que ocorreu com as etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da
Base, foi composto um grupo de redação constituído por especialistas indicados pelo comitê
gestor da Base. A discussão dessa etapa considera a nova legislação que prevê a
flexibilização do currículo do Ensino Médio.
2.2. Elaboração de briefing para Conselheiros Nacionais de Educação se pronunciarem
publicamente, em uma entrevista de imprensa no dia 9/11/2017, acerca da 3ª
versão da Base Nacional Comum Curricular que aguarda votação.
2.3. Redação de release para a apresentação da reunião do CNE realizada entre 4-8 de
dezembro para ser publicado no Portal do MEC.
Base Nacional Comum Curricular será objeto de parecer do Conselho Nacional de Educação
O processo de tramitação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está na reta final. O
Conselho Nacional de Educação (CNE) deve votar, em sua reunião na próxima semana (dias
4,5,6 e 7 de dezembro), o parecer da etapa da Base que trata da educação infantil e do
ensino fundamental. Esse parecer será encaminhado ao ministro da Educação, a quem cabe
homologar o documento, para que a norma entre em vigor. No início do próximo ano, o
MEC apresenta ao CNE a etapa da Base relativa ao ensino médio.
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A Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de orientações que vai nortear os
currículos das escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, em todo o Brasil. A Base
estabelecerá direitos e objetivos de aprendizagem, isto é, o que se considera indispensável
que todo estudante aprenda a cada etapa da Educação Básica. As redes de ensino e as
escolas terão autonomia para adaptar e elaborar seus currículos tendo a Base como
referência.
A construção da BNCC segue rigorosamente o cronograma estabelecido e pactuado desde o
início. Prevista na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e de
acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, a BNCC foi elaborada pelo MEC,
em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, e
encaminhada em abril ao CNE, que realizou cinco audiências públicas em diferentes regiões
do país.
Durante todo o mês de novembro, representantes do MEC e do CNE discutiram ajustes e
aperfeiçoamentos finais ao texto da BNCC, a partir das colaborações recebidas nas
audiências. O documento a ser apreciado pelos conselheiros reflete necessidades,
interesses, diferenças e pluralidade do panorama educacional brasileiro e os desafios a
serem enfrentados para a construção de uma educação de qualidade como direito de todos.
2.4. Proposta de briefing de comunicação para etapa final de tramitação da BNCC
(28/11/2017)
Contexto
O MEC fará, em 4/12, uma apresentação do texto final da Base Nacional Comum Curricular
ao Conselho Nacional de Educação. A reunião será fechada, mas, no mesmo dia, o
documento será postado no site do Conselho, ficando disponível à imprensa e ao público em
geral. O CNE deliberará sobre a BNCC nos dias subsequentes, durante a reunião de suas
câmaras. A reunião acontece de 04 a 07/12 -não há, a princípio, um dia certo para a votação
do parecer. A expectativa do MEC, já externada à imprensa, é que o parecer seja aprovado
pelo Conselho, viabilizando a homologação da norma pelo Ministro da Educação ainda em
dezembro. Um eventual pedido de vista por um dos 24 conselheiros acarretará atrasos na
implementação da BNCC -a próxima reunião do CNE ocorre apenas em fevereiro de 2018.
Diante desse cenário, sugerimos algumas ações e conteúdos de comunicação.
04/12
Coletiva
Após a divulgação do documento pelo CNE, o MEC realiza coletiva de imprensa para elencar
os principais pontos da BNCC, citar os ajustes recentes ao texto e citar brevemente os
próximos passos da tramitação e da implantação. Discurso dever ser técnico –o CNE não terá
ainda aprovado seu parecer- e abrangente, ressaltando o marco histórico que representa a
BNCC. Imprensa insistirá nos temas mais polêmicos e particulares –ensino religioso, gênero,
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alfabetização-, mas, como a tramitação está na reta final, devem haver demandas também
por uma avaliação mais geral sobre a BNCC.
Porta-vozes: secretário Rossieli Soares da Silva e presidente do CNE, Eduardo Deschamps
Local: sala do CNE

Release
Texto faz um resumo do que é a Base, principais pontos do texto final, como chegamos até
aqui e próximos passos.
Dia da votação do parecer pelo CNE (5,6 ou 7 de dezembro)
Se o parecer for aprovado, o MEC deve se pronunciar. Como a ideia é não esvaziar o evento
de homologação da BNCC, sugerimos uma declaração breve do ministro Mendonça Filho
(nota? Vídeo nas redes sociais?) agradecendo a contribuição do CNE em particular, mas
também de toda a comunidade de educação do país que participou do processo com
importantes e numerosas contribuições, etc.
Se houver pedido de vista, manifestação do MEC deve reforçar confiança no CNE e na
aprovação célere do documento já na primeira reunião do conselho no próximo ano.
Dia da homologação da Base (semana de 18-22 de dezembro)
Evento no Palácio do Planalto
Evento será essencialmente político, com a presença do presidente Michel Temer,
parlamentares, ministros e convidados da área de educação. Discurso do ministro reforçará
o marco histórico e a importância de o governo estar fazendo mais uma entrega tão
relevante na educação. Seria importante ter a participação de um professor que pudesse dar
testemunho de importância da BNCC para a vida prática em sala de aula.

Coletiva
Após a solenidade, coletiva do ministro Mendonça Filho e da secretária Maria Helena
Guimarães. Eles devem destacar que a etapa da BNCC que trata do Ensino Médio será
encaminhada logo ao CNE, com expectativa de aprovação mais rápida.
Release
Deve replicar todas as informações básicas sobre a BNCC e também falar sobre etapa do
Ensino Médio.
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2.5. Briefing para responder internautas que interagem com redes sociais do MEC
para comentar a Base.
Não sei o que é/não conheço a Base
Olá, xxxxxx. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que contém um
conjunto de orientações que irão nortear os currículos das escolas públicas e privadas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. Ela irá estabelecer
as habilidades e competências que os estudantes devem aprender a cada etapa da educação
básica.
A Base irá padronizar o ensino?
Olá, xxxxx. A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não vem para padronizar, e sim
para estabelecer com clareza o que deve ser desenvolvido pelos alunos em cada etapa da
educação básica. O documento valoriza e respeita as diversidades regionais e manifestações
de cada comunidade. Essas diferenças serão refletidas nos currículos, que deverão ser
adequados à Base pelos estados e municípios. Para mais informações sobre a Base, acesse:
www.basenacionalcomum.mec.gov.br
Alunos de algumas escolas terão privilégios?
Olá, xxxx. A BNCC vem justamente para assegurar direitos iguais para toda criança e jovem.
O documento traz uma série de orientações que irão nortear os currículos das escolas
públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o
Brasil. Para mais informações, acesse: www.basenacionalcomum.mec.gov.br
A Base não abrange o Ensino Médio?
Olá, XXXX. A Base é uma só e se refere a toda Educação Básica − Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Em abril de 2017, o MEC entregou ao Conselho Nacional de
Educação (CNE) o documento referente às etapas da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental. O documento referente à etapa do Ensino Médio está sendo elaborado e a
previsão é que seja encaminhado ao CNE no primeiro semestre de 2018. Para mais
informações sobre a BNCC acesse: www.basenacionalcomum.mec.gov.br/
A Base irá implementar ideologia de gênero nas escolas?
Olá, xxxx! Não há ideologia de gênero na Base. A BNCC é um conjunto de orientações que
deverá nortear os currículos das escolas públicas e privadas de ensino de todo o Brasil,
possibilitando a melhora da educação e assegurando direitos iguais para toda criança e
jovem. Saiba mais: www.basenacionalcomum.mec.gov.br
Base é o mesmo que currículo?
Olá, xxxx! A Base é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Ela irá estabelecer os
objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir nas etapas da Educação Básica,
enquanto o currículo define como alcançar esses objetivos.
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As redes de ensino têm autonomia para elaborar ou adequar os seus currículos, de acordo
com
o
estabelecido
na
Base.
Para
mais
informações,
acesse
www.basenacionalcomum.mec.gov.br
Apenas a reformulação do currículo vai resolver o problema da educação?
Olá, xxxx. É importante esclarecer que a BNCC e os currículos são documentos diferentes. A
BNCC é um passo importante para a melhoria da educação, ela assegura que toda criança e
jovem tenham garantidos os seus direitos de aprendizagem, indicando com clareza o que se
espera que os estudantes aprendam em cada etapa da Educação Básica. O documento
norteará os currículos das escolas públicas e privadas de todo o Brasil, promovendo
equidade
nos
sistemas
de
ensino.
Para
mais
informações,
acesse:
www.basenacionalcomum.mec.gov.br
O conteúdo estudado está atrasado.
Olá, XXX. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem para definir com clareza o que os
estudantes devem aprender em cada etapa da educação básica, estabelecendo os objetivos
que se espera que os alunos venham a atingir, e a partir dessas orientações, as redes de
ensino deverão adequar seus currículos. Espera-se que a Base ajude a superar a
fragmentação das políticas educacionais e que possibilite o fortalecimento do regime de
colaboração entre as três esferas de governo. Que seja também balizadora da qualidade da
educação, isto é, da garantia do direito dos estudantes a aprender e a se desenvolver. O
objetivo é que a BNCC promova equidade nos sistemas de ensino. Saiba mais no site:
www.basenacionalcomum.mec.gov.br
O que os alunos irão aprender?
Olá, XXXX. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem justamente para indicar com
clareza o que se espera que os estudantes aprendam e cada etapa da educação básica, por
meio de uma referência comum obrigatória para todas as escolas do Brasil. Ao indicar com
precisão as competências que os alunos devem desenvolver e os conteúdos essenciais para
seu desenvolvimento, a Base dará, às escolas, aos professores e aos pais, clareza sobre o que
os estudantes devem aprender e o que devem ser capazes de fazer com esse aprendizado.
Saiba o que os alunos de cada etapa devem aprender acessando o documento:
www.basenacionalcomum.mec.gov.br
Os professores terão algum apoio para implementar a Base?
Olá, xxxxxx. A BNCC é um documento normativo com orientações que deverão nortear os
currículos das escolas públicas e privadas de ensino de todo o Brasil. No momento da
implementação, as redes de ensino contarão com o apoio do MEC na formação continuada
dos professores, assim como na elaboração e ou adequação dos currículos escolares. Para
mais informações XXX.
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Relatório de elaboração de briefings para criação de peças e materiais para
ações de comunicação relacionadas à publicidade da BNCC
DEZEMBRO/2017
1. Excertos de material publicado (imprensa e outras mídias) para subsidiar os briefings e
ações de comunicação sobre a BNCC
1.1.

Principais pontos de fala do Conselheiro Nacional da Educação Ivan Siqueira no
Webseminário do Jeduca (01/12/2017)

Como tem sido a comunicação MEC/CNE:
* Está sendo fluida. Havia divergência quanto à V3 entre grupos de pesquisa e a própria
academia, em aspectos, como por exemplo, o ensino religioso e alfabetização, mas que agora
chegaram a um bom termo.
Como está o andamento do processo no CNE:
* Segunda e terça-feira (4 e 5/12): Nestes dias será apreciada coletivamente a proposta do MEC
que visa dar respostas às ponderações feitas nas audiências, encontros e reuniões realizadas ao
longo deste período de discussões. No final de semana de 2 e 3/12, caberá a cada conselheiro
fazer sua análise individual da proposta. Após esses dois dias, verificaremos quais serão os
próximos passos a serem dados.
Educação Infantil:
* Uma das áreas com mais críticas concentradas em 4/5 tópicos como: visão instrumental da
educação restritivamente à cognição; limitação do foco do ensino nas disciplinas e não nos
alunos; definição de quando está completada a alfabetização; falta de ênfase concreta na fase
do “brincar”; instrumentalização do caráter de competências;
* Enfatizou que as sugestões dadas por meio de contribuições de especialistas, em audiências,
reuniões internas e debates, à temática da Educação Infantil foram somadas ao documento, o
que incrementou a V3;
* Segundo ele, houve um esforço de melhora significativa do debate em que se colocou “a
criança no centro”. Também houve preocupação com a operacionalização do processo da Base,
cheio de conceitos novos. A discussão foi pertinente. A Base tem que normatizar o que todos
devem aprender em todo o país. Outras regulamentações serão feitas pelo MEC a seu tempo;
* Segundo ele, a grande crítica que especialistas fizeram foi que a V3 repetiu pontos da V2 que
já haviam sido superados. Os educadores, por sua vez, conseguiram que o MEC ajustasse isso
agora com a nova proposta (bom salientar que ele não chamou a nova proposta de Versão 4).
Houve correção dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Agora está
melhor definido o que cada aluno deve aprender em cada etapa.
Até onde vai a Base?
* Ponto polêmico porque há mais de uma interpretação sobre vários aspectos da Base e não
temos modelo anterior para comparar. Temos nossa legislação a que seguimos (LDB, PNE etc.).
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Acredita que a polêmica irá até a homologação da Base, pois há muito tensionamento devido a
sermos um país federativo e de grande dimensão territorial e diversidade regional. Para ele, há
dúvida quanto “até onde se deve subir a régua”, pois um país continental e tão diverso não
possui um mesmo nível de gestão, de formação de professores e qualidade de ensino em todo
território.
Alfabetização. O que esperar?
* Na área de Linguagens houve melhoras pois havia crítica à fragilidade da alfabetização. Houve
um adensamento na parte de Língua Portuguesa. Letramento e alfabetização não foram bem
definidas ainda e isso deverá acontecer quando houver a discussão da proposta pelo CNE. Há
ainda uma confusão entre letramento e alfabetização no Brasil que acaba se constituindo em
um “drama”. Coisa que não ocorre em outros países, pois neles isso está bem definido.
Como ficou definida a alfabetização?
* Ainda não há qualquer definição, posto que não houve análise da proposta pelo colegiado do
CNE. O que está no documento apresentado pelo MEC é que ela aconteça no 1º e 2º anos até o
fim do processo de alfabetização. Segundo ele, essa redação não define muito bem quando
seria isso, qual o ano efetivo para conclusão da alfabetização. Para ele, a alfabetização não se
encerra com o conhecimento do alfabeto. Reforçou que não há nada definido a esse respeito.
Orientação sexual, diversidade de gênero voltaram para a Base?
* Não voltaram, segundo ele, por conta da pressão pública sobre essas temáticas na atualidade
de nosso país. Na Base, há citação a Direitos Humanos e não a gênero, como estava
explicitamente colocado na V2 e nos PCNs. Para ele, o fato de não ter menção na proposta do
MEC não quer dizer que isso não possa ser alterado pelo CNE.
Ensino religioso:
* Como não havia ensino religioso na proposta do MEC, acabou ficando mais fácil adequar o
texto à decisão do STF de que o ensino religioso é confessional, mas com matrícula facultativa.
Salienta que o CNE deverá estabelecer diretrizes para o ensino religioso.
Como a sociedade tomará conhecimento das mudanças realizadas pela Base?
* As mudanças realizadas na Educação Infantil e, sobretudo, em Língua Portuguesa, com a
inclusão dos “campos de atuação”, deverão receber maior atenção no momento da adequação
dos currículos à Base. Antes haviam os eixos e a nova proposta do MEC acrescenta os campos
de atuação (orientação na escolha de textos, contexto e gênero literário, etc.). Esses pontos
precisarão ser melhor esclarecidos junto aos educadores.
Discrepância de acesso à Educação Infantil:
* Há um ponto de tensão e sem consenso da academia para se executar a EI em situações tão
distintas socioeconomicamente como as de nosso país. Como a régua subiu um pouco com a
Base, as crianças mais pobres terão acesso maior às competências. Para ele, essas crianças têm
que ter oportunidades iguais às demais crianças. “Temos de nos centrar em qual é a função da
Educação Infantil na Educação Básica em um país com a diversidade regional e socioeconômica
que temos”.
Há pressão do MEC em aprovar logo a Base?
* Este é um processo infindável de mudanças. A discussão da Base já vem acontecendo há
muitos anos e os novos questionamentos são constantes. “Não há pressa do MEC. A pressa é
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de todos nós. A pressa é do Brasil. Essas questões mundo afora estão bem resolvidas. Já
recebemos as diferenças da V3 com os pareceres propostos. Vamos analisar no fim de semana
individualmente e segunda e terça-feira coletivamente”.
Tecnologia:
* Esse tema foi diluído em algumas disciplinas. Não foi atendido o pedido de se criar um eixo
próprio de Tecnologia. Arte e Música, na opinião dele, não foram bem contemplados com
Tecnologia.
Vigência:
* Deverá entrar em vigor após um ano de sua homologação. Se for homologado em 2017,
deverá entrar em vigor em 2019. Citou que alguns estados já se encontram bastante avançados
em termos de possível adequação à Base, como São Paulo. Acredita que se a Base somente for
homologada em 2018, ela entrará em vigor em 2020. Defende que o prazo de início de vigência
esteja no texto a ser aprovado.
Quilombolas e indígenas:
* Orgulhou-se do trabalho que fez como coordenador do grupo que tratou do ensino de
quilombolas e indígenas. Segundo ele, praticamente todos os anseios dessas comunidades
foram contemplados na proposta, principalmente na parte de História. Nesse aspecto, houve
um incremento à V2.
* Defende que o documento não seja fechado. Deve haver uma revisão periódica, a fim de que
se evita a obsolescência.
* Conclui sua fala dizendo que a Base é um instrumento fundamental para se indicar a direção
do que se pretende como política educacional brasileira a partir do momento que define
minimamente o que cada aluno deve aprender para ser um cidadão. A Base servirá de
referencial e de política nacional de educação onde antes não havia nada.
1.2. Análise de Mídia sobre Aprovação da Base Nacional Comum Curricular
1.2.1. Excertos e sínteses da mídia do dia 15.12.17
Os principais jornais trouxeram ao longo da tarde, em seus sites, textos
predominantemente relatoriais sobre a aprovação da Base. O destaque esteve com O Globo,
que classificou a aprovação, no subtítulo e no lide, de “vitória do MEC”. “O placar selou uma
vitória do Ministério da Educação (MEC), que modificou a BNCC na reta final de discussão,
suprimindo menções a questões de gênero e sexualidade, e articulou nos últimos meses o placar
favorável ao texto”, afirmou texto da repórter Renata Mariz. Também foi de O Globo outro
longo texto, no início da noite, abordando críticas à Base por dois educadores.
Todas as publicações destacaram o fato de a aprovação não ter sido por unanimidade e
deram espaço para os argumentos dos “oposicionistas”. A Folha, em matéria do Paulo Saldaña,
cita trechos do voto conjunto contrário e declarações críticas da conselheira Malvina Tuttman.
Saldaña, responsável por manchete na última semana afirmando que o MEC estaria vinculando
questões de gênero ao Ensino Religioso, afirma agora que o ministério “voltou atrás” e suprimiu
da parte de ER trechos em que se previa a discussão na escola de concepções de "gênero e
sexualidade" de acordo com tradições religiosas.
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Estadão e G1 relatam, erroneamente, que o CNE ainda vai decidir se o Ensino Religioso
entrará na base como área do conhecimento ou como componente regular, dentro de Ciências
Humanas. O tema entrou no texto como área, e isso não poderá mais ser alterado pelo
Conselho (segundo o MEC). Caberá à Comissão do Conselho, que trata do Ensino Religioso,
deliberar sobre o assunto, mas sem o poder de alterar o texto da BNCC. O UOL afirma, ainda,
que o Ensino Religioso será área obrigatória no Ensino Fundamental – sem esclarecer que a
matrícula é optativa.
O portal G1 destacou em sua editoria de Educação: "Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) dos ensinos infantil e fundamental é aprovada". No entanto, ressalva que o "debate
sobre o ensino médio não foi concluído". A publicação indica, ainda, que as escolas públicas e
particulares devem adotar novas referências para seus currículos até o início do ano letivo de
2020. A reportagem reproduz vídeo do Jornal Hoje sobre a votação, com reportagem de
Fabiano Andrade. O G1 relaciona os destaques e próximos passos da BNCC. Seriam eles:
Ensino religioso ganha diretrizes sobre o que deve ser ensinado do 1º ao 9º ano
Alfabetização deve ser concluída até o segundo ano
Orientações sobre identidade de gênero devem ser discutidas por comissão do CNE
Redes municipais, estaduais e federal precisam reelaborar seus currículos segundo a
BNCC
• Material didático terá que ser produzido segundo as novas diretrizes
• Implementação deve estar completa até início do ano letivo de 2020
•
•
•
•

Texto publicado às 18h43 no site de O Globo, afirma que a "Aprovação da Base divide
educadores". "Enquanto alguns comemoraram a aprovação do documento, que deve nortear os
currículos de todo país, outros apontam que o texto tem falhas graves em relação à progressão
de habilidades a serem desenvolvidas e até mesmo no perfil geral da Base, que seria
direcionado a um modelo conteudista", diz a reportagem. Para corroborar a afirmação,
reproduz declarações da educadora Ilona Becskeházy e de Daniel Cara, coordenador da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A voz discordante foi do diretor da Fundação
Lemann, Denis Mizne.
O Globo também afirma que "a BNCC foi aprovada por 19 votos a 3 após longas
discussões no Conselho e divergências entre membros". Traz, no corpo do texto, falas críticas da
educadora Ilona Becskeházy, quanto ao segundo segmento do ensino fundamental.
- O documento que foi aprovado trouxe um texto que abriu a caixa preta da
alfabetização. Estávamos nas trevas e isso melhorou. Mas no segundo segmento do ensino
fundamental há uma nuvem, está completamente bagunçado. Falta foco nas competências. É
necessário dizer que o aluno tem que compreender um texto de determinado nível. No Brasil, os
professores têm uma formação frágil, se não há uma ideia de progressão ano a ano, a educação
acaba empurrando o aluno que chega ao 9 º ano e não sabe o necessário - argumenta.
Ilona critica também a oportunidade perdida pelo Estado de fazer um trabalho melhor
na Base, mas afirma que é importante ter um documento aprovado, ainda que ele não seja o
ideal.
O Globo afirma que, em relação a um dos pontos mais polêmicos do documento, o CNE
acatou a supressão de menções a questões de gênero e sexualidade, proposta pelo MEC. Entre
as mudanças, a BNCC estabelece a antecipação da alfabetização para o 2º ano do ensino
fundamental e detalha o que é esperado da aprendizagem dos estudantes nessa etapa.
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Para Daniel Cara, o modelo do documento prioriza um ensino pautado em avaliações de
larga escala, o que prejudica a aprendizagem efetiva dos alunos e disse que "a Base nasce
velha" e que o documento enfrentará dificuldades de implementação.
Já o diretor da Fundação Lemann, Denis Mizne, discordou das críticas, e salientou que,
embora existam falhas, o documento é um passo fundamental para a educação brasileira e está
suscetível a aperfeiçoamento ao longo do tempo.
Ponto comum
As publicações são conflitantes quanto ao número correto dos votos. G1 havia
publicado, assim que a votação foi concluída, que foram 19 votos a favor e 3 contrários. Ao final
da tarde, corrigiu para 20x3. Agência Brasil também marcou 20x3. Paulo Saldaña, da Folha,
colocou 19x3. Parece uma bobagem diante da aprovação, mas seria bom ter esse dado de
forma concreta, com base na ata da reunião, apontando-se, inclusive, se houve ausência ou
abstenção de conselheiros. Como não houve proclamação final do resultado, não ficou claro o
placar.
Links:
O Globo - https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/base-nacional-comum-curricularaprovada-pelo-cne-22195834
O Globo (18h43) - https://glo.bo/2ChXHjp
Folha - http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1943588-curriculo-nacional-doensino-basico-avanca-e-so-espera-aval-de-ministerio.shtml
Estadão - http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,base-nacional-curricular-paraeducacao-basica-e-aprovada-pelo-cne,70002121267
UOL - https://educacao.uol.com.br/noticias/2017/12/15/base-nacional-comum-curricular-eaprovada-em-conselho.htm
G1 - https://g1.globo.com/educacao/noticia/base-nacional-comum-curricular-bncc-e-aprovadaem-conselho.ghtml
1.2.2. Excertos e sínteses da mídia do dia 16.12.17
A exemplo do Jornal Nacional, principais veículos da mídia impressa destacam a aprovação da
Base com enfoque amplamente positivo. Todos enaltecem a vitória política do MEC e o marco
para a Educação brasileira. Pontos sensíveis são residuais e se concentram nos desafios de
implantação e avaliação dos alunos. Repercussão entre especialistas é predominantemente
favorável, exceto nos focos conhecidos de críticas, cada vez menos consistentes nas suas
argumentações. Questões vistas como polêmicas, como o gênero e o ensino religioso, são
tratadas de forma meramente descritiva e ocupam menor destaque nos jornais. Porta-vozes do
MEC aparecem com protagonismo na narrativa do dia, disseminando mensagens-chave como a
qualidade, a equidade e o caráter plural do documento. Resultado reforça a importância da
repetição exaustiva dos conceitos da BNCC na estratégia de comunicação até a homologação.
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Base não é currículo
Com chamada na capa e texto vazando da capa do Caderno Cotidiano para a página interna,
Folha explora fundamentalmente duas vertentes: 1) o calendário de votação no CNE, que teria
sido acelerado pelo MEC ‘de olho no calendário eleitoral’; 2) os desafios da implantação nas
redes municipais e estaduais. Ficou em segundo plano, com mero registro, a interpretação de
que “o governo Temer suprimiu do texto questões de sexualidade e identidade de gênero”.
Viés da reportagem é neutro, com aspas do secretário Rossieli declarando-se confortável com o
resultado do processo no Conselho e da secretária-executiva Maria Helena, para quem a
aprovação é ‘vitória do Brasil’. O ministro Mendonça Filho é citado no trecho em que o repórter
Paulo Saldaña discorre sobre gênero e inclusão do ensino religioso como área.
Embora faça alguma confusão com a expressão ‘currículo’ no título, o jornal faz abordagem
didática sobre a Base. Infográfico ajuda a entender o passo a passo. As falas negativas estão nas
bocas da conselheira Malvina Tuttmann, que criticou, como esperado, o prazo de aprovação.
“Não me considero participante desse processo”, disse. Ficou discretamente registrada pelo
jornal uma possibilidade de “ajuste” no texto final antes da homologação, que permitiria às
redes mais flexibilidade na adoção da estrutura proposta pela Base –o que merece atenção do
MEC para evitar ruídos.
Destaque para a entrevista de Idilvan Alencar, do Consed, que elogia a perspectiva de redução
de desigualdades e pede atenção na implantação em cidades mais carentes e menores. Denis
Mizne, da Fundação Lemann, aponta para “a parte mais difícil para criar currículos, a formação
na ponta dos professores”. Por fim, a Folha revisita o histórico da BNCC, lembrando a previsão
constitucional e os vários governos, consolidando na terceira versão.
Mudança na avaliação
Também com chamada de capa e reportagem de abertura do Caderno Metrópole, Estadão
enaltece a mudança histórica para a Educação brasileira no sentido de garantir objetivos de
aprendizagem para todos os anos do ensino infantil e fundamental. Jornal enfatiza, ainda, os
prazos de implantação –2020, embora o MEC já avalie a partir de 2019 os alunos pelo que
estabelece o documento. Narrativa sublinha o exemplo dos países desenvolvidos e na
importância de definir habilidades e competências. Para o jornal, uma das principais mudanças
é a antecipação do prazo para alfabetização do terceiro para o segundo ano.
A matéria, assinada por Renata Cafardo e Luiz Fernando Toledo, explora como “controvérsias”
questões como a reformulação das avaliações como o Prova Brasil para 2018. Priscila Cruz, do
Todos pela Educação, vê com ceticismo o calendário do MEC para avaliar os alunos a partir de
2019. Outro questionamento parte de Ocimar Alavarse, da USP, para quem o MEC não poderia
avaliar algo “que não foi completamente implementado”.
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Cafardo faz comparações com o Common Core, dos EUA, para lembrar os percalços de
implantação naquele país, insinuando que pode haver dificuldade na obrigatoriedade da
adesão aos documentos pelas redes.
Ainda na reportagem do Estadão, destaque para o apoio das escolas particulares. “Não é
camisa de força”, diz Mauro Aguiar (Abepar) e para a frase elogiosa de Aléssio Costa Lima, da
Undime: “É um marco para a educação Brasileira”. Ao tratar de temas polêmicos como gênero
e ensino religioso, o Estadão cita a secretária-executiva Maria Helena, com frase democrática e
plural: “Não houve pressão específica, direta, no MEC. Houve pressão pública. A sociedade
existe e a forma como ela se manifesta tem de ser considerada”.
O Estadão usa texto de apoio, com menor ênfase, para tratar da adoção do Ensino Religioso
“não confessional” como área. Menciona também a decisão do STF e delega ao CNE a decisão
final sobre o tema, em resolução futura.
Vitória do MEC
Em reportagem que abre página no Caderno Sociedade, O Globo enfatiza “novo norte para a
educação brasileira”, com narrativa positiva para o MEC. Texto, assinado por Paula Pereira e
Renata Mariz, destaca a importância da aprovação da Base após três anos de debates e 21 anos
depois da indicação na LDB.
Matéria sublinha o voto simbólico do presidente do CNE em favor do documento e fala em
“vitória do MEC, que alterou o texto na reta final, suprimindo menções a gênero, e articulou a
aprovação nos últimos meses”. Jornal traz aspas favoráveis de Denis Mizne e, como sempre,
contrárias de Ilona Becskehazy (que chega a usar o temo “caixa preta da alfabetização”).
Também dá espaço a Daniel Cara, outro crítico da atual gestão, que afirma que a Base “nasce
velha, que estimula a educação conteudista por série”. Em contraponto, Olavo Nogueira Filho,
do Todos pela Educação, escreve breve artigo lateral corroborando com os pontos de fala
positivos do MEC e enfatizando o ponto de partida para a melhoria na qualidade do ensino e o
desafio posterior da implantação.
Qualificação e equidade
Correio Braziliense produz reportagem com viés diferente sobre a Base, tratando, inclusive dos
avanços no segmento das novas tecnologias digitais e do aprimoramento da progressão em
língua portuguesa. Com chamada na capa, jornal abre página com a aprovação e publica
declaração do ministro Mendonça Filho reforçando os conceitos positivos do documento: “Com
a BNCC, o Brasil se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo,
que já se organizam em torno de uma base comum. Vamos entregar aos brasileiros um texto
plural e contemporâneo, que terá papel crucial na melhoria da qualidade e da equidade da
educação no Brasil.”
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A abordagem mais crítica cabe à superintendente do Cenpec, Anna Helena Altenfelder, para
quem o Brasil tem uma tradição de “legislações e marcos legais na educação não acontecerem,
de fato.”

1.2.3. Debate na rádio CBN (18/12) sobre a BNCC com participação do ex-ministro da
Educação, Renato Janine, e da presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz
Renato Janine e Priscila Cruz defenderam, de uma maneira geral, a BNCC e destacaram que o
grande desafio começa agora, com a implementação. Nessa etapa, é fundamental haver a
participação dos professores, disse Cruz. Janine defendeu que os municípios se articulem em
redes regionais para trabalhar na adaptação de currículos.
Apesar de destacar a importância da BNCC, Cruz fez a ressalva de que o documento não está
conectado às demandas desse século, em que o aluno precisa ser o protagonista da
aprendizagem e as pessoas estão sendo preparadas para profissões que ainda não existem. "A
Base não olha para o futuro", disse.
Sobre o ensino religioso, Cruz disse que a criação de uma comissão para tratar do assunto no
CNE foi uma maneira de o conselho fazer a Base avançar. Ela disse, no entanto, achar
"lamentável" que o ensino religioso tenha entrado como área do conhecimento, o que teria
sido fruto da ação de grupos de pressão. Janine acrescentou que o MEC "tem sido omisso em
várias questões". Ele citou as ações recentes contra reitores universitários e disse que o MEC
não procurou a UFMG após a condução coercitiva do seu reitor.

2. Textos com conteúdos para briefings de ação de comunicação, produção e revisão
2.1.

Briefing em formato de perguntas e respostas sobre a Base para auxiliar
comunicação do MEC em demandas de jornalistas durante discussão da BNCC no
Conselho Nacional de Educação (CNE) no dia 04/12

Perguntas e Respostas
AS MUDANÇAS
1 - Quais foram as principais mudanças feitas no texto da Base?
O texto fez ajustes nas competências gerais que perpassam a Educação Básica para contemplar,
ou dar mais ênfase, a aspectos como o mundo digital, o consumo responsável e o respeito aos
direitos humanos. Foram feitas, também, adaptações pontuais nas competências específicas
das áreas.
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Foi revista, ainda, a componente língua portuguesa, para explicitar os critérios de progressão. O
componente ensino religioso foi incluído.
Por fim, também houve mudanças pontuais no texto de introdução da Base para incluir
referência específica à construção de currículos e propostas pedagógicas para a educação
escolar indígena.
2- O destaque a direitos humanos visou compensar a retirada de referências a questões de
gênero na Base?
Absolutamente. O respeito aos direitos humanos está na espinha dorsal no documento e o
objetivo foi deixar isso ainda mais explícito. A Base é plural e contemporânea, e contempla a
diversidade de forma abrangente.
TECNOLOGIA
3 - As mudanças endereçaram críticas sobre o pouco destaque dado à tecnologia na Base?
A competência geral que trata de tecnologia foi ajustada para deixar claro que os alunos devem
não apenas usar, mas compreender e criar tecnologias digitais de informação e comunicação
nas diversas práticas sociais, inclusive as escolares.
As competências específicas também foram aperfeiçoadas para incluir referências à utilização e
à produção de tecnologia nas diferentes áreas.
A INCLUSÃO DO ENSINO RELIGIOSO
4 - O Ensino Religioso vai constar na Base Nacional Comum Curricular?
A decisão de reincluir o Ensino Religioso na Base deu-se a partir de sugestões colhidas pelo
Conselho Nacional de Educação nos seminários que promoveu nas cinco regiões do país a partir
de abril. Comissão do CNE criada para discutir o assunto fez recomendação nesse sentido. O
novo entendimento se consolidou após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que
considerou constitucional a oferta de Ensino Religioso confessional nas escolas públicas, com
matrícula optativa.
A ALFABETIZAÇÃO
5 - O MEC manteve a previsão de alfabetização até o 2º ano? O que será considerado para
definir que uma criança está alfabetizada?
Sim. Entendemos que a criança estará alfabetizada quando ela domina a correspondência entre
fonema (som) e grafema (letras e sinais de pontuação, por exemplo), está familiarizada com o
conceito de sílabas e tem fluência na leitura de frases curtas. A criança também precisa saber
diferenciar escrita em letra de imprensa e cursiva. Esses componentes básicos devem ser
aprendidos até o segundo ano do Ensino Fundamental.
6 - E a interpretação de textos? Essa etapa não faz parte da alfabetização?
As práticas de letramento são um processo contínuo e progressivo que engloba a alfabetização,
o conhecimento da ortografia e a capacidade de entender o que se está lendo, bem como de se
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produzir textos escritos. O letramento não se encerra com a alfabetização, que é a etapa inicial
de formação linguística do aluno e deve ser concluída até o 2º ano.
Já o desenvolvimento da fluência em leitura, por exemplo, deve ocorrer ao longo dos três
primeiros anos do Ensino Fundamental. As práticas de letramento terão continuidade nos anos
seguintes, devendo alcançar seus objetivos até o quinto ano desta etapa de ensino.
LÍNGUA PORTUGUESA
7 - Algumas competências específicas de Língua Portuguesa também foram alteradas. Qual o
motivo?
O objetivo foi inserir melhor o aluno em seu contexto social e aperfeiçoar os diversos campos
de atuação que integrarão seu processo de aprendizagem.
Estabeleceu-se, por exemplo, que para os anos iniciais do Ensino Fundamental, ou seja, do
primeiro ao quinto ano, o aluno deverá apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a
como forma de interação nos diferentes campos de atuação da sua vida cotidiana. Também
deverá ler, escutar e produzir textos orais, escritos e de outros gêneros - como o jornalísticomidiático - com capacidade crítica.
Durante todo o Ensino Fundamental, os alunos também deverão se envolver em práticas de
leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético, valorizando a literatura e
outras manifestações artístico-culturais como agentes transformadores do indivíduo.
As práticas de pesquisa e estudo serão constantes, com utilização de práticas da cultura digital,
em suas diferentes linguagens, para que o aluno possa aprender e refletir sobre o mundo e
realizar diferentes projetos de sua própria autoria.
AS OUTRAS ÁREAS
8 - E o que mudou nas competências específicas das demais áreas e dos componentes
curriculares?
As competências específicas sofreram ajustes para ficarem alinhadas às competências gerais
revisadas e também para contemplar demandas particulares, tais como:
Arte- dar ênfase a temáticas das culturas indígena e afro-brasileira.
Matemática – contemplar tecnologias e pensamento computacional (algoritmos e
fluxogramas). Inclusão de 13 habilidades, a partir do 6º ano. Exemplo: interpretação de
fluxogramas simples para identificar as relações entre os objetos representados.
Educação física - dar maior ênfase à criatividade e inserir o objeto de conhecimento lutas de
matriz indígena e africana.
Inglês – assegurar o tratamento do inglês como língua franca.
Ciências - ampliar o tratamento dado a processos de investigação, a tecnologias e à cultura
indígena.
Geografia e História – ampliar tratamento dado a tecnologias e relações étnico-raciais e cultura
indígena, afro-brasileira e africana. Criação de cinco novas habilidades para contemplar a
história recente do Brasil, pós 1988.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL
9 - Quais as principais alterações para a Educação Infantil?
Foram cinco os ajustes.
1) O primeiro tem a ver com a organização curricular da Educação Infantil na BNCC, que
está estruturada em cinco campos de experiência. O campo de experiência “Oralidade e
escrita” foi substituído por “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, retomando
nomenclatura da versão 2. O texto também ampliou a explicação sobre o
desenvolvimento da oralidade nessa etapa da vida escolar.
2) Os objetivos e sínteses de aprendizagem foram ajustados e, em alguns casos, reduzidos
para melhor clareza.
3) As três faixas etárias em torno dos quais se organizam os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento na Educação Infantil passaram a ser acompanhados dos termos bebê
(0-1 ano e 6 meses), criança bem pequena (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e
criança pequena (4 anos a 5 anos e 11 meses).
4) O direito de aprendizagem e desenvolvimento brincar sofreu revisão de texto.
5) O termo monitoramento da aprendizagem foi substituído por acompanhamento da
aprendizagem.
2.2.

Elaboração de briefing para comunicação do MEC acerca das repercussões na
mídia sobre votação da Base no CNE.

2.2.1. 5 de dezembro de 2017 (parte I – antes da publicação da nota do CNE)
Dois dos principais jornais do país (Estadão e O Globo) exploram o tema, com abordagens
previsíveis e enfoque predominantemente crítico ao MEC. Apenas o periódico paulista tratou do
assunto em sua edição impressa. Os questionamentos dos jornalistas e especialistas
consultados tangenciam três pontos de alta sensibilidade para o processo de votação da Base
pelo CNE: a transparência nos ajustes, a alfabetização no segundo ano e a inclusão do ensino
religioso. Atenção: a exemplo do que a Folha fez na edição de sábado, começa a cristalizar no
noticiário a versão segundo a qual trata-se de uma “quarta versão” da BNCC, o que faz
prevalecer a narrativa dos adversários do MEC no processo. A tendência é que os principais
veículos ampliem a cobertura a partir de hoje, olhando com lupa cada movimento dos
conselheiros e da equipe técnica do ministério.
Estadão publica abre de página, com destaque, assinado por Renata Cafardo. O lide é o debate
sobre o ensino religioso, que teria causado polêmica no debate entre os conselheiros nesta
segunda. Contextualiza o debate, mencionando que o tema não estava na Base na versão
entregue ao Conselho, mas que voltou a ser abordado depois da decisão do Supremo sobre
ensino confessional.
O contraponto à inclusão do ensino religioso vem do o pesquisador da Ação Educativa e
professor de Direito da Universidade Federal do ABC (UFABC), Salomão Ximenes: “A decisão do
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STF não muda nada. Para mim isso esse argumento é cortina de fumaça. A inserção do ensino
religioso agora é resultado de pressão de grupos de interesse”, diz.
Importante: o jornal, assim como a Folha fizera na edição de sábado, fala em “4ª versão do
documento”.
O veículo também relata o processo de aprovação da Base, de forma crítica. Diz que o
documento que está sendo debatido nesta etapa não foi divulgado e cita nota da Jeduca,
segundo a qual “a sociedade tem o direito de conhecer, com antecedência, a proposta que está
servindo como pilar para as discussões no CNE.”
O Estadão também menciona brevemente a questão de gênero e a alfabetização.
Link:
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensino-religioso-trava-base-nacionalcomum-curricular,70002108073
Briefing:
1) Questionar a jornalista sobre o uso da expressão “quarta versão” e avaliar a
possibilidade de distribuição de nota oficial/comunicado sobre o tema, sob pena de os
veículos em geram ‘comprarem’ a narrativa dos adversários do MEC quanto à autoria do
documento;
2) Ressaltar, em contato com a jornalista, a transparência do rito e o cumprimento
rigoroso do regimento e do calendário previsto desde o início da construção da BNCC;
3) Produzir emergencialmente (consultando conselheiros responsáveis pelo tema Ensino
Religioso) um documento com pontos de fala sobre o assunto, com os principais
argumentos técnicos e jurídicos (STF) que balizam a inclusão na BNCC;
O Globo, em sua edição eletrônica, enfoca o processo de aprovação e a questão da
alfabetização. O texto, escrito por Paula Pereira, foi divulgado na madrugada (às 4h30). O
processo do debate é abordado de maneira crítica. Segundo o jornal, o Ministério da Educação
não divulgou a versão ajustada que levou ao Conselho para esta reta final do debate.
Aspas do educador João Batista Oliveira contra o processo: “A condução do processo deve ser
algo técnico. Vai ter consenso? Não. Mas deve ter ordenamento, clareza. Isso não aconteceu na
primeira versão, na segunda, e nem na terceira. Piorou no final. Parece uma articulação entre o
MEC e o CNE. Isso é ruim porque o país não fortalece suas instituições”.
Sobre alfabetização, o jornal ouviu Cleuza Repulho e Priscila Cruz. A primeira critica a definição
de que a alfabetização deve ser concluída no segundo ano, o que contraria o Plano Nacional de
Educação e não levaria em conta as desigualdades no Brasil. Já Cruz defende a alfabetização no
segundo ano como propõe a atual redação da Base. Nesse ponto, Oliveira é novamente ouvido
novamente com viés crítico: de que a discussão sobre alfabetização ficou restrita ao ano em
que ela deve ser concluída, mas a Base ainda seria falha na definição das competências que
definem alfabetização.
A matéria menciona brevemente a questão de gênero, lembrando que alguns trechos foram
suprimidos da versão 3 da Base em abril e que essa supressão deve ser mantida.
Reportagem traz infográficos explicando correta e detalhadamente a Base e o funcionamento
do CNE. Informa que a Base deve ser aprovada até esta quinta.
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Link:
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/no-primeiro-dia-de-discussoes-no-cnebase-curricular-ja-recebeu-cerca-de-20-emendas-22148786
Briefing:
1) Esclarecer todos os pontos que colocam em xeque a transparência do processo.
Sublinhar o caráter técnico dos dias iniciais de encontro do CNE e lembrar que a votação
será pública e os documentos abertos assim que a redação final estiver pronta.
Importante ressaltar que as alterações são fruto da democratização do processo
(colaborações técnicas e da sociedade), debatido em audiências públicas realizadas em
todas as regiões do país;
2) Lembrar que a elaboração de emendas e destaques é natural na dinâmica do colegiado
e exatamente por isso se faz necessário aguardar a conclusão da análise interna para
disponibilização da íntegra do conteúdo.
Briefing geral para o dia:
− Monitorar redes e portais de notícias para identificar alcance e repercussão das
matérias e postagens;
− Preparar documento interno de “talking points” específico sobre o ensino religioso,
para municiar não só os porta-vozes do MEC quanto as redes pessoais dos aliados da
BNCC;
− Avaliar nota oficial destacando a transparência do processo de análise/votação,
explicando o passo a passo até quinta-feira e sublinhando o cumprimento rigoroso
do regimento e do calendário previsto (enfrentar críticas à transparência). Esse
comunicado ajudaria o MEC e o CNE a responder aos questionamentos que devem
se repetir durante o dia;
− Analisar cada demanda de imprensa em tempo real com o objetivo de monitorar
ruídos e avaliar eventuais contatos em off com jornalistas para esclarecimentos;
− Redigir texto sucinto e descritivo de apresentação do documento da Base a ser
divulgado no site assim que houver autorização do CNE e do MEC.
2.2.2. 5 de dezembro de 2017 (Parte II – pós publicação da nota do CNE)
Apenas os veículos do Grupo Globo (G1 e O Globo) repercutiram a nota divulgada pelo Conselho
Nacional de Educação, às 17h desta terça-feira. A abordagem foi meramente factual em ambos,
com apelo no título de O Globo: "CNE cancela primeiro dia de votações da Base Curricular", mas
que não compromete a intenção neutra do texto.
De outro lado, também em O Globo, há a informação de que um grupo de entidades da área
educacional enviou ofício ao presidente da comissão que discute a Base, Cesar Callegari, nesta
terça-feira, pedindo a suspensão da votação do documento, prevista para quinta-feira. Segundo
as instituições, não houve resposta às contribuições feitas por elas ao texto durante audiências
públicas.
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A Carta Capital, em sua versão online e com repercussão no Twitter, aborda a questão do
ensino religioso, fazendo críticas à inclusão do tema na proposta apresentada pelo MEC, que foi
chamada de quarta versão.
O Globo em sua edição eletrônica, trouxe duas matérias. Uma, de autoria da jornalista Paula
Ferreira, trata do "cancelamento" (expressão usada pelo veículo) do primeiro dia de votações
da Base Curricular sob o argumento de que o Conselho ainda não finalizou os pareceres sobre o
texto do documento. Apesar do texto apelativo no título tratando como cancelamento, o
conteúdo é factual e neutro. Há apenas a declaração do presidente do CNE, Eduardo
Deschamps, que reforça a ideia de que o trabalho de análise está sendo realizado e que não há
nenhum ponto específico que possa impedir a continuidade das discussões sobre a Base. "Há
algumas observações feitas pontualmente nos tópicos que apareceram muito nas audiências
públicas. O atraso está relacionado ao volume de trabalho que estamos enfrentando devido à
importância do documento", disse Deschamps. Não há contraponto à declaração ou outras
falas no texto.
O outro texto de O Globo refere-se a um ofício que teria sido enviado por entidades ao CNE em
que pedem a suspensão da votação da Base Curricular. As instituições da área de Educação
cobram respostas sobre contribuições feitas ao texto e maior discussão de seu conteúdo.
Questionado sobre o pedido de entidades da área para que a votação seja totalmente
cancelada, Deschamps afirmou que nenhum ofício sobre o tema chegou no Conselho até o
momento. O presidente do CNE defendeu ainda o processo de construção da BNCC, em que
foram realizadas audiências públicas com abertura de espaço para contribuição da sociedade.
As duas reportagens trazem os mesmos infográficos explicando correta e detalhadamente a
Base e o funcionamento do CNE, como foi feito na matéria publicada anteriormente por O
Globo.
Links: Matéria sobre a nota do CNE: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/cnecancela-primeiro-dia-de-votacoes-da-base-curricular-22152844
Matéria sobre ofício das entidades: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/entidadespedem-que-cne-suspenda-votacao-da-base-curricular-22152487
G1 (portal) traz declaração do presidente do CNE, Eduardo Deschamps, de que os conselheiros
decidiram estender a fase de debates antes da deliberação devido ao volume de trabalho. O G1
minimiza o adiamento ao dizer que "é de pelo menos um dia e, caso os debates sejam
encerrados na quarta, o texto final ainda pode ser levado à sessão deliberativa do conselho
pleno na quinta-feira (7)". O texto foi publicado no Twitter do G1 também.
Link:
https://g1.globo.com/educacao/noticia/votacao-da-base-nacional-curricular-e-adiada-dizpresidente-do-cne.ghtml
Carta Capital (online) em artigo bastante crítico ao MEC publicado no portal da Carta Capital –
e disseminado nas redes sociais – o professor Salomão Ximenes afirma que é "enganoso" o
argumento de que o ensino religioso foi reincluído no texto da Base por causa da recente
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decisão do STF sobre ensino religioso confessional. Para ele, o MEC “dobrou-se ao lobby dos
defensores de uma política pública de disseminação e financiamento massivo do ensino
religioso nas escolas públicas”.
Ximenes afirma que a decisão do STF de rejeitar a Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o
ensino religioso teve como efeito jurídico manter intacta a legislação – “a mesma que havia
servido de justificativa para a exclusão do ensino religioso na 3ª versão da BNCC”.
“Nada mudou juridicamente, mas mudou a proposta da atual cúpula do MEC, que com isso
parece batalhar por uma coerência bisonha, desfazendo-se de seu único acerto em 18 meses
de gestão. Que o MEC esteja aberto a qualquer negociação que lhe assegure um naco de apoio
político é esperado, é coerente com o perfil geral do governo. O problema é o cinismo da
justificativa.”
Link: @cartacapital – http://bit.ly/2inDO2z
Briefing para comunicação do dia:
− Manter monitoramento de redes e portais de notícias para identificar alcance e
repercussão das matérias e postagens;
− Redigir texto sucinto e descritivo de apresentação do documento da Base a ser
divulgado no site assim que houver autorização do CNE e do MEC;
− Analisar cada demanda de imprensa em tempo real com o objetivo de monitorar
ruídos e avaliar eventuais contatos em off com jornalistas para esclarecimentos.
2.2.3. 6 de dezembro de 2017 (Parte I)
Noticiário sobre a Base é predominantemente crítico, mas não compromete o calendário de
discussão e aprovação do documento, objetivo central do MEC. Principal ponto de atenção é o
tratamento dado pela Folha, que disponibilizou o texto completo da versão 3 ajustada da BNCC
em sua edição digital. Na versão impressa, jornal publica matéria de capa de caderno com
chamada na primeira página. A reportagem, claramente pautada por conselheiros adversários
do MEC, explora a questão de gênero, destacando que o ministério excluiu do documento dez
menções ao combate à discriminação de gênero e incluiu o tema na parte do ensino religioso. O
jornal paulista foi o único a tratar do tema na edição impressa. O enfoque é proporcional ao
interesse da mídia à agenda de costumes, passando ao largo dos ganhos educacionais que a
Base trará ao país nos quesitos equidade e qualidade do aprendizado.
Como esperado, artigos publicados em portais trazem questionamentos de personagens cuja
pauta é conhecida pelo MEC. Em artigo na Veja.com, o educador João Batista de Oliveira
reforça ataques ao modelo de alfabetização proposto na Base. Já o UOL traz artigo de Priscila
Cruz destacando a importância da Base –“se bem feita”- para a educação do país. Ela se refere
à “4ª versão do CNE” e diz que a expectativa é por um “texto final claro, mas não engessado”.
Os portais noticiam ainda o adiamento da votação da Base pelo CNE para quinta-feira.
A Folha publica capa de caderno sobre o texto da Base em discussão no CNE, ao qual teve
acesso, com chamada na primeira página do jornal, assinada por Paulo Saldanha. O jornal
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também disponibilizou o texto integral da versão ajustada da BNCC em seu portal. O
argumento central da matéria é que o MEC excluiu menções ao combate à discriminação de
gênero da “nova versão” da Base -inclusive de uma das 10 competências gerais- e incluiu a
questão na parte do ensino religioso. O jornalista cita especialistas –Priscila Cruz (Todos pela
Educação) e Andréa Gouveia (ANPEd)- criticando a medida. Para Gouveia, a exclusão “reforça
visões conservadoras de que os preconceitos não existem”. Cruz afirma que a retirada das
menções a gênero compromete a qualidade do documento. O jornal também destaca que,
depois de terem sido retirados da versão 2 do documento, os conteúdos religiosos foram
reintegrados à Base como uma área de conhecimento, “com o mesmo status de matemática ou
linguagens”.
Briefing:
1. Continuar a monitorar a repercussão do tema nas demais publicações.
2. Preparar pontos de fala sobre a questão de gênero e do ensino religioso.
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/12/1940989-governo-temer-esvazia-genero-nabase-curricular-e-mistura-tema-com-religiao.shtml
Em artigo na Veja.com, o educador João Batista de Oliveira reforça suas críticas ao modelo de
alfabetização proposto na Base. Para ele, o debate ficou focado em se a alfabetização deveria
ser completada até o segundo ou o terceiro ano, mas este não é o debate mais importante. Cita
como exemplo o modelo britânico, adotado no início dos anos 2000, e que tem tido bons
resultados nos últimos anos. As mudanças no Reino Unido foram feitas com bases em
evidências científicas, justifica. O viés crítico é bastante acentuado: “ao que tudo indica nesta
quinta-feira, o país assistirá ao ridículo espetáculo da “votação” da proposta da Base Nacional
Curricular Comum.”
Briefing:
1.
Procurar detalhar e justificar as questões mais estruturantes da alfabetização na BNCC
para um público de especialistas, professores, pais, de forma segmentada, nos canais próprios
do MEC e em materiais para a imprensa.
https://veja.abril.com.br/blog/educacao-em-evidencia/alfabetizacao-na-base-nacional-comumcurricular/#
Em artigo no UOL, Priscila Cruz (Todos Pela Educação) afirma que a semana decisiva para a
Base, com a votação da “versão 4” pelo CNE. Ela destaca a importância de se chegar a um texto
flexível e transversal, que priorize a formação integral do aluno. “Se bem feita, a base poderá
dar novos e mais efetivos contornos às demais políticas educacionais, similares a de livros
didáticos, avaliações e programas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(Pnaic). Portais repercutem ainda a nota do CNE informando que a votação da Base foi adiada
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para quinta-feira. A Exame e O Popular, por exemplo, trazem matéria factual da Agência Brasil
relatando o novo cronograma e descrevendo o que é a Base.
https://educacao.uol.com.br/colunas/priscila-cruz/2017/12/06/a-base-nacional-queprecisamos-e-queremos.htm
https://www.opopular.com.br/editorias/cidade/entidades-pedem-suspens%C3%A3o-masbase-curricular-pode-ser-votada-quinta-feira-1.1410724
https://exame.abril.com.br/brasil/base-nacional-comum-curricular-pode-ser-votada-quintafeira/
Briefing de comunicação para o dia:
− Monitorar redes e portais de notícias para identificar alcance e repercussão das
matérias e postagens;
− Preparar documento interno de “talking points” específico sobre o ensino religioso,
para municiar não só os porta-vozes do MEC quanto as redes pessoais dos aliados da
BNCC;
− Avaliar documento (seja para orientação interna ou para eventual divulgação)
destacando a transparência do processo de análise/votação, explicando o passo a
passo até amanhã e sublinhando o cumprimento rigoroso do regimento e do
calendário previsto (enfrentar críticas à transparência).
− Analisar cada demanda de imprensa em tempo real com o objetivo de monitorar
ruídos e avaliar eventuais contatos em off com jornalistas para esclarecimentos;
− Redigir texto didático resgatando os conceitos-chave positivos da Base, enfocando
sobretudo a equidade e a qualidade do aprendizado. Objetivo é contraditar, com
argumentos sólidos e em defesa dos paradigmas da BNCC para a educação no país, a
agenda de costumes, levada ao noticiário pela necessidade de produzir manchetes e
ampliar o alcance das publicações nas redes sociais.
− Evitar prolongar o debate sobre gênero e ensino religioso, tirando dos atores que
buscam polarização com o MEC o discurso e o palco para alcançar visibilidade e
protagonismo nas discussões sobre a Base.
2.2.4. 6 de dezembro de 2017 (Parte II)
Noticiário sobre a Base mantém-se predominantemente crítico ao longo do dia, com diversas
incorreções nas matérias, mas que não compromete o calendário de discussão e aprovação do
documento, objetivo central do MEC.
Estadão e O Globo disponibilizaram em seus sites o texto completo da versão 3 ajustada da
BNCC, como fez a Folha de S. Paulo no início do dia.
Às 17h05, a Folha online publicou matéria de Paulo Saldaña, que descreve "as menções a
gênero excluídas pelo MEC na revisão da base curricular". O texto traz um "antes e depois" da
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proposta do MEC quanto ao tema "gênero" e aponta o "Ministério da Educação do governo
Michel Temer" como responsável pela "exclusão de menções ao combate à discriminação de
gênero da nova versão da Base".
O Globo destrincha as mudanças no texto relacionadas a gênero e ensino religioso, espelhando
matéria desta manhã da Folha de S. Paulo. O jornal carioca também trata do tema da
alfabetização. A notícia, publicada no site no final da tarde, destaca que a premissa de
conclusão da alfabetização até o segundo ano foi mantida, mas que houve um detalhamento do
processo e da progressão.
A Carta Capital traz artigo do professor e pesquisador Fernando Cássio (UFABC) defendendo que
o CNE foi “rebaixado ao nível de um cartório” na discussão sobre a Base. Para Cássio, o papel do
Conselho se limitará a oficializar o que foi acertado “em outras esferas” e a Base está alinhada
a interesses dos grandes grupos privados de educação.
Já o blog "De Olho na Educação", hospedado no Estadão online e que pertence ao Todos Pela
Educação, publicou texto de Denise Crescêncio, com as opiniões de quatro especialistas (Patricia
Mota Guedes, Luis Carlos Menezes, Beatriz Abuchaim, e Anna Helena Altenfelder), que apontam
desafios para a implementação da BNCC, como formação docente e capacidade técnica das
redes.
O site Brasil 247 repercute publicação do cientista político Luiz Felipe Miguel que afirmou: "ao
apagar menções de gênero na BNCC, MEC não está só abolindo o combate, está endossando a
promoção da violência de gênero nos estabelecimentos de ensino”.
Links:
O Globo - https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/veja-as-principais-mudancas-feitaspelo-mec-na-redacao-da-base-curricular-22156913
Folha de SP - https://goo.gl/JCvJDu
@brasil247 - http://bit.ly/2iYYAJS
Estadão (Blog "De Olho na Educação") - http://bit.ly/2iZAm2b
Carta Capital - http://bit.ly/2iX51x4
Briefing de comunicação para o dia:
− Monitorar redes e portais de notícias para identificar alcance e repercussão das
matérias e postagens;
− Preparar documento interno de “talking points” específico sobre o ensino religioso,
para municiar não só os porta-vozes do MEC quanto as redes pessoais dos aliados da
BNCC;
− Avaliar documento (seja para orientação interna ou para eventual divulgação)
destacando a transparência do processo de análise/votação, explicando o passo a
passo até amanhã e sublinhando o cumprimento rigoroso do regimento e do
calendário previsto (enfrentar críticas à transparência).
− Analisar cada demanda de imprensa em tempo real com o objetivo de monitorar
ruídos e avaliar eventuais contatos em off com jornalistas para esclarecimentos;
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− Redigir texto didático resgatando os conceitos-chave positivos da Base, enfocando
sobretudo a equidade e a qualidade do aprendizado. Objetivo é contraditar, com
argumentos sólidos e em defesa dos paradigmas da BNCC para a educação no país, a
agenda de costumes, levada ao noticiário pela necessidade de produzir manchetes e
ampliar o alcance das publicações nas redes sociais;
− Evitar prolongar o debate sobre gênero e ensino religioso, tirando dos atores que
buscam polarização com o MEC o discurso e o palco para alcançar visibilidade e
protagonismo nas discussões sobre a Base.

2.2.5. 7/12/17 – Base Nacional (Parte I)
‘Dia D’ da votação da Base tem noticiário altamente favorável à aprovação do documento,
jogando pressão sobre os conselheiros do CNE. Pontos de destaque são o robusto editorial de O
Globo e a reportagem positiva do Estadão, enfatizando os avanços na área de tecnologia. A
abordagem equilibrada dos jornais de hoje esvazia o vazamento de ontem e reforça a
necessidade de manter a estratégia de comunicação prudente nos pronunciamentos oficiais.
Caso o texto passe pelo crivo do Conselho hoje, abre-se a janela de oportunidades para exaltar o
marco histórico na Educação do país e, ainda, uma contestação veemente à Folha pela
divulgação da versão “pirata” da BNCC. O cenário também possibilita o enfrentamento da
questão de gênero, com uma tática de repetição de mensagens-chave como respeito à
diversidade e combate ao preconceito.
Na veia Editorial de O Globo defende, de forma enfática e em caráter de urgência, a aprovação
da BNCC sob o argumento de que o documento é necessário para que o país persiga as metas
de notas verificadas nos países da OCDE e é peça pedagógica básica, prevista na Constituição.
Texto aborda, com enfoque positivo, o processo de construção da Base, qualificado como
“longo trabalho de consulta, ordenamento e debates”. Trata da polêmica sobre currículo e
como isso poderia tirar a autonomia do professor para ensinar. Importante: ao de chamar a
atenção dos conselheiros do CNE para a urgência da aprovação, o jornal alerta para o risco de
que o Congresso Nacional intervenha na produção do documento --citando projetos de lei em
tramitação na Câmara e no Senado. “Instâncias políticas não podem interferir nesse tema”,
adverte o editorialista, que evoca a competência dos “fóruns técnicos” para o tema.
Mais do mesmo
Em reportagem de abre página e com apoio de infográfico, O Globo trata de forma neutra a
reta final de debates sobre a Base, mas expõe opiniões críticas e favoráveis ao documento.
Como utiliza como referência o texto “pirata” vazado ontem pela Folha, o jornal explora as
questões de “gênero e sexualidade” como foco de controvérsias e alega que tais temas podem
“adiar a aprovação da BNCC”. O texto é assinado pelas jornalistas Renata Mariz e Paula Pereira,
que afirmam ter apurado que há “mais de 200 emendas” a serem apreciadas pelos conselheiros
do CNE hoje, o que dificultaria a celeridade no rito. O jornal usa a expressão “longe do
consenso” para sintetizar o clima no Conselho. Matéria ouve Priscila Cruz, do Todos pela
Educação (que fala em “pressões externas” sobre os conselheiros), Cleuza Repulho (agora
preocupada com a possibilidade de o Congresso chamar para si a decisão final sobre o
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documento) e Denis Mizne, da Fundação Lemann (que critica a ênfase dada à discussão sobre
gênero e lembra que a aprovação é necessária para acelerar a implementação nas redes).
O golaço da tecnologia
Com discrição e no miolo da página do Caderno Metrópole, Estadão traz reportagem elogiosa à
BNCC, com destaque para a aprovação de educadores à inclusão de tecnologia (valorizando o
ambiente digital) e ao uso da linguagem em vários campos, como literatura e jornalismo. O
jornal erra ao dizer que o documento foi revisado pelo MEC pela “quarta vez”, numa tentativa
de desviar a autoria da terceira versão. Reportagem de Renata Cafardo é equilibrada e ouve
também opiniões críticas e favoráveis à seção da Base que versa sobre a alfabetização,
matemática e ciências da natureza.

Briefing de comunicação para o dia:
− Monitorar cada passo da sessão pública do CNE, com alertas de risco para eventuais
manifestações e intervenções de personagens alheios ao processo;
− Produzir documento de enfrentamento à polêmica do gênero, centrado na repetição
das mensagens-chave que defendem a diversidade e o combate ao preconceito;
− Finalizar Q&A didático e enxuto com o resumo das principais mudanças no texto, área
por área;
− Avaliar, após o término da sessão e a depender do resultado, o envio de carta à Folha
com questionamento assertivo acerca do vazamento do documento confidencial ainda
objeto de debate e sujeito a alterações, prestando desserviço aos leitores e à sociedade
ao tumultuar a votação de um instrumento vital para a melhoria da Educação no país;
− Em caso de aprovação, divulgar texto objetivo com os principais pontos da Base,
enfatizando os conceitos positivos e as vantagens para pais, alunos e professores e
tratando da fase de implantação de forma didática e concisa;
− Ainda em caso de aprovação, sincronizar a comunicação digital com a narrativa de
“conquista histórica” para a sociedade que representa a BNCC, um paradigma de avanço
na Educação do país.

2.2.6. 7/12/17 – Base Nacional (Parte II)
Pedido coletivo de vista das conselheiras Aurina Santana, Malvina Tuttman e Márcia Ângela
Aguiar colocou água na fervura do agitado dia de votação da Base hoje, no CNE. Manifestações
isoladas, mas barulhentas, tentaram tumultuar o processo de votação, que ganhou baixa
repercussão no noticiário altamente favorável à aprovação urgente do documento. Somente O
Globo online e o portal G1 abordaram esse tema em matérias, reproduzindo gritos de guerra
dos manifestantes, embora as reportagens tenham se atido ao aspecto factual do adiamento.
Os sites da Gaúcha ZH e IstoÉ replicam conteúdo do Estadão online, que discorreu também
sobre o adiamento da votação. Os pedidos de vista são justificados na reportagem pela
necessidade de estudar melhor o texto. — Não podemos jamais atropelar o processo a ponto
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de comprometer a qualidade — disse o conselheiro Cesar Callegari. O texto aponta que "um dos
problemas estaria na nova área criada sobre o ensino religioso, disciplina que é optativa no
País, mas que o governo decidiu que faria parte da Base Curricular. O texto inclui questões de
gênero e sexualidade justamente nessa parte de estudos da religião, o que tem causado
polêmica". Estadão afirma, em sua atualização do texto, às 18h, que o MEC já mudou o
documento quatro vezes, o que infere a necessidade do MEC reforçar junto aos jornalistas de
que não há uma quarta versão, mas sim, um texto ajustado.
Às 18h22, O Globo Online, em matéria de André Souza, atualiza matéria anterior do mesmo
autor, e acrescenta ao seu teor a "retirada da questão de gênero do texto da Base pelos
relatores", que sugerem que o debate seja realizado em um documento à parte, a ser
apresentado num momento posterior.
— Quanto à temática de gênero, isso foi objeto de muitas controvérsias. Nesse sentido,
entende-se que o CNE deve, em resposta às demandas sociais, aprofundar os debates sobre
essa temática, podendo proferir posteriormente orientações para o tratamento da questão,
considerando as diretrizes nacionais vigentes — disse José Francisco Soares.
— É um tema que o Conselho entendeu no debate que realizamos que a questão de gênero
como um termo na base não resolveria o problema. O Conselho vai estabelecer de forma muito
mais cuidadosa normas que tratam de orientação sexual e identidade de gênero. O Conselho já
vem fazendo isso, tem diretrizes — disse o presidente do CNE, Eduardo Deschamps.
A reportagem afirma que os temas gênero, sexualidade e ensino religioso dividem os
conselheiros e trata também dos pedidos de vista das conselheiras, que defenderam mais
tempo para análise das propostas. O texto traz, ainda, falas de Deschamps sobre a opção de pôr
em votação o caráter de urgência para possibilitar a convocação de eventuais reuniões
extraordinárias. O Globo sustenta que obteve informações de que diversas emendas foram
sistematizadas em cerca de 70 propostas de modificação do texto enviado pelo MEC. Segundo o
jornal, Deschamps disse que algumas emendas foram incorporadas no parecer dos relatores,
mas não deu detalhes. Esse texto deverá ser divulgado apenas na próxima segunda-feira (11).
Entre as emendas em discussão, diz O Globo, há propostas para desconsiderar as mudanças
sugeridas pelo MEC e também para tratar o tema de forma mais específica.
De outro lado, sob o título "Não verás país nenhum", a Carta Capital tenta polemizar ao abrir
espaço de artigo a Gilberto Alvarez, diretor do Cursinho da Poli e presidente da Fundação
PoliSaber. Ele afirma que, com aprovação da Base como está, a educação ruma para a adesão à
eficiência produtiva ao sabor do setor privado. Ele também trata os ajustes do MEC como
quarta versão da BNCC e alega que até mesmo os conselheiros do CNE criticam um suposto
"açodamento injustificável", em termos educacionais, para aprovação da Base.

2.2.7. Análise de Mídia – Base Nacional – 08.12.17
Noticiário segue em tom sóbrio e narrativa predominantemente favorável à aprovação da Base,
minimizando espaço para detratores do documento. Apenas dois jornais (O Globo e Estadão)
registram a cobertura da sessão do CNE em suas edições impressas, ambas com textos
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descritivos e que exploram exclusivamente os pedidos de vistas, tangenciando as polêmicas
acerca do gênero e do ensino religioso. O importante, do ponto de vista da percepção do leitor,
é que fica cristalizada a articulação das três conselheiras oposicionistas, aliadas a Cesar
Callegari, para postergar a decisão do colegiado. O destaque do dia é a coluna de Cláudia
Costin, na Folha, com argumentação robusta em favor da BNCC. Frase de fechamento do artigo
(“Não podemos mais aceitar que adultos briguem enquanto crianças não aprendem”) pode,
inclusive, virar um mantra da estratégia de comunicação da Base na interlocução com aliados e
com a sociedade até a próxima -e decisiva- sexta.
Apelo de peso
Em sua coluna semanal na Folha, intitulada “Direito de Aprender”, Cláudia Costin defende, com
veemência, a aprovação da Base pelo CNE. A colunista revisita toda a trajetória de construção
da BNCC e lembra que a Constituição de 88 previa o documento, assim como a LDB, de 96, e o
PNE, de 2014. Costin afirma que a demora na elaboração do texto deveu-se, em grande
medida, ao temor de que os currículos tirariam a autonomia dos professores para ensinar –
“percepção equivocada”, segundo ela, e evidenciada nos resultados do PISA (países mais bem
posicionados que o Brasil têm). A articulista reitera a virtude da chegada da Base ao Conselho
após passar por vários governos e argumenta que divergências em alguns aspectos do texto
podem ser sanadas nessa fase final de análise. Para a ex-ministra, há urgência na conclusão do
processo. “Não podemos mais aceitar que adultos briguem enquanto crianças não aprendem”.
Apesar da polêmica, o tempo urge
O Globo traz reportagem de miolo de página, com foto da reunião do CNE, explorando o
adiamento da votação para a próxima semana. O enfoque é neutro, relatorial. O jornal
descreve o ambiente da sessão de ontem e atribui o atraso no desfecho do processo ao pedido
de vistas feito pelo trio oposicionista Márcia Ângela, Malvina Tuttman e Aurina de Oliveira,
“como apoio de Cesar Callegari”. Márcia fala ao veículo e diz que “precisa de mais tempo para
uma leitura adequada”.
Embora tenha caráter isento, o texto evidencia o “consenso” de educadores em favor da
garantia da aprovação “o quanto antes”. O jornal trata da variedade temática das emendas
apresentadas e destaca dois pontos: as questões de gênero e a inclusão do ensino religioso
como área de conhecimento, remetendo à conclusão de que os dois assuntos dividem os
conselheiros e devem ser pormenorizados em posicionamentos posteriores do colegiado.
Matéria, assinada por André de Souza e Paula Ferreira, analisa a aprovação do regime de
urgência, defendido pelo presidente do CNE, Eduardo Deschamps, sob o argumento de que a
medida impediria que houvesse um prolongamento ‘por tempo indefinido’ da votação.
Por fim, reportagem cita Anna Altenfelder, do Cenpec, para legitimar o pedido de vistas, mas
cobrar celeridade na votação do documento para que Estados e municípios possam começar a
implementação da Base.

Até o final do ano
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Estadão traz registro discreto, em sub da matéria sobre o Fies, sobre o adiamento da votação
da Base para o dia 15. Texto descreve a sessão de ontem do CNE e lembra que três conselheiras
pediram vistas. Como houve também aprovação do regime de urgência, nova sessão foi
convocada para a próxima semana. Segundo o jornal, a medida evita que o desfecho do
processo se dê “apenas em janeiro”. A reportagem indica, finalmente, que as escolas terão até
o ano letivo de 2020 para adaptação à norma, depois de aprovada.
Briefing de comunicação:
− Compilar artigos, editoriais e colunas favoráveis à aprovação da Base e produzir documento
sintético para acionar aliados e formadores de opinião na reta final de debate da BNCC.
Recurso pode ser usado, inclusive, pelos dirigentes do MEC no corpo a corpo com
personagens reconhecidos no meio educacional que possam exercem algum tipo de
influência sobre o CNE;
− Concluir documento de neutralização da polêmica do gênero, centrado na repetição das
mensagens-chave que defendem a diversidade e o combate ao preconceito;
− Estruturar Q&A didático e enxuto com o resumo das principais mudanças no texto, área por
área; documento é fundamental para auxiliar os porta-vozes na defesa da Base, já que a
tendência é que o conteúdo seja amplamente explorado pela mídia nos próximos dias;
− Produzir, para acompanhar a divulgação da íntegra na internet, texto descritivo e
burocrático versando apenas sobre o rito de votação no CNE e remetendo à sessão do dia
15;
− Avaliar estratégia de emergência para redes sociais e meio digital, caso o monitoramento
capture alto alcance e engajamento de postagens negativas no final de semana e início da
próxima acerca do conteúdo a ser disponibilizado pelo MEC.

Briefing de comunicação para o período de 8 a 11/12:
•

•
•
•
•
•

Monitorar repercussão do adiamento da votação do CNE, bem como possíveis
vazamentos dos documentos dos pareceres ou eventuais comentários de votos de
conselheiros e/ou ainda, possível especulação sobre placar de votação, com alertas de
risco para eventuais manifestações e intervenções de personagens alheios ao processo;
Redigir release de apoio à divulgação do texto ajustado pelo MEC e encaminhado ao
CNE no dia 29;
Produzir documento de enfrentamento à polêmica do gênero, centrado na repetição
das mensagens-chave que defendem a diversidade e o combate ao preconceito;
Finalizar Q&A didático e enxuto com o resumo das principais mudanças no texto, área
por área;
Reforçar, por meio de release, a retomada da análise dos pareceres no próximo dia 14,
já que houve publicação equivocada do Estadão de que a votação seria no dia 15;
Adiantar a produção de texto objetivo com os principais pontos da Base, enfatizando os
conceitos positivos e as vantagens para pais, alunos e professores e tratando da fase de
implantação de forma didática e concisa;
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•

Preparar conteúdo de comunicação digital com a narrativa de “conquista histórica” para
a sociedade que representa a BNCC, um paradigma de avanço na Educação do país,
tendo por base o texto citado no item anterior.

Links:
O Globo - https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/relatores-do-conselho-nacional-deeducacao-deixam-genero-de-fora-de-base-curricular-22162987
https://g1.globo.com/educacao/noticia/votacao-da-nova-base-nacional-comum-curricular-eadiada-apos-pedido-de-vistas.ghtml
https://glo.bo/2AXZk8L
Estadão - http://bit.ly/2B1aABw
Carta Capital - http://bit.ly/2AYsip5

=====>>>>>Importante ter como pano de fundo para toda a estratégia de comunicação que
“menos é mais” até a aprovação do texto, na semana que vem. Portanto, a recomendação é de
discrição e elaboração de posicionamentos apenas formais sobre os processos em curso,
sempre atribuindo a responsabilidade do atual estágio ao CNE. A proatividade se fará
necessária numa segunda fase, quando tivermos o texto aprovado e a caminho da
homologação. Até o dia 15, as ferramentas de preparação/treinamento de mensagens e
conceitos devem ser usadas preferencialmente para ‘consumo interno’.

2.3.

Elaboração de briefing para comunicação com a imprensa após a aprovação da
BNCC pelo CNE

CNE aprova Base Nacional Comum Curricular
O Conselho Nacional de Educação aprovou nesta sexta-feira (15) a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), documento que estabelece com clareza as aprendizagens e habilidades
essenciais que os alunos devem desenvolver em cada etapa da Educação Básica brasileira. Com
a aprovação, o Brasil se alinha aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do
mundo, que já se organizam em torno de uma Base comum.
A BNCC foi construída ao longo de mais de dois anos, sob a coordenação do MEC e com a
colaboração de milhares de educadores, especialistas e acadêmicos de todas as regiões do país.
O resultado é um texto plural e contemporâneo, que terá papel crucial na melhoria da
qualidade e da equidade da educação no Brasil.
A nova norma entrará em vigor nos próximos dias com a homologação do parecer do CNE pelo
ministro Mendonça Filho. Haverá um prazo para sua implementação, de xx anos. Durante esse
período, as redes de ensino e as escolas públicas e privadas deverão adaptar seus currículos às
referências estabelecidas na Base, respeitando também as particularidades e as demandas
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locais. Os professores também receberão treinamento e qualificação para conhecer em
profundidade o documento. Haverá, ainda, a adequação necessária do material didático.
Os ajustes mais recentes feitos à Base apreciada pelo CNE trouxeram avanços expressivos em
áreas como tecnologia e língua portuguesa. O documento enfatiza a compreensão e produção
de novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Outro item de destaque foi o
aprimoramento da progressão em língua portuguesa, com detalhamento dos objetivos a serem
alcançados desde a fase inicial de alfabetização até o fim do Ensino Fundamental e o aumento
gradativo da complexidade das habilidades a serem desenvolvidas.
Cronologia
A implantação de uma Base Nacional Comum Curricular está prevista na Constituição e na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (1996).
A primeira versão da BNCC foi divulgada pelo MEC em setembro de 2015 e recebeu 12 milhões
de contribuições.
Em maio de 2016, foi lançada uma segunda versão, incorporando o debate anterior.
Após nova rodada de debates, que contou com a participação de 9 mil professores em
seminários realizados em todas as unidades da federação, o MEC preparou uma terceira
versão, encaminhada ao CNE em abril de 2017. Ao longo deste ano, o conselho ainda promoveu
cinco audiências públicas regionais para colher mais sugestões.
O documento a ser homologado pelo ministro Mendonça Filho reflete a diversidade do
panorama educacional brasileiro e os desafios a serem enfrentados na construção de uma
educação de qualidade como direito de todos.
2.4.

Elaboração de briefing sobre a aprovação da BNCC (15/12)

APROVAÇÃO
A Base é um documento plural e contemporâneo, que terá papel crucial na melhoria da
qualidade e da equidade da educação no Brasil ao definir com clareza o que todos os alunos
têm o direito de aprender em cada etapa da escola.
Com a aprovação da BNCC, o Brasil se alinha aos mais qualificados sistemas educacionais do
mundo, que já se estruturam em torno de uma Base comum.
A construção da Base foi um processo coletivo e democrático, que contou com a colaboração
de milhares de educadores, especialistas e acadêmicos de todas as regiões do país. Os alunos
serão os maiores beneficiários desse esforço coletivo.
IMPLANTAÇÃO
As redes de ensino municipais e estaduais, as escolas e os professores serão os protagonistas
do processo de levar a BNCC à sala de aula. Nesse esforço, contarão com o apoio e com a
parceria incondicional do MEC.
Os currículos terão de ser atualizados, para traduzir as aprendizagens essenciais da BNCC para
os diversos contextos regionais. Os professores deverão receber formação continuada para se
familiarizarem com os novos parâmetros, orientações e objetivos de aprendizagem. O material
didático e as avaliações de ensino –incluindo o Enem- serão adaptados.
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ALFABETIZAÇÃO
Para o MEC, a alfabetização no 2º ano é uma questão de equidade. Essa meta está em linha
com as políticas educacionais em muitos países e já é cumprida no Brasil na maior parte das
escolas particulares.
A Base não define como deve se dar o processo de alfabetização. O método de alfabetização e
os materiais empregados no processo continuarão a ser determinados pelos currículos,
responsabilidade das redes de ensino e das escolas.
A alfabetização não põe fim ao processo de letramento dos alunos. O desenvolvimento da
leitura e da escrita continua ao longo dos anos subsequentes do Ensino Fundamental.
GÊNERO
A Base não trata de ideologias de nenhum tipo. O respeito aos direitos humanos, à
pluralidade e à liberdade está na espinha dorsal do documento. O texto promove a cidadania,
a empatia e o respeito a si e ao próximo sem preconceitos e discriminação de qualquer
natureza.
ENSINO RELIGIOSO
A decisão de reincluir o Ensino Religioso na Base deu-se a partir de sugestões colhidas pelo
Conselho Nacional de Educação nos seminários que promoveu nas cinco regiões do país a
partir de abril. Comissão do CNE criada para discutir o assunto fez recomendação nesse sentido,
que foi acatada pelo MEC. Esse entendimento se consolidou após decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) que considerou constitucional a oferta de Ensino Religioso confessional nas
escolas públicas, com matrícula optativa.
2.5.

Sugestão de release para o portal do MEC sobre a homologação da Base pelo
ministro da Educação:

Ministro da Educação homologa BNCC e norma entra em vigor
O ministro da Educação, Mendonça Filho, homologa nesta quarta-feira, 20, a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), documento que estabelece com clareza aquilo que todos os alunos
devem ter o direito de aprender em cada etapa da escola. Com a nova norma, o Brasil terá pela
primeira vez uma Base Comum da educação infantil e do ensino fundamental, que servirá de
parâmetro para a construção dos currículos pelas redes de ensino e escolas públicas e privadas.
Com a homologação do documento, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE), será dado início às ações para levar os novos parâmetros estabelecidos na BNCC às salas
de aula. As redes de ensino municipais e estaduais, as escolas e os professores serão os
protagonistas desse processo de implementação, no qual contarão com a parceria e com o
apoio incondicional do MEC.
Os currículos escolares terão de ser atualizados, para traduzir as aprendizagens essenciais da
BNCC para os diversos contextos regionais. Essa adaptação dos currículos deverá ser feita por
todas as escolas e redes de ensino ao longo de 2018 - para iniciar a implementação da base em
2019 e até 2020. Os professores deverão receber formação continuada para se familiarizarem
com os novos parâmetros, orientações e objetivos de aprendizagem. O material didático e
também as avaliações de ensino –como o Saeb e a Prova Brasil- passarão pelas adequações
necessárias.
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A BNCC foi construída ao longo de mais de três anos, sob a coordenação do MEC e com a
colaboração de milhares de educadores, especialistas e acadêmicos de todas as regiões do país.
Com sua homologação, o Brasil se alinha aos sistemas de educação mais modernos e sólidos do
mundo, que já se organizam em torno de bases comuns. O documento homologado pelo
ministro Mendonça Filho reflete a diversidade do panorama educacional brasileiro e os desafios
a serem enfrentados na construção de uma educação de qualidade como direito de todos.
Os ajustes mais recentes feitos à base apreciada pelo CNE trouxeram avanços expressivos em
áreas como tecnologia e língua portuguesa. O documento enfatiza a compreensão e produção
de novas tecnologias digitais de informação e comunicação. Outro item de destaque foi o
aprimoramento da progressão em língua portuguesa, com detalhamento dos objetivos a serem
alcançados desde a fase inicial de alfabetização até o fim do ensino fundamental e o aumento
gradativo da complexidade das habilidades a serem desenvolvidas.
Cronologia – A implantação de uma Base Nacional Comum Curricular está prevista na
Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996). A primeira versão da BNCC foi
divulgada pelo MEC em setembro de 2015 e recebeu 12 milhões de contribuições. Em maio de
2016, foi lançada uma segunda versão, incorporando o debate anterior.
Após nova rodada de debates, que contou com a participação de 9 mil professores em
seminários do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) realizados em todas as unidades da
federação, o MEC preparou uma terceira versão, encaminhada ao CNE em abril de 2017. Ao
longo deste ano, o conselho ainda promoveu cinco audiências públicas regionais para colher
mais sugestões.
2.6.

Briefing para elaboração dos cadernos Caminhos da Educação, com avaliação de
nível de cada conteúdo
Tema

A Base: o que é, por
que é importante, Base
não é currículo
O Novo Ensino Médio

Subtemas

Avaliação do
material/informações
disponíveis para subsidiar
publicação
Instrumento para uma educação Ótimo. É necessário tirar
integral e com equidade,
algumas dúvidas pontuais com
construção coletiva e
técnicos do MEC, mas no geral
democrática, como será
material é suficiente.
implementação prática.
Porquê da reforma, currículo
Há muita informação, mas
flexível, BNCC, ensino técnico,
deve-se focar nas novas regras
Enem e avaliações.
aprovadas pelo Congresso e
apenas citar envio próximo
dessa etapa da BNCC ao CNE?
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Tema

Subtemas

Professores: formação
para BNCC

Programa de Residência
Pedagógica (modernização do
Pibid), Flexibilização do ProUni,
Formação Continuada, Base
Nacional Docente, Educação
Conectada.

Ensino fundamental:
alfabetização

Alfabetização na BNCC, Política
nacional de alfabetização,
Programa Mais Alfabetização,
formação continuada.

Ensino em Tempo
Integral

Política para o tempo integral,
metas, primeiros editais

Educação Infantil

Proinfância, transferências para
o atendimento da educação
infantil.

2.7.

Avaliação do
material/informações
disponíveis para subsidiar
publicação
Precisamos de mais
informações, principalmente
sobre como será a formação
mais urgente para a BNCC
(inicial e continuada), e como a
nova residência se diferencia
do Pibid.
Temos boas informações sobre
a discussão na BNCC, mas
precisamos conversar com
técnicos do MEC para obter
mais detalhes sobre a política
e sobre a implementação da
alfabetização no 2º ano
Médio. Temos uma ótima
narrativa, mas precisamos de
mais dados e informações (por
exemplo, dados sobre impacto
positivo do integral, números
consolidados de adesão aos
editais lançados)
Ruim. O que temos de
informação por enquanto é
insuficiente para sustentar um
caderno. Precisamos de dados
e de entrevistas no MEC para
consolidar uma narrativa.

Sugestão de artigo para publicação em jornais regionais (27/12) como: A Crítica
(AM), Folha de Pernambuco, Correio Braziliense, O Dia (RJ), Correio Popular
(Campinas), Diário Catarinense, A Tribuna de Santos, Diário do Grande ABC, O Vale
e Diário da Região (ambos de SP), Zero Hora.

Construindo os pilares da educação com qualidade
Nos últimos 20 meses o Brasil deu passos notáveis na educação, com a implantação de
importantes pilares para a construção de um ensino de qualidade. Tomamos medidas que há
anos eram objeto de discussão entre educadores e acadêmicos. Iniciativas já testadas em
países que são referência de excelência em educação, mas que exigiam uma liderança
consistente e bem fundamentada para que pudessem amadurecer e assim tornar-se realidade
em nossas escolas, sempre respeitando nossas particularidades.
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O marco dessas transformações é, sem dúvida, a Base Nacional Comum Curricular, medida mais
arrojada na educação nos últimos 20 anos. A Constituição de 1988 já previu a implantação de
conteúdos mínimos para o ensino, de forma a assegurar uma formação básica comum. A
construção desse documento começou há três anos e contou com a contribuição de milhares
de especialistas de todo o país. Após aprovação do Conselho Nacional de Educação, o texto foi
homologado pelo ministro da Educação em 20 de dezembro.
Estados e municípios darão início agora à fase crucial e desafiadora de implantação da BNCC.
Contarão com o apoio do MEC para adaptar seus currículos e oferecer formação aos docentes.
O material didático e as avaliações de ensino também terão de ser adequados aos novos
preceitos. Para dar suporte técnico-financeiro às ações iniciais, o MEC já liberou R$ 100 milhões
às secretarias de educação, via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para
o Distrito Federal, foi empenhado R$ 1,057 milhão.
Outro passo admirável dado na educação durante este governo foi a aprovação do Novo Ensino
Médio pelo Congresso Nacional. Sancionada pelo presidente Michel Temer em fevereiro de
2017, a nova legislação altera de forma significativa essa etapa da vida escolar no país. A
flexibilização da grade de disciplinas –chave do novo modelo-, dá autonomia aos estudantes
para escolherem trajetória que case com suas aptidões e planos de vida. As novas regras
facilitam a opção pelo ensino técnico, ao mesmo tempo em que aumentam gradualmente a
carga horária do ensino médio.
Outra importante iniciativa deste governo que também contou com a aprovação do Congresso,
tornando-se uma política de Estado, foi a implantação de programa de apoio federal ao ensino
em tempo integral. Inspirada em experiência exitosa desenvolvida em Pernambuco, essa
segunda perna da reforma do Ensino Médio oferece apoio às redes estaduais na ampliação da
oferta de ensino integral a partir de repasses federais. A política foi concebida para facilitar o
alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê o atendimento de 25% dos
estudantes em tempo integral até 2024.
Também tomamos a iniciativa de modernizar a política de formação de professores. Em 2018,
serão ofertadas 80 mil vagas para o novo programa de Residência Pedagógica, ao custo de
cerca de R$ 2 bilhões. O programa prevê convênios com as redes públicas de ensino para os
estágios supervisionados dos futuros professores, que serão avaliados periodicamente.
Mirando a formação continuada, vamos reservar vagas da Universidade Aberta do Brasil para
licenciaturas e investir na ampliação de mestrados profissionalizantes, cursos de especialização
e na cooperação internacional.
Ao reformular nossa política educacional, uma das grandes prioridades foi aperfeiçoar o
processo de alfabetização das nossas crianças. A Avaliação Nacional de Alfabetização tem
apontado a estagnação em níveis preocupantemente baixos da aprendizagem nos anos iniciais
do ensino fundamental. Essa defasagem pode ser difícil de ser superada nos anos de formação
à frente. Assim, tanto a BNCC como os novos programas de formação foram formulados tendo
em mente a prioridade de adequar a alfabetização a padrões internacionais. Em outubro,
anunciamos a Política Nacional de Alfabetização, que consolida esses esforços e cria um
programa de assistências aos professores alfabetizadores. A educação é a base e seu alicerce é
a alfabetização.
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2.8.

Atualização do “perguntas e respostas” após a aprovação da Base (as atualizações
estão marcadas em vermelho).

Sobre a BNCC
O que é a Base Nacional Comum Curricular?
É um conjunto de orientações que vai nortear os currículos das escolas públicas e privadas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil. A Base estabelecerá
direitos e objetivos de aprendizagem, isto é, o que se considera indispensável que todo
estudante aprenda a cada etapa da Educação Básica. Fará isso estabelecendo os conteúdos
essenciais que deverão ser ensinados em todas as escolas, assim como as competências e as
habilidades que deverão ser adquiridas pelos alunos.
O documento contém:
•
•
•
•

Competências gerais que os alunos devem desenvolver em todas as áreas do
conhecimento;
Competências especificas de cada área do conhecimento e seus respectivos componentes
curriculares;
Conteúdos que os alunos devem aprender e habilidades a desenvolver em cada etapa da
Educação Básica − da Educação Infantil ao Ensino Médio.
A progressão e o sequenciamento dos conteúdos e das habilidades de cada componente
curricular, para todos os anos da Educação Básica.

Atenção: a proposta de Base aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e
homologada pelo Ministro da Educação, em dezembro de 2017, tratou da Educação Infantil e
do Ensino Fundamental.
Qual é o objetivo da Base?
Elevar a qualidade do ensino em todo o Brasil, indicando com clareza o que se espera que os
estudantes aprendam na Educação Básica. A Base tem o objetivo também de promover
equidade nos sistemas de ensino, isto é, de assegurar o direito de aprendizagem da totalidade
dos estudantes de todas as unidades da federação, de escolas públicas e privadas, do interior e
das capitais, das zonas rurais e urbanas, das áreas nobres e das periferias das grandes cidades.
Fará isso por meio de uma referência comum obrigatória para todas as escolas do país,
respeitando a autonomia assegurada pela Constituição aos entes federados e às escolas.
Qual a diferença entre Base e currículo?
A Base é uma referência obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel será justamente o de
orientar a revisão e a elaboração dos currículos nos estados e nos municípios.
A Base estabelece os objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir, enquanto o
currículo define como alcançar esses objetivos. De maneira simples, é possível afirmar que a
Base indica o destino aonde se quer chegar. O currículo traça o caminho.
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As redes de ensino têm autonomia para elaborar ou adequar os seus currículos, de acordo com
o estabelecido na Base – assim como as escolas têm a prerrogativa de contextualizá-los e
adaptá-los a seus projetos pedagógicos.
Um exemplo prático disso vem da disciplina de Ciências. Se a Base estabelecer que um dos
conteúdos for o conceito de cadeia alimentar, cada rede e cada escola terá liberdade para
escolher, entre outros aspectos, os ecossistemas que utilizará como referência ao tratar do
tema. Assim, uma rede de ensino da região Norte poderá abordar as cadeias alimentares em
ecossistemas da Amazônia; do Nordeste, na caatinga; do Centro-Oeste, no cerrado; do Sudeste,
na mata atlântica; do Sul, no pampa. E assim por diante.
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O que é necessário para a Base passar a vigorar?
A Base já está em vigor. O documento foi encaminhado pelo MEC ao Conselho Nacional de
Educação (CNE), em abril de 2017, para apreciação. Em dezembro de 2017, o CNE, órgão que
assessora o Ministério da Educação, elaborou um parecer sobre o tema.
A manifestação do CNE foi, então, submetida ao Ministro da Educação, que, no dia 20 de
dezembro de 2017, homologou o documento.
Passadas essas etapas, a implementação efetiva da Base será iniciada, em conjunto com as
redes de ensino, que terão a tarefa de, no prazo de dois anos, adequar seus currículos, alinhar a
formação continuada dos professores e adaptar as avaliações, entre outras providências.
Como a Base irá contribuir para a melhoria da educação no Brasil?
Uma das razões do baixo desempenho dos alunos brasileiros em avaliações nacionais e
internacionais é a ausência de indicações claras do que os alunos devem aprender para
enfrentar, com êxito, os desafios do mundo contemporâneo.
A adoção de uma Base Nacional Comum Curricular enfrenta diretamente esse problema. Ao
indicar com precisão as competências que os alunos devem desenvolver e os conteúdos
essenciais para seu desenvolvimento, a Base dará, às escolas e aos professores, clareza sobre o
que seus alunos devem aprender e o que devem ser capazes de fazer com esse aprendizado.
Espera-se que a Base ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais e que
possibilite o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo. Que
seja também balizadora da qualidade da educação, isto é, da garantia do direito dos estudantes
a aprender e a se desenvolver, contribuindo para o alcance das metas do Plano Nacional de
Educação (PNE).
Processos de construção
O conteúdo da Base foi construído democraticamente? Houve participação de
autoridades educacionais, de especialistas das universidades, de equipes
pedagógicas e de professores, em todo o país?
Sim. A Base foi elaborada em cumprimento às leis educacionais vigentes no país e contou com
ampla participação de entidades representativas dos diferentes segmentos envolvidos com a
Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, de universidades, de escolas, de
ONGs, de professores e de especialistas em educação.
A primeira versão do documento, lançada em setembro de 2015, foi disponibilizada para
consulta pública de outubro de 2015 a março de 2016. Foram recebidas nada menos que 12
milhões de contribuições.
Em maio de 2016, foi publicada uma segunda versão, incorporando o debate anterior. Uma
nova rodada de discussões levou 9.000 professores a seminários organizados pelo Conselho
Nacional de Secretários de Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime), em todas as unidades da federação, no período de 23 de junho a 10 de
agosto de 2016.
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Em abril de 2017 o MEC encaminhou ao Conselho Nacional de Educação a terceira versão, após
o documento ter sido debatido e revisto por especialistas e gestores, levando em conta os
pareceres e os relatórios recebidos. Então, o CNE promoveu cinco seminários em todas as
regiões do país para discutir o texto. O conselho aprovou a Base em 15 de dezembro de 2017.
No dia 20 de dezembro, a Base Nacional Comum Curricular foi homologada pelo Ministro da
Educação

O que determinou a construção da Base?
A elaboração de uma base nacional comum está prevista no artigo 210 da Constituição Federal
de 1988 e no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996.
A lei que instituiu o PNE de 2014 cita diretamente a Base como estratégia para o cumprimento
das metas 2, 3 e 7 do Plano. Portanto, a elaboração da Base encontra-se amparada pela
Constituição e pela legislação educacional do país.
Qual o papel do MEC na elaboração da Base?
O MEC tem o papel de coordenar a política nacional para a Educação Básica, na qual a Base
desempenhará papel estratégico. O Ministério coordenou a redação do documento e o
encaminhou ao Conselho Nacional de Educação, que aprovou o texto em dezembro de 2017.
No dia 20 de dezembro de 2017 o Ministro homologou o texto, que agora está em vigor como
norma.
Qual o papel do CNE no processo de construção da Base?
Como órgão de assessoramento do Ministro da Educação, com atribuições normativas e com a
função de assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira,
coube ao CNE apreciar a Base e discuti-la com a sociedade, para elaboração de parecer,
submetido à homologação do Ministro da Educação.
Houve alguma alteração no processo de construção da Base?
O processo tem-se mantido conforme planejado desde seu início, em 2015. De acordo com o
Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014, a Base deve ser elaborada pelo Ministério da
Educação (MEC), em articulação e colaboração com os estados, o Distrito Federal e os
municípios, e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), precedida de consulta
pública nacional. Até o momento, foram cumpridas as seguintes etapas:
•
•
•
•
•
•

Redação da primeira versão
Consulta pública aberta para toda a sociedade
Revisão da primeira versão, a partir das sugestões da sociedade e de pareceres técnicos
Redação da segunda versão
Seminários estaduais para discussão com professores e gestores
Revisão da segunda versão, a partir das sugestões de professores, gestores e pareceres
técnicos
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•
•
•
•
•

Elaboração da terceira e última versão
Envio para o CNE da terceira versão, que trata do Ensino Infantil e Fundamental
Realização de cinco audiências em todas as regiões do país (Manaus, Olinda, Florianópolis,
São Paulo e Brasília) para colher contribuições, orais e por e-mail
Elaboração de parecer pelo CNE e posterior envio ao Ministério da Educação
Homologação pelo Ministro da Educação

Como foi redigida a Base?
Nas duas primeiras versões, a tarefa coube a um grupo de redação formado por especialistas
indicados pelo MEC e por professores e técnicos de Secretarias de Educação com experiência
em currículo, selecionados pelo Consed e pela Undime. O grupo de redação reuniu 116
pessoas, divididas em 29 comissões, sendo elas compostas por dois especialistas das áreas de
conhecimento, um gestor de Secretaria de Educação ou professor com experiência em currículo
e um professor com experiência em sala de aula.
Na terceira versão, foi instituído um comitê gestor da Base, constituído por autoridades do
MEC. O comitê indicou um grupo de especialistas para revisar os documentos anteriormente, a
partir dos insumos das consultas públicas e dos pareceres técnicos. A esse grupo de
especialistas coube apresentar ao MEC a redação da terceira versão da Base, posteriormente
enviada ao CNE.
O conselho promoveu audiências públicas nas cinco regiões do país. O objetivo, mais uma vez,
foi fazer uma leitura crítica do documento para subsidiar o parecer do CNE e para aprimorar a
versão final, antes de sua homologação. Foram recebidos 235 documentos com sugestões de
aperfeiçoamento do texto. Parte dessas sugestões foi incorporada pelo MEC à versão 3 da base.
Versão final da Base
Quando a Base estará em sala de aula?
A Base deverá ser implementada em até dois anos após a sua homologação, que ocorreu em 20
de dezembro de 2017. A Base é um documento orientador da Educação Básica. Assim, chegará
às salas de aulas por meio dos currículos, da formação de professores e da elaboração de livros
didáticos, entre outras formas, uma vez que toda a Educação Básica brasileira passará a ser
referenciada à Base.
Nos dois anos que antecederem a implementação em sala de aula, deverá ocorrer a adaptação
dos currículos locais, seguindo as orientações da Base Nacional Comum Curricular (pelas
diferentes redes de ensino); a implantação de programas de formação de professores em
serviço, para adoção da Base; a adaptação do material didático e a criação de novos recursos
pedagógicos alinhados à Base; a revisão das matrizes de avaliação, entre outras etapas
fundamentais para que a Base possa ser implementada com qualidade.
Qual foi o papel do CNE no processo de elaboração da Base?
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Coube ao CNE analisar e discutir o documento da Base, levando em consideração as
manifestações da sociedade. Ao final de seu processo de análise, o CNE elaborou Parecer e um
Projeto de Resolução sobre a Base, que foi encaminhado ao Ministério da Educação e
homologado pelo ministro.
O CNE teve prazo para avaliar a Base?
Não. Mas o órgão concluiu a tarefa no tempo esperado, enviando parecer para homologação
em dezembro de 2017.
O MEC teve um prazo para homologar a Base?
Não. De acordo com o artigo 5 do Estatuto do Conselho Nacional de Educação, de 16 de
outubro de 2007, “os Pareceres do CNE, de conteúdo normativo, decisório ou em grau de
recurso, encaminhados para fins de homologação, sujeitam-se, no prazo de 60 (sessenta) dias,
às seguintes prerrogativas do Ministro de Estado da Educação: I -homologação; II – não
homologação e consequente encerramento do processo; III – devolução ao CNE, motivada,
para reexame”.
Nas situações que envolvem complexidade técnica, aspectos de natureza política e
envolvimento com vários segmentos da sociedade, a tramitação do processo ganha tratamento
especial junto aos setores técnicos para facilitar a homologação por parte do Ministro.
No caso da Base Nacional Comum Curricular, o MEC recebeu a aprovação do CNE no dia 15 de
dezembro e o Ministro homologou o documento na semana seguinte, dia 20 de dezembro de
2017.
Próximas etapas
Os professores precisarão passar por alguma formação específica?
Os professores de todo o Brasil deverão participar de formações continuadas para que
conheçam a Base, assim como seu papel no sistema educacional do país e as mudanças
propostas pelo documento. As formações continuadas deverão garantir que os professores
estejam preparados para ensinar conforme as orientações previstas na Base.
Quem irá fazer a formação dos professores?
Antes que as diretrizes da Base entrem nas salas de aulas, haverá formação continuada para os
professores e gestores em serviço. A formação continuada será fundamental para garantir que
os professores estejam preparados e seguros para lidar com a Base e com os novos currículos.
Embora a implementação da Base seja prerrogativa dos sistemas e das redes de ensino, a
dimensão e a complexidade da tarefa vão exigir que União, DF, Estados e Municípios somem
esforços. Na perspectiva dessa colaboração, a primeira tarefa do MEC deverá ser o alinhamento
da formação de professores, tendo em vista a adoção da Base.
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Avaliações nacionais sofrerão mudanças? Quando?
As avaliações nacionais também serão alinhadas à Base, respeitando o tempo de adaptação das
redes de ensino. As matrizes de avaliação da Prova Brasil/Saeb (Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica) e do Enem serão revistas, de acordo com as diretrizes da Base, e
envolverão gestores municipais, estaduais e instituições de ensino e pesquisa. A realização
dessas avaliações, já com novas matrizes, seguirá cronograma negociado com as redes de
ensino. A implantação das mudanças no Enem seguirá cronograma negociado com as redes
municipais e estaduais, as instituições de ensino e pesquisa e as instituições de ensino superior
públicas e privadas.
Sobre a Base do Ensino Médio
Quando a etapa de Ensino Médio da Base será lançada?
A Base é uma só e se refere a toda Educação Básica − Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Em dezembro de 2017, as etapas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental
foram aprovadas pelo CNE e homologadas pelo Ministro. De acordo com o planejamento do
MEC, a previsão é que a etapa de Ensino Médio da Base seja enviada ao CNE no primeiro
semestre de 2018.
A etapa de Ensino Médio da Base foi reescrita?
A etapa de Ensino Médio da Base está sendo revista e reescrita. Estão sendo feitos ajustes à
versão 2, com o intuito de adaptar a Base ao Novo Ensino Médio, incorporando as
contribuições apresentadas no relatório produzido por Consed e Undime, bem como as
sugestões e análises realizadas por especialistas em educação e currículo.
Quem escreverá o documento referente à etapa de Ensino Médio da Base?
Da mesma forma que ocorreu com as etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da
Base, foi composto um grupo de redação constituído por especialistas indicados pelo comitê
gestor da Base. A discussão dessa etapa considera a nova legislação que prevê a flexibilização
do currículo do Ensino Médio.
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Anexo 6 – Relatório de declaração de escopo do
Seminário da BNCC do Ensino Médio
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Relatório
Macroatividade 8 – Gestão de processos para a realização de encontros para a discussão de
aspectos relacionados à BNCC, incluindo divulgação, inscrição de participantes e gestão do
provimento de infraestrutura para a realização e registro.

1. Introdução
Esta Macroatividade está prevista no contrato nº 17/2017 do processo 3000.050898/2016-38 no Eixo
2 – Disseminação dos conteúdos e organização da discussão da implementação da 3ª versão da
BNCC. Com o objetivo de manter o processo da BNCC participativo e transparente, o MEC organizará
um encontro para apresentar a proposta da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio aos
Estados e a FCAV apoiará o MEC na realização deste encontro. Este documento tem o objetivo de
descrever os processos a serem geridos para a realização do encontro para a discussão do Ensino
Médio com os Estados.

2. Premissas
Datas – 26 e 27 de fevereiro de 2018.
Local – cidade de São Paulo.
Participantes – técnicos das secretarias estaduais por áreas do conhecimento além de um cargo
executivo; especialistas que participaram da última versão da BNCC do Ensino Médio; FCAV e MEC
como organizadores do evento.
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3. Pauta do evento
A partir das premissas descritas pelo MEC propõe-se a seguinte estrutura para o seminário.
Mesa de abertura com falas institucionais do Ministro e/ou Secretária
Executiva, Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Conselho Nacional
de Educação (CNE).
Pauta: apresentar o contexto de elaboração da BNCC do Ensino Médio, suas
diretrizes e o diálogo existente com toda a educação básica. Pontuar que Base
não é currículo e que currículo não é reforma do Ensino Médio.
Mesa Técnica com Secretária Executiva e/ou Secretário da Educação Básica e
Ghisleine Trigo. Apresentação da estrutura da BNCC, reafirmar aspectos que
orientaram a BNCC, itinerários e texto introdutório (culturas juvenis,
1º dia – manhã

competências, como os jovens podem chegar no Ensino Médio).
Mesa breve com apresentação geral das áreas – cerca de 15 minutos para cada
área e um pouco mais para a Língua Portuguesa. Explicitação das competências
das áreas.
Organizar os participantes do evento em 5 grupos de discussão:

1ª dia – tarde



Ciências Natureza



Ciências Humanas



Linguagens



Língua Portuguesa



Matemática

Cada um dos grupos trabalhará o texto introdutório e o texto da área, além de
olhar para a progressão entre Ensino Fundamental e Médio e as competências e

2ª dia – manhã

habilidades.
Grupos apresentam suas considerações.

2º dia – tarde
Mesa de encerramento.
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4. Descrição de etapas a considerar no apoio à realização do evento
1. Solicitação – FCAV recebeu a demanda, dentro do escopo do contrato 17/2017, de
apoiar na realização do seminário estadual nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2018 na
cidade de São Paulo.
2. Planejamento – É necessário: homologar a pauta do evento; elaborar instrumento de
consulta sobre documento da BNCC do Ensino Médio (cada Estado ficará
encarregado de convidar 5 participantes para o evento: 1 executivo e 1 para cada
área do conhecimento (Ciências Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e
Matemática) – compondo um total de 135 participantes.
3. Preparação – fazer a gestão das seguintes atividades: reserva de espaço para o
evento, convite aos especialistas que farão palestras, organização de welcome coffee,
elaboração de Guia de Orientações para participantes, programação do dia.
4. Questões para definição com MEC: como será feita a divulgação do evento? Será
criado um site com as informações? Haverá inscrição prévia? Os Estados deverão
enviar com antecedência quem participará do evento?
5. Execução – Check list de: infraestrutura para dia do evento, lista de presença,
crachás, materiais para distribuição, registro do evento (filmagem e texto além de
sistematização das contribuições via planilha).
6. Encerramento – elaborar relatório de com o registro do encontro.

Atores envolvidos: MEC, FCAV, Consed, Undime.

5. Documento para coleta de contribuições
Seguindo o modelo utilizado pelo MEC no ano de 2016, propõe-se a utilização de planilhas
que contenham espaços para análise objetiva de competências e habilidades, para que ao
final do evento haja uma possibilidade de sistematização do trabalho realizado nos grupos
de discussão.
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Ciências Humanas e suas Tecnologias

COMPETÊNCIAS

1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais e culturais
reconhecendo suas especificidades em diferentes tempos, bem
como a conformação de territorialidades, territórios e fronteiras
em diferentes tempos e espaços, explicitando os processos
subjacentes de inclusão, segregação ou exclusão, negociação ou
conflito, igualdade ou desigualdade.
2.Analisar Avaliar criticamente as relações das sociedades e
culturas com a natureza e seus impactos econômicos e
socioambientais, atuando para defender e criar soluções que
respeitem e promovam a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global.,

Avalie pertinência
(Escolha uma das alternativas do
menu suspenso)

Comentários (Faça seus comentários)

Concordo

Discordo

3. Analisar as relações de produção e de trabalho, suas formas de
apropriação e seus significados em diferentes sociedades,
culturas e contextos, para compreenderdiscutindo seu papel na
construção, consolidação e transformação da estratificação social.
4. Adotar princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários
como fundamentos necessários para combater as diversas formas
de desigualdade e violência (socioeconômica, racial, de gênero
etc.) e promover o respeito e o acolhimento das diferentes
produções identitárias (culturais, religiosas, étnico-raciais,
geográficas etc.).
5. Participar de forma qualificada do debate público fazendo
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
6. Analisar processos políticos, econômicos, sociais e culturais,
aplicando nos âmbito local, regional, nacional e mundial em
diferentes tempos aplicando fazendo uso de procedimentos
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e
posicionar-se com relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.
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Anexo 7 – Relatório de status do desenvolvimento
da ferramenta on-line da BNCC
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Relatório Executivo
Macroatividade 11 – Disponibilização de ferramenta on-line que permita a seleção e a organização
de conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a elaboração de propostas
curriculares locais

1. Introdução
Este relatório apresenta o status do desenvolvimento da ferramenta on-line de apoio à
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Seguindo as macro funcionalidades já
definidas no projeto, deu-se início ao desenvolvimento da funcionalidade de “consulta à BNCC” –
módulo que permitirá a consulta e o download de trechos da BNCC de forma a facilitar o uso do
documento – e da funcionalidade para administradores “Base de dados da BNCC”.

2. Panorama do desenvolvimento
Seguindo a metodologia ágil apresentada no Relatório V, neste período foram desenvolvidas duas
funcionalidades destinadas aos usuários: download da BNCC em formato editável e a BNCC
navegável (html do PDF). Paralelo a estes desenvolvimentos a equipe trabalhou para a elaboração da
base de dados que alimenta a ferramenta e o cadastro de usuário simples1. Além disso, outra parte
da equipe dedicou-se aos estudos de experiências de usuários e design para o front-end da
ferramenta. Deu-se início também ao desenvolvimento do item apoio a elaboração de currículos e
um mapeamento de perfis e usuários que deverão ser desenvolvidos para a ferramenta. A seguir
detalharemos cada um destes aspectos.

2.1. Funcionalidade para usuário – download da BNCC e base de dados
A fim de disponibilizar documento editável da BNCC foi desenvolvida uma funcionalidade em que o
usuário pode escolher as aprendizagens que lhe interessam. No caso da Educação Infantil pode
escolher os campos de experiências e os grupos por faixas etárias, e, no caso do Ensino Fundamental
pode escolher os componentes curriculares e os anos. Para isso foi necessário disponibilizar o banco
de dados de forma que a ferramenta apresente aos usuários aquilo que foi escolhido nos filtros
disponíveis. A Tabela 1 sistematiza as possibilidades de download na ferramenta.

1

Este perfil será explicitado no item “2.5. Matriz de perfis e usuários da ferramenta” deste relatório.
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Tabela 2 – Matriz de perfis da ferramenta on-line
Ator

MEC

Sistemas

Perfil

Administrad
or MEC

Administrad
or Sistemas

Nível
hierárquico

0

Administrad
or Regional

1

Administra
dor
Convidado

Gestor do
Currículo

2

Especialista
convidado

Coordenado
r de GT

3

Especialista
convidado

Membro

4

Comum

Funções de acesso

Nível administrador público.
Todas as funcionalidades
estarão disponíveis, exceto as
de âmbito operacional.

Módulo Monitoramento acompanha os projetos.

Todas as funcionalidades de
administração
de
dados/tabelas. Este perfil
terá permissão de cadastrar
usuários
que
terão
permissões
de
convidar
pessoas para a plataforma –
Administrador
MEC
e
Administrador Regional.
27
representantes
designados pelo MEC que
farão a abertura de projeto
por localidade convidando
um
Administrador
por
projeto (Gestor do Currículo).
Pessoa convidada a conduzir
o projeto de construção da
proposta
curricular
por
localidade/
conglomerado.
Será o responsável por
convidar
o(s)
coordenador(es) de GT.
Pessoa convidada a conduzir
grupo(s) de trabalho de
proposta curricular/projeto.
Pode haver um coordenador
por região, por área, por
componente etc.
Pessoa
convidada
pelo
coordenador de GT para
atuar no grupo.
Usuário espontâneo. Pessoa
interessada em consultar e
fazer
o
download
do
conteúdo da BNCC, com
acesso exclusivo de consumo.

Módulo Administrativo cadastra
usuários
"administrador regional"
e "administrador MEC";
Módulo Monitoramento acompanha projetos, etc.

Modo de acesso à
ferramenta

0

UNDIME/
CONSED

Usuário
Simples

Descrição

5

Usuários cadastrados
pelo Administrador
Sistemas.

Módulo Monitoramento acompanha os projetos,
etc.;
Módulo
Proposta
curricular – abertura de
projeto
Módulo
Proposta
curricular
Módulo Monitoramento acompanha projetos, etc.

Usuários convidados
pelo nível hierárquico
acima.

Módulo consulta da BNCC

Cadastro na página
inicial da ferramenta
(nome, e-mail e
profissão).

Até o momento deste relatório desenvolveu-se o perfil de nível hierárquico 5 – usuário simples –
não precisa de convite para acessar a ferramenta, e tem acesso as ferramentas de consulta à BNCC e
aos materiais de apoio.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

ATESTO
ATESTO, conforme art. 63 da Lei nº 4.320/1964, que os serviços de gestão integrada dos processos
necessários à consolidação, disponibilização, divulgação e discussão da 3ª versão da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), dispostos no Relatório nº 6, foram executados de acordo com as especificações do Contrato
nº 17/2017 - Processo nº 23000.050898/2016-38, firmado entre o Ministério da Educação e a Fundação
Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.
Desse modo, tendo em vista a apresentação do Documento Fiscal anexo ao Ofício nº 041/2018FCAV/GTE (SEI nº 1008720), as informações constantes dos documentos anexos e os dados descritos abaixo,
encaminho o Processo nº 23000.013165/2017-01 para providências de pagamento.

1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Nome da Empresa:   Fundação Carlos Alberto
Vanzolini - FCAV
Nº do Contrato:

CNPJ Nº:

62.145.750/0001-09

Proponente/Demandante: Ministério da Educação

17/2017   

Tipo de Documento Fiscal:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Nº do Documento Fiscal:

00226373

Data da emissão: 02/03/2018

Mês de Referência/Período da Prestação do Serviço: janeiro/2018
Valor da Nota: R$ 2.743.830,00   

  

Valor da Glosa:

0,00

Identificação da Nota de Empenho (com subitem): 2017NE800324 - ND: 339035 SUBITEM: 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA   

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Justificativa para glosa e/ou penalidades (tipo e fundamentação legal):
Data de vencimento:

Outras:

Caso necessário, mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone 2022.8204
Brasília, 05 de março de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Séfora Costa Lucindo, Fiscal, em 05/03/2018, às 18:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1010399 e o
código CRC 0E3CAC5A.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1010399

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
  

DESPACHO
Processo nº 23000.013165/2017-01

  

Tendo em vista o constante do Atesto 141 (SEI 1010399) encaminhe-se o presente processo a
Subsecretaria de Assuntos Administrativos para providências.
Brasília 5 de março de 2018.

Felipe Sartori Sigollo
Secretário-Executivo Adjunto
Documento assinado eletronicamente por Felipe Sartori Sigollo, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em
05/03/2018, às 19:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1010405 e o
código CRC 20817DB0.

Referência: Processo nº 23000.013165/2017-01

SEI nº 1010405

__ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)___________________
13/03/18 09:09
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DATA EMISSAO
: 12Mar18 TIPO OB: 12 M06990F3
NUMERO : 2018OB801245
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BANCO : 001
AGENCIA : 1607
CONTA CORRENTE : 997380632
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BANCO : 001
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CONSOLIDAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DISCUSSÃO DA 3ª VERSÃO DA BNCC - R
ELATÓRIO 6 - MACROATIVIDADES EIXOS 1, 2 E 3 - PROJETO: 410207717.
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L EVENTO
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CLAS.CONT CLAS.ORC
VALOR
01 401003 2018NE800327400
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2.743.830,00
02 531814 2018NE800327
213110400 33903501
2.743.830,00
03 561602 8100000000400C
2.743.830,00

LANCADO POR : 45522316187 - MARCELO
UG : 150002
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Anexo 1 – Ata de reunião com especialistas e
materiais de apoio acerca da discussão da 3ª versão
da BNCC do Ensino Médio

Anexo 1 – RELATÓRIO VII - CONTRATO nº 17/2017 - PROCESSO 23000.050898/2016‐38
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Reunião Comitê Gestor MEC
BNCC do Ensino Médio
Data: 16/2/2018
Participantes: Maria Helena Guimarães de Castro (MEC), Guiomar Namo de
Mello (MEC), Rossieli Soares da Silva (MEC), Ivana Siqueira (SECADI), Silvia
Doninni (MEC), Valéria de Souza (SEE-SP), Sueli Mello (SECADI), Luís Márcio
Barbosa (FCAV), Laura Laganá (Instituto Paula Souza), Almério Melquiades de
Araujo (Instituto Paula Souza), Valdir Quintana (INEP), Caetano Siqueira
(MEC), Renilda Peres de Lima (SEB), Raph Gomes (MEC), Eline Nascimento
(SETEC), Romero Portella (SETEC), Paulo Barone (SESU), Mauro Rebelo
(SESU), Ghisleine Trigo da Silveira (FCAV), Paulo Eduardo Mendes da Silva
(FCAV), Maria Helena Castro Lima (FCAV), Valéria Lopes (FCAV), Jacqueline
Peixoto Barbosa (FCAV), Roxane Helena Rojo (FCAV), Janice Theodoro da
Silva (FCAV), Maria Augusta (FCAV), Paulo Cunha (FCAV), Ruy Pietropaolo
(FCAV), Silvia Sentelhas (FCAV), Laís Schalch (FCAV), Renata Simões
(FCAV).
Objetivo: Apresentação da BNCC do Ensino Médio para o Comitê Gestor do MEC e
parceiros
Programação do evento
10h00 Recepção
10h30 Abertura (MEC)
10h45 Apresentação do documento do Ensino Médio
11h25 Linguagens e suas tecnologias
15 min: apresentação do documento de área
15 min: apresentação do documento de Língua Portuguesa
30 min: debate
12h25 Almoço
14h00 Matemática e suas tecnologias
15 min: apresentação do documento de área
30 min: debate
14h45 Ciências da Natureza e suas tecnologias
15 min: apresentação do documento de área
30 min: debate
15h30 Café
15h45 Ciências Humanas e Sociais aplicadas
15 min: apresentação do documento de área
30 min: debate
16h30 Recomendações e agenda (MEC)
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Estrutura da BNCC e do Ensino Médio
O Ensino Médio está organizado por áreas do conhecimento, com competências e
habilidades (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática, Ciências da Natureza e
suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas). A legislação do ensino
médio (Lei nº 13.415/17) torna obrigatório que Matemática e Língua Portuguesa sejam
ofertadas nos três anos do Ensino Médio, e, por isso, há habilidades específicas tanto
para Matemática, que constitui uma área por si mesma, quanto para Língua
Portuguesa, que integra a área de Linguagens.
As competências e as habilidades precisam estar claras quanto à explicitação dos
objetos de conhecimento que estão em jogo. Dessa forma, é preciso fazer uma análise
a fim de garantir que os objetos de conhecimento dos componentes estejam presentes
nas áreas.
A etapa do Ensino Médio
Entre os desafios presente no Ensino Médio destacam-se a garantia da permanência
e da aprendizagem dos estudantes, de forma a responder a suas aspirações.
Destacam-se as transformações nos contextos nacional e internacional que atingem
os jovens e suas expectativas com relação à formação. A questão do mundo digital é
premente nesse cenário.
A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional aponta algumas finalidades
para o ensino médio:





Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos (prosseguimento de
estudos).
Preparação básica para o trabalho e a cidadania (continuar aprendendo, ter
flexibilidade).
Aprimoramento do educando como pessoa humana (formação ética e
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico).
Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos (teoria × prática).

No texto introdutório da BNCC do Ensino Médio, cada uma dessas perspectivas é
comentada e destaca-se o que se espera da escola nesse contexto.
Além disso, a BNCC do Ensino Médio trabalha com a noção ampliada e plural de
juventudes, reconhecendo-a como diversa, dinâmica e participante ativa do processo
de formação (autonomia). O currículo flexível potencializa essa noção de juventude, ou
seja, uma juventude que é diversa exige um currículo flexível, que acolha a
diversidade e entenda o jovem como interlocutor. Nesse contexto, destaca-se o
protagonismo juvenil e a questão dos itinerários.
Os itinerários formativos alinhados com o trabalho em áreas do conhecimento
caminham para romper com a compartimentalização do conhecimento, e busca
atender a demanda dos jovens, oferecendo um sentido mais significativo na vida
deles.
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A BNCC do Ensino Médio integra a Educação Básica, e por isso, as 10
competências gerais orientam as aprendizagens essenciais a serem garantidas no
âmbito da BNCC e dos itinerários formativos. No texto introdutório de cada uma das
áreas, há destaque para o perfil de saída dos alunos do Ensino Fundamental e o que
se espera deles no Ensino Médio.
A BNCC poderá indicar as temáticas por áreas para os itinerários formativos, sendo
que poderão existir itinerários por área ou reunindo diferentes áreas.
O grupo participante do evento reagiu positivamente a essa organização e conexão
com toda a Educação Básica, e teceram-se comentários gerais sobre os desafios do
Ensino Médio:


















Diversos países têm sistemas de Ensino Médio com uma base comum enxuta
(Inglaterra, Canadá, Austrália, Portugal) e caminham na linha de itinerários
formativos. Ao final do 10º ano, completa-se a formação geral, e no Ensino
Médio o jovem se aproxima das escolhas e trajetórias múltiplas.
A BNCC não deve engessar os currículos, mas sim potencializar a
flexibilização.
Há um desafio para o Ensino Técnico.
É necessário o engajamento no mundo do trabalho (em longo prazo ou curto
prazo). O mundo do trabalho deve ser levado em consideração para a
elaboração dos itinerários formativos. O jovem, quando sai do Ensino Médio,
vai para o Ensino Superior, e em geral não ingressa na perspectiva no
mercado do trabalho.
É necessário ter clareza de que os estados querem algo mais prático e que
isso dependerá das diretrizes curriculares e da BNCC. Desta forma, seria
necessário alterar as diretrizes curriculares, pois ela fala das disciplinas, e a
base e a reforma falam em áreas. É preciso deixar as legislações coerentes.
Os professores são o maior desafio para comunicar corretamente a
estruturação do currículos por área. Eles utilizarão o discurso de que perderão
aulas, e os sindicatos são um desafio. Dessa forma, sugeriu intensa
comunicação e engajamento para explicitar o porquê das áreas e de que o foco
está na aprendizagem do aluno.
Devemos comunicar que as áreas iluminarão os componentes e haverá
aumento do número de aulas. Os professores dos diferentes componentes
devem se reconhecer nas diferentes habilidades das áreas. No Ensino
Fundamental, a comunicação foi mais fácil. No Ensino Médio será mais
desafiadora.
Essa organização é a grande chance para ampliar a jornada de estudo.
As áreas fazem referência às disciplinas que a compõem, pois no momento da
elaboração do documento, houve um cuidado para que as questões
disciplinares aparecessem no documento.
É importante reiterar que base não é currículo, e, dessa forma, os estados e
municípios é que deverão atentar para essas questões relativas aos
professores e demais questões que envolvem a reformulação do currículo. A
BNCC é apenas o norte.
A fim de problematizar o argumento de que os professores perderão o número
de aulas que hoje possuem, foi citado um exemplo ilustrativo de que um
professor de Filosofia poderia ter um itinerário formativo que talvez tenha
menos alunos, mas poderia aprofundar o conteúdo ensinado. De toda foram, a
BNCC não impede a organização dos currículos por disciplina.
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É preciso preparar os territórios, os secretários de educação para defender a
reforma.
Levantou-se a possibilidade de cursos EaD dentro dos itinerários.
Será preciso elaborar um manual que oriente a implementação da BNCC do
Ensino Médio.

Área de Linguagens e suas tecnologias
Atuar em áreas do conhecimento sempre foi um grande desafio, e, para esta área o
conceito de linguagens é o que integra os componentes que a compõem. A forma do
texto não pode ser a chave para pensar a área, pois não é só ela que a integra.
Ressaltar o contexto de produção e circulação pode ter o potencial de organizar a
área.
A área toma a seu cargo a construção de conhecimentos de/sobre diversas linguagens
(visuais, sonoras, verbais, corporais), em diferentes mídias, buscando estimular a
vivência, pelos estudantes, de experiências significativas com práticas de linguagem
situadas nas diferentes esferas/campos de atividade humana. Competências de área
são apresentadas:
1. Valorizar e utilizar, com autonomia, diferentes linguagens (artísticas, corporais
e verbais) para exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva e
participar de forma crítica, ética e solidária das práticas sociais, defendendo
pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional
e global. (EMLT01)
2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que
permeiam as práticas sociais de linguagem para desvelar relações de
dominação, valorizar e respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e
posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na
democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, sem preconceitos de
qualquer natureza. (EMLT02)
3. Compreender as línguas (nativa e estrangeira/inglês) como fenômeno cultural,
histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso,
reconhecendo-as como meio de construção de identidades de seus usuários e
da comunidade a que pertencem, levando em conta o fenômeno da variação
linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e
rejeitando preconceitos linguísticos. (EMLT03)
4. Compreender, de forma mais aprofundada e sistemática, o funcionamento das
diferentes linguagens e práticas (artísticas, corporais e linguísticas), na
recepção e na produção de discursos nos diferentes campos de atuação social
e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da
realidade e para continuar aprendendo. (EMLT04)
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5. Fruir e participar de diversas manifestações artísticas e culturais, abrindo-se
para experiências estéticas, de modo a aguçar a sensibilidade, a imaginação e
a criatividade e ampliar os conhecimentos sobre si, o outro e o mundo.
(EMLT05)
6. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as
dimensões técnicas, críticas, éticas e estéticas e expandindo as formas de
produzir sentido, aprender e refletir, nos campos da ciência, cultura, trabalho,
informação e vida pessoal. (EMLT06)

Além da questão da linguagem, os conceitos de juventudes e culturas juvenis,
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) e questão do trabalho e
campos de atuação são conceitos estruturantes da área.
Os campos organizadores para estruturar a área são:






Campo da vida pessoal (projeto de vida, cultura de infância, protagonismo).
Práticas de estudo e pesquisa (aprender a aprender).
Campo artístico e educação física como cultura corporal).
Atuação na vida pública.
Vida do trabalho (como viabilizar uma pista de skate dentro de um território, por
exemplo, jornalismo e mídias – publicidade e consumo –, como a informação é
filtrada, como o jovem faz sua curadoria, fake news etc.).

O grupo chamou a atenção de alguns aspectos levantados na área de Linguagens e
no componente de Língua Portuguesa:






É necessário incluir a Libras como uma linguagem não verbal e que deve estar
contemplada na área de linguagens. Além disso, chamou atenção para que
“línguas nativas” esteja no plural e não no singular, como está na Competência
3.
Saúde pessoal merece maior destaque por ser resultado de uma maior
qualidade de vida.
Questionamento de como se concretizaria a integração dos jovens, ou seja, a
questão da interpessoalidade.
É preciso atentar para os exemplos, pois corre-se o risco de virar modelo, por
isso, os exemplos devem ir preferencialmente para um manual de orientações.
Ademais, esclareceu que é preciso uma boa comunicação para romper com a
ideia de que há apenas quatro possibilidades de itinerários propedêuticos e
itinerários técnicos. Com relação a certificação, os cursos técnicos poderão
certificar e o que for propedêutico não poderá certificar tecnicamente.

Componente de Língua Portuguesa
Compõe a área de linguagens e dialoga com as competências da área. Há habilidades
exclusivas para o componente, uma vez que é obrigatório nos três anos do Ensino
Médio.
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A articulação em Língua Portuguesa se dá por práticas de linguagem e organiza-se
por campos de atuação, com destaque para cultura digital, culturas juvenis e
multiletramentos.
No Ensino Médio, o foco recai nas habilidades que envolvem reflexão sobre as
linguagens, textos e práticas – análise, apreciação ética, estética e política, avaliação,
validação crítica, argumentação, demonstração etc. No Ensino Fundamental já foram
contempladas habilidades que requerem processos de recuperação de informação
(identificação, reconhecimento, organização) e processos de compreensão
(comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferências, etc).
Habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos mais analíticos,
críticos, propositivos e criativos, que abarquem sínteses mais complexas, produzidas
em contextos que suponham apuração de fatos, curadoria de informação,
levantamentos, pesquisas e que possam se vincular de forma significativa aos
contextos de estudo/construção de conhecimentos em diferentes áreas, a experiências
estéticas e produções de cultura digital, e à discussão e proposição de ações e
projetos de relevância pessoa e para a comunidade.
Com relação à progressão do componente de Língua Portuguesa, destaca-se:






a complexidade das práticas de linguagens e dos fenômenos sociais que
repercutem nas interações sociais.
a ampliação do domínio de gêneros do discurso/gêneros textuais, seja em
relação às práticas de leitura ou à produção de textos.
o incremento da consideração das práticas da cultura digital e das culturas
juvenis, por meio:
o do aprofundamento da análise dessas práticas e de produções culturais
em circulação.
o de uma maior consideração de critérios técnicos, éticos e estéticos na
análise e na autoria das produções.
o De vivências mais intensas de processos de produção colaborativos.
o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de
temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados,
orquestração de vozes e semioses.

Com relação a práticas da cultura digital e das culturas juvenis, há:




o aprofundamento da análise dessas práticas e de produções culturais em
circulação.
a maior consideração de critérios técnicos, éticos e estéticos na análise e na
autoria das produções.
as vivências mais intensas de processos de produção colaborativos.

Dimensões da Língua Portuguesa:



Saber sobre si (direito a).
Ser jovem (condição juvenil) – estudos, pesquisas, debates, discussões sobre
a condição juvenil, representações de jovens em circulação, políticas para
juventude e temas/questões que afetam os jovens.
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Preferências, pertencimentos – ampliação de referências, vivências e
experiências diversas e tomada de consciência sobre si.
Projetos de vida – práticas culturais, corporais, estudo, trabalho, participação
social etc.

O grupo problematizou a questão do campo da vida pessoal, que, aparentemente, não
diz respeito apenas à vida pessoal, mas também à social. Talvez seja preciso alterar o
nome do campo para não gerar tal dubiedade ou escrever uma nota explicitando que
esse campo da vida pessoal é mais amplo que o indivíduo.

Matemática no Ensino Médio
Com relação à matemática ensinada no Ensino Médio, espera-se que o estudante:
consolide as aprendizagens desenvolvidas no Ensino Fundamental.
amplie sua base de conhecimentos para aplicá-los em situações reais do
cotidiano, das ciências e da própria matemática.
 aprofunde seus processos de reflexão e de abstração, que deem sustentação a
modos de pensar criativo, analítico, indutivo e dedutivo.
Os processos de aprendizagem são: resolução de problemas, investigação e
desenvolvimento de projetos.



As competências de matemática foram construídas com base nos seguintes verbos:
raciocinar, representar, comunicar-se matematicamente e argumentar.
Ao trabalhar com matemática, há algumas ideias fundamentais para o processo de
aprendizagem e do fazer matemática. No Ensino Médio, a intenção é consolidar o que
se aprendeu no Ensino Fundamental e aprofundar essas aprendizagens para dar
maior estrutura à investigação matemática. Pensar matematicamente é possível e
factível. Deve-se romper com certa aversão que a matemática promove nas pessoas.
As ideais fundamentais que organizam a área são:





Variação e constância
Certeza e incerteza
Relações e inter-relações
Movimento e posição

Competência 1 – Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para
interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos
das ciências da natureza e humanas ou de atividades tecnológicas, de modo a
consolidar uma formação científica geral.
Considerações do grupo: Questionamento sobre pensamento computacional
(compromisso assumido pelo ministro da educação com a sociedade do pensamento
computacional).
Considerações da equipe de redatores da BNCC: O documento trouxe a questão
do pensamento computacional em diversas habilidades.
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Habilidade 1.4. Reconhecer e utilizar unidades de medida de memória da informática
(bytes, quilobytes, megabytes, gigabytes e terabytes) em contextos como a
comparação das memorias de dois equipamentos.
Considerações do grupo: A habilidade une objeto do conhecimento com uma
competência para construir uma habilidade. A exemplificação em habilidade não é
muito usual porque se circunscreve a elaboração dos currículos com base no que está
presente na BNCC. Como critério mais técnico, seria importante excluir os exemplos.
Esta habilidade 1.4 parece ser mais reflexo da sala de aula. Há um apelo muito
excessivo a um tema por conta do recurso da tecnologia da informação.
Considerações da equipe de redatores da BNCC: Trata-se de um recurso
pedagógico, e não didático.
Competência 2 – Resolver e elaborar problemas referenciados em situações reais em
diversos contextos, utlizando conceitos matemáticos (álgebra, funções, grandezas e
medidas, geometria, probabilidade e estatística), analisando a plausibilidade dos
resultados e a adequação das soluções propostas de modo a construir uma
argumentação consistente.
Considerações do grupo:
O grupo avaliou positivamente essa competência. Consideraram-na em diálogo com
outras áreas. A educação financeira, por exemplo, está contemplada na habilidade 2.2
– Planejar e executar uma pesquisa amostral usando dados coletados ou de diferentes
fontes sobre questões relevantes, incluindo apoio de recursos tecnológicos, comunicar
os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de
tendência central e das de dispersão (amplitude e desvio padrão).
Enfatizar nesta habilidade a importância da função matemática para desenvolver
softwares, fortalecendo o pensamento computacional na área de matemática.
Considerações da equipe de redatores da BNCC: A questão do pensamento
computacional pode ser dita no texto introdutório, pois do contrário todas as
habilidades deverão receber os apontamentos feito pelo grupo.
Competência 3 – Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes
registros de representação (algébrica, geométrica, estatística, computacional etc.), na
busca de solução e comunicação de resultados de problemas de modo a favorecer a
construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático.
Considerações da equipe de redatores da BNCC: O objeto matemático só é
evocado por meio de registro. Pesquisas apontam que, se o aluno não tem fluidez nos
registros dos diferentes objetos da matemática, não há aprendizado.
Considerações do grupo: Destacar a importância do Ensino Fundamental para que
no Ensino Médio o jovem possa consolidar os aprendizados do fundamental.
Competência 4 – Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes
conceitos e propriedades matemáticas, por meio de observação de padrões que
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incluam as tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.
Considerações do grupo: Problematização da palavra “identificando”: talvez a tarefa
cognitiva seja demonstrar, mais do que identificar.
Considerações da equipe de redatores da BNCC: Destaque para o fato de que
demonstrar não é suficiente. A matemática é uma ciência hipotética, portanto, a
indução no ensino é importante. O próprio matemático apresenta o resultado quando
mostra um teorema, mas não apresenta a indução e todo o caminho que percorreu
para chegar até uma determinada formalização. Com o uso do verbo “demonstrar”,
apenas corre-se o risco de o professor ficar limitado a uma demonstração.
Competência 5 – Investigar e descrever conjuntos de dados de diferentes contextos,
selecionando modelos matemáticos adequados para a análise desses dados, e
apresentar os resultados das investigações, valorizando a precisão da linguagem (oral,
escrita e gráfica).
Competência 6 – Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de
projetos para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e
socialmente responsáveis com base na análise de problemas de urgência social, como
os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, nas implicações da tecnologia no
mundo do trabalho, entre outros, recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens
próprias da matemática.
Considerações do grupo: A habilidade “6.3 – Planejar e executar uma pesquisa
amostral usando dados presentes na mídia, sobre questões relevantes atuais e,
incluindo apoio de recursos tecnológicos, comunicar os resultados por meio de
relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das de
dispersão (amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão)” precisa ampliar a
questão dos “dados” para outras mídias. É preciso reforçar o foco em construir uma
argumentação.
Retomada do debate sobre ter ou não exemplos na BNCC, o quanto este recurso
induz os currículos ou não.
Considerações da equipe de redatores da BNCC:
Com relação à questão do exemplo, é importante fazer o movimento de circunscrever
e abstrair para garantir clareza. Numa base que se propõe com uma restrição de
tempo é necessário o exemplo, que serve para orientar. Quando se fala de seno e
cosseno, por exemplo, é preciso contextualizar. No entanto, o desafio é que o exemplo
não seja diretivo na elaboração dos currículos, e menos ainda para as avaliações.
Dessa forma, será importante fazer dois movimentos: excluir exemplos que estão “em
excesso” e esclarecer que os exemplos que permanecerem têm o caráter de apoiar na
elaboração do currículo, mas não de direcionar o conteúdo.
A área de Ciências da Natureza e suas tecnologias
Houve um grande desafio em unir os três componentes que compõem a área. O
Ensino Médio tem objetivo de contribuir para que os jovens atuem na sociedade.
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Há continuidade no desenvolvimento das competências iniciadas no Ensino
Fundamental com aprofundamento das grandes temáticas da área:




Terra e universo.
Vida e evolução.
Matéria e energia.

Há espaço no próprio documento de Ciências da Natureza para explicitar os
componentes e os objetos do conhecimento prioritários para trabalhar em
determinadas competências.
Competência 1 – Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base
nas relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas que
minimizem impactos ambientais e melhorem as condições de vida.
Competência 2 – Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica do cosmos, da
Terra e da vida para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e
a evolução do Universo e dos seres vivos e fundamentar decisões éticas e
responsáveis.
Competência 3 – Analisar situações-problemas e avaliar as aplicações do
conhecimento científico e tecnológico nas diversas esferas da vida humana para
propor soluções que considerem demandas e contextos locais e/ou globais e suas
interferências na vida social e no mundo contemporâneo, utilizando procedimentos e
linguagens próprios da Ciência da Natureza e estabelecendo diálogo com diferentes
públicos, mídias e contextos.
Considerações do grupo: Faltam exemplos na área para facilitar que o professor se
enxergue nela.
O PNLD e os livros didáticos dão exemplos para contextualizar os aprendizados, mas
isso não deve compor a base. Talvez possa compor o manual da base, por exemplo,
exemplificando como dar uma aula utilizando a competência 2, as habilidades x, y e z.
Considerações da equipe de redatores da BNCC: Organizar os componentes em
uma área acaba “apagando-os”, o que não significa que eles não estão lá. “Não dá
para fazer omelete sem quebrar os ovos.”
A área de Ciências Sociais aplicadas e suas tecnologias
Esta área enfrenta desafio semelhante à de Ciências da Natureza, pois buscou-se
organizar quatro componentes curriculares (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).
No Ensino Fundamental, o esforço foi consolidar/fortalecer o “eu”, o “outro” e o “nós”, a
sociedade em que se está inserido. Além disso, a questão da alteridade está posta no
Ensino Fundamental.
No entanto, é preciso problematizar os próprios conceitos das ciências humanas, por
exemplo, a questão do indivíduo não é uma questão nas sociedades indígenas, pois
tudo é coletivo.
Anexo 1 – RELATÓRIO VII - CONTRATO nº 17/2017 - PROCESSO 23000.050898/2016‐38

Rua Dr. Alberto Seabra, 1256/1266 – Vila Madalena – 05452-001 – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3024-2250

Algumas categorias foram utilizadas para organizar a área:





Geografia – Território e fronteira (diversidade da ocupação do espaço).
História – espaço e tempo.
Filosofia – filosofia política (é delicado e valorizar a ética) – deve perpassar
todas as categorias
Ciências sociais – indivíduo e sociedade – tema que precisa ser bem posto
para não gerar conflitos.

Competências:
1. Analisar a conformação de territorialidades, territórios e fronteiras em diferentes
tempos e espaços, explicitando os processos subjacentes de inclusão, segregação ou
exclusão, negociação ou conflito, igualdade ou desigualdade.
2. Avaliar criticamente as relações das sociedades e culturas com a natureza e seus
impactos econômicos e socioambientais, atuando para defender e criar soluções que
respeitem e promovam a consciência socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global.
3. Analisar as relações de produção e de trabalho em diferentes contextos e culturas,
discutindo seu papel na construção, na consolidação e na transformação das
sociedades.
4. Combater as diversas formas de desigualdade e violência (socioeconômica, racial,
de gênero etc.) e promover o respeito e o acolhimento das diferentes produções
identitárias (culturais, religiosas, étnico-raciais, geográficas etc.) adotando princípios
éticos, democráticos, inclusivos e solidários.
5. Participar de forma qualificada do debate público fazendo escolhas condizentes com
o exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia,
consciência crítica e responsabilidade.
6. Analisar processos políticos, econômicos, sociais e culturais nos âmbitos local,
regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, fazendo uso de procedimentos
epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se em relação a
esses processos e às possíveis relações entre eles.

Considerações do grupo:





Problematizar a questão do trabalho, pois hoje vive-se a chamada Quarta
Revolução Industrial, e há cientistas falando em Quinta Revolução Industrial.
Questionamentos sobre a ausência de referências à geografia física.
Sugestão de inserção explícita às questões de gênero.
Sugestão de explicitação mais enfática nos direitos humanos.
Sugestão de direcionar a competência referente à participação para questões
internas às escolas – participação na escola.

Considerações da equipe de redatores da BNCC:
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Quando se discute trabalho, a proposta é deixar as questões abertas para que o
professor discuta o que for mais pertinente no contexto em que vive.

Encaminhamentos:
As sugestões serão analisadas cuidadosamente e serão incorporadas na redação,
para que a entrega no dia 19/2 já esteja revista.
Reunião com Consed dia 26/2 no formato deste encontro.
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A BNCC DA EDUCAÇÃO BÁSICA
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO
2. A ESTRUTURA DA BNCC
3. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
4. A ETAPA DO ENSINO FUNDAMENTAL

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio no contexto da Educação Básica
• Cenário: rápidas transformações nos contextos
nacional e internacional atingem diretamente as
populações jovens e, portanto, o que elas esperam
de sua formação
‒ Destaque para as rápidas mudanças:
‒ no mundo digital;
‒ no mundo do trabalho.

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio no contexto da Educação Básica
• Finalidades do Ensino Médio (LDB):
- consolidação e aprofundamento dos conhecimentos
(prosseguimento de estudos);
- preparação básica para o trabalho e a cidadania
(continuar aprendendo, ter flexibilidade);
- aprimoramento do educando como pessoa humana
(formação ética e desenvolvimento da autonomia
intelectual e do pensamento crítico);
- compreensão dos fundamentos cientifico-tecnológicos dos processos produtivos (teoria x
prática).

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio no contexto da Educação Básica
• Implicação: organizar uma escola que acolha as
diversidades e que reconheça os jovens como
interlocutores legítimos sobre o currículo, sobre o
ensino e sobre suas aprendizagens.
– Valorização do protagonismo juvenil
– Substituição de modelo único por um modelo
diversificado e flexível de currículo (Lei
nº 13.415/17) – BNCC e itinerários formativos

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
A BNCC do Ensino Médio
• Competências gerais da Educação Básica orientam
tanto as aprendizagens essenciais a serem garantidas
no âmbito da BNCC quanto os itinerários formativos.
• Organiza-se em continuidade ao proposto para a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental:
• Articulação com as competências e habilidades
do EF (“perfil de saída” do 9º ano)
• Breve síntese /por área:
• desse “perfil” de saída;
• do que se espera no Ensino Médio.

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
A BNCC do Ensino Médio
• Organização por áreas do conhecimento (LDB, art. 35-A)
Tal organização por áreas “não exclui
necessariamente as disciplinas, com suas
especificidades e saberes próprios historicamente
construídos, mas, sim, implica o fortalecimento das
relações entre elas e a sua contextualização para
apreensão e intervenção na realidade, requerendo
trabalho conjugado e cooperativo dos seus
professores no planejamento e na execução dos
planos de ensino” (CNE, Parecer 11/2009).

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
Currículos do Ensino Médio: BNCC e itinerários
• Base não é currículo
• A BNCC define as aprendizagens essenciais a ser
garantidas aos estudantes, de modo a orientar a
(re)definição de currículos e propostas pedagógicas,
seja no que diz respeito ao âmbito específico da
BNCC (até 1.800 horas), seja no tocante à
organização e proposição de itinerários formativos.

5. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO
Currículos do Ensino Médio: BNCC e itinerários
• Os itinerários formativos representam uma
possibilidade concreta de flexibilização da
organização curricular do Ensino Médio.
Constituem-se em trajetórias de formação dos
estudantes.

A área de Ciências Humanas no EM
Papel da área:
• Contribuir para a formação integral dos
estudantes.
• Desenvolver o olhar crítico e contextualizado das
ações de diferentes indivíduos, grupos, sociedades
e culturas ao longo dos tempos e em diferentes
lugares.

A área de Ciências Humanas no EM
Papel da área:
• A aquisição e o desenvolvimento de habilidades e
competências específicas da área pressupõe a
articulação com as demais áreas de conhecimento e,
sobretudo, com a incorporação dos conhecimentos e
das expectativas dos estudantes, pois as Ciências
Humanas estudam questões muito próximas aos
interesses dos jovens e adultos e, portanto, é
necessário pensar em dinâmicas que mobilizem os
estudantes como protagonistas sociais.

Passagem do EF para o EM nas CHT
• Os estudantes ampliam sua capacidade cognitiva,
seu repertório conceitual e sua capacidade de
articular conhecimentos e informações.
• O desenvolvimento das capacidades de atenção,
observação e memória permite percepções mais
acuradas da realidade, raciocínios mais
complexos, a partir de um número maior de
variáveis, permitindo tanto a simbolização como a
abstração.

Passagem do EF para o EM nas CHT
• Os estudantes intensificam os questionamentos
sobre si próprios e sobre o mundo em que vivem.
• O desenvolvimento da autonomia para a
participação social e a maior capacidade de
abstração e de reflexão crítica possibilitam que os
sujeitos desta etapa da escolarização,
gradativamente, ampliem sua compreensão sobre
questões sociais, éticas e políticas e sua atuação
fundamentada e crítica na vida pública.

Competências específicas: CHT
– Identificar, analisar e discutir as circunstâncias
históricas, políticas, geográficas, sociais e
culturais da emergência de matrizes conceituais
hegemônicas (eurocentrismo, evolução,
modernidade etc.), contrapondo-as a narrativas
que contemplem outros agentes e discursos.

Competências específicas: CHT
– Analisar e caracterizar as dinâmicas de povos e
grupos de diversos continentes com foco na
mobilidade e fixação dos grupos, construção de
rotas comerciais, circulação de pessoas e
produtos.

Competências específicas: CHT
– Contextualizar, analisar e avaliar os impactos
socioambientais dos hábitos e práticas
individuais e coletivas de consumo, produção e
descarte e elaborar propostas de ação que
promovam a sustentabilidade.

Competências específicas: CHT
– Identificar e discutir os múltiplos aspectos do
trabalho em diferentes circunstâncias e
contextos históricos e seus efeitos sobre as
gerações, em especial, os jovens e as gerações
futuras, levando em consideração, na
atualidade, as transformações técnicas e
tecnológicas.

Competências específicas: CHT
– Analisar e compreender os fundamentos da
ética em diferentes culturas para desenvolver a
coexistência e a responsabilidade de conduta
consigo mesmo e com os outros, considerando
o respeito à diferença (culturais, religiosas,
étnico-raciais etc.), à cidadania e aos Direitos
Humanos.

Competências específicas: CHT
– Relacionar as demandas políticas, sociais e
culturais de indígenas e afrodescendentes no
Brasil contemporâneo aos processos históricos
da América portuguesa e de exclusão e
inclusão precária dos negros e indígenas na
ordem social e econômica atual.

Área de conhecimento

Ciências da Natureza
e suas tecnologias

Qual a contribuição da área?

Estar comprometida com a construção de uma
base de conhecimentos contextualizada que
prepare os jovens para:

Qual a contribuição da área?
-

fazer julgamentos,
tomar iniciativas,
elaborar argumentos,
apresentar proposições alternativas,
fazer uso criterioso de diversas tecnologias,
promover discussões
tomar decisões
propor ações responsáveis, éticas e consistentes

Fundamentados em conhecimentos
científico e tecnológico

Considerações iniciais para a BNCC do EM
• Continuidade no desenvolvimento de
Competências iniciado no EF
• Aprofundamento nas grandes temáticas (Terra e
Universo, Vida e Evolução, Matéria e Energia)
• Ênfase nas aplicações do conhecimento científico
e tecnológico e nas implicações éticas, sociais,
econômicas e ambientais.
• Aprofundamento das habilidades investigativas
em níveis mais abstratos e complexos

LP na BNCC
• Articulação/organização das habilidades:
– por práticas de linguagem
– por campos de atuação
• Destaque para a cultura digital, novos e
multiletramentos, em função das práticas
contemporâneas de linguagem

LP na BNCC
• Articulação/organização das habilidades:
– por práticas de linguagem
– por campos de atuação
• Destaque para a cultura digital, novos e
multiletramentos, em função das práticas
contemporâneas de linguagem

LP na BNCC
• Articulação/organização das habilidades:
– por práticas de linguagem
– por campos de atuação
• Destaque para a cultura digital, novos e
multiletramentos, em função das práticas
contemporâneas de linguagem

Língua Portuguesa no EM
EF: já contemplou habilidades requeridas por
processos de recuperação de informação
(identificação, reconhecimento, organização) e por
processos de compreensão (comparação, distinção,
estabelecimento de relações e inferencias etc.)

Língua Portuguesa no EM
– vínculos significativos com os contextos de
estudo/construção de conhecimentos em
diferentes áreas, com experiências estéticas,
com produções da cultura digital e com
discussão e proposição de ações e projetos de
relevância pessoal e para a comunidade.

Língua Portuguesa no EM
• consideração da dimensão histórica do texto
literário
• consideração da diversidade cultural, com foco nos
clássicos da literatura de língua portuguesa e em
suas múltiplas repercussões e possibilidades de
apreciação em processos que envolvem adaptações,
remediações, estilizações, paródias etc., HQ,
minissérie, filme, videominuto, game etc. -, de forma
a garantir:

Língua Portuguesa no EM
a) ampliação de repertório e de referências
b) uma compreensão mais arguta e ativa;
c) consideração das potencialidades e
complementações entre os diferentes sistemas
semióticos e
d) um espaço para expressão das sensibilidades
individuais e coletivas

Língua Portuguesa no EM - Progressão
• a complexidade das práticas de linguagens e dos
fenômenos sociais que repercutem nas interações
sociais;
• a ampliação do domínio de gêneros do
discurso/gêneros textuais, seja em relação às práticas
de leitura ou produção de textos;
• o aumento da complexidade dos textos lidos e
produzidos em termos de temática, estruturação
sintática, vocabulário, recursos estilísticos utilizados,
orquestração de vozes e semioses;

Exemplos de gêneros e produções
Reportagem multimidiática, documentário,
enciclopédia digital colaborativa, vlog e podcast
noticioso e cultural, vídeo-minuto, trailer honesto,
gameplay, fanfic, fanclipe etc.

Língua Portuguesa no EM - Progressão
• a complexidade das práticas de linguagens e dos
fenômenos sociais que repercutem nas interações
sociais;
• a ampliação do domínio de gêneros do
discurso/gêneros textuais, seja em relação às
práticas de leitura ou produção de textos;
• o aumento da complexidade dos textos lidos e
produzidos em termos de temática, estruturação
sintática, vocabulário, recursos estilísticos
utilizados, orquestração de vozes e semioses;

Língua Portuguesa no Ensino Médio – Progressão

• o incremento da consideração das práticas da
cultura digital e das culturas juvenis, por meio:
– do aprofundamento da análise dessas práticas e
de produções culturais em circulação;
– de uma maior consideração de critérios
técnicos, éticos e estéticos na análise e autoria
das produções;
– vivências mais intensas de processos de
produção colaborativos;

A Área no Ensino Médio:
• Toma a seu cargo a construção de conhecimentos
de/sobre diversas linguagens (visuais, sonoras,
verbais, corporais), em diferentes mídias,
buscando estimular a vivência, pelos estudantes,
de experiências significativas com práticas de
linguagem situadas, nas diferentes esferas/campos
de atividade humana.

Competências de Área
2. Compreender os conflitos e relações de poder
que permeiam as práticas sociais de linguagem,
para valorizar e respeitar as diversidades, a
pluralidade de ideias e posições e atuar
socialmente a partir de princípios e valores
assentados na democracia, na igualdade e nos
direitos humanos, exercitando a empatia, o
diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
sem preconceitos de qualquer natureza.
(EMLT02)

Competências de Área
4. Compreender o funcionamento das diferentes
linguagens e práticas (artísticas, corporais e
verbais), na recepção e produção de discursos nos
diferentes campos de atuação social e nas
diversas mídias, para ampliar as formas de
participação social, o entendimento e as
possibilidades de explicação e interpretação
crítica da realidade e para continuar aprendendo.
(EMLT04)

Competências de Área
5. Mobilizar práticas de linguagem no universo
digital, considerando as dimensões técnicas,
críticas, éticas e estéticas e expandindo as formas
de produzir sentido, aprender e refletir, nos
campos da ciência, cultura, trabalho, informação
e vida pessoal. (EMLT06)

Habilidades por competência (24 total)
Participar de processos de produção individual e/ou
colaborativa em diferentes linguagens (artísticas,
corporais e verbais), levando em conta seus
funcionamentos para produzir sentidos. (EMLT01-3)
Criar, por meio de práticas de linguagem, novas
possibilidades de atuação social, política e cultural, para
enfrentar os desafios contemporâneos, percebendo-se
como agente de transformação. (EMLT01-4)

Habilidades por competência
Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os
processos de disputa por legitimidade nas práticas de
linguagem e suas produções (artísticas, corporais e
verbais), presentes no entorno social e em outras
culturas. (EMLT02-3)
Negociar sentidos e produzir entendimento mútuo, nas
diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais, com
vistas ao interesse comum pautado em princípios e
valores assentados na democracia, na igualdade e nos
direitos humanos. (EMLT02-4)

Habilidades por competência
Perceber o modo como visões de mundo, conflitos de
interesse, preconceitos, ideologias presentes nos
discursos veiculados nas diferentes mídias e no uso das
várias linguagens, têm efeitos em suas experiências,
vivências e usos das línguas/linguagens. (EMLT03-4)
Participar qualificadamente no debate público, mediante
argumentação, formulação de propostas e tomadas de
decisão democraticamente sustentadas e com vistas ao
interesse comum. (EMLT03-5)

Habilidades por competência
Utilizar as diferentes línguas e linguagens, na
compreensão e produção de textos e discursos das
diferentes áreas de conhecimento e aprender a
aprender. (EMLT04-3)
Analisar, explorar e experimentar diversos processos de
remediação de produções multissemióticas, multimídia e
transmídia, como forma de fomentar a criação de
diferentes modos de participação e intervenção social.
(EMLT04-4)

Habilidades por competência
Atuar em processos criativos que integrem diferentes
linguagens artísticas e referências estéticas e culturais,
recorrendo a conhecimentos de diferentes naturezas
(artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências
individuais e coletivas. (EMLT05-3)

Habilidades por competência
Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas
digitais, em processos de produção coletiva, colaborativa
e projetos autorais em ambientes digitais. (EMLT06-3)
Conhecer e explorar criticamente processos de pesquisa
e busca de informação, a partir de ferramentas e dos
novos formatos de produção e distribuição do
conhecimento, na cultura de rede, de maneira a
continuar a aprender para a vida. (EMLT06-4)

Conceitos estruturantes
• Juventude e culturas juvenis;
• TDIC e seu funcionamento;
• Componentes da área relacionados
interdisciplinarmente;
• Organização da área por campos de atuação
social e práticas de linguagens –
multissemióticas/interdisciplinares

• Para fomentar a articulação mais efetiva dos
componentes da área, contextualizar as
habilidades propostas e alimentar possíveis
articulações entre a Base Comum e itinerários
formativos, podem ser criadas situações de
trabalho mais colaborativas, flexíveis, que se
organizem a partir dos interesses dos alunos e
destaquem seu protagonismo. Algumas
possibilidades:

A Matemática no Ensino Médio
Pretende-se que o estudante:
• Consolide as aprendizagens desenvolvidas no Ensino
Fundamental;
• Amplie sua base de conhecimentos para aplicá-los
em situações reais do cotidiano, das ciências e da
própria matemática;
• Aprofunde seus processos de reflexão e de
abstração, que deem sustentação a modos de
pensar criativo, analítico, indutivo e dedutivo.

Anexo 2 – Repositório on-line: páginas atualizadas do
ambiente virtual
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Páginas das salas desenvolvidas para o Repositório on-line
A ferramenta ficou disponível para seus usuários a fim de manter o registro dos processos de trabalho.
As telas e respectivas publicações atualizadas deste repositório on-line encontram-se abaixo. Conforme
já mencionado em relatórios anteriores deste contrato, a URL da ferramenta on-line é
http://qp.vanzolini-ead.org.br:8080/qpmec

Pasta Orientações Gerais
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Área Linguagens – Atas de reunião
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Área Linguagens – Arquivos de trabalho
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Área de Ciências da Natureza – Arquivos de trabalho

Área de Ciências Humanas – Arquivos de trabalho
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Anexo 3 – Base Nacional Comum
Curricular do Ensino Médio – versão
preliminar para leitura do MEC
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Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo dos
objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares.
Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de
objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme
ilustrado a seguir.

CIÊNCIAS – 1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Vida e evolução

Corpo humano
Respeito à
diversidade

HABILIDADES

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar
graficamente (por meio de desenhos) partes
do corpo humano e explicar suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos
antes de comer, escovar os dentes, limpar os
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários
para a manutenção da saúde.
(EF01CI04) Comparar características físicas
entre os colegas, reconhecendo a diversidade e
a importância da valorização, do acolhimento e
do respeito às diferenças.

As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem
ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Para
tanto, elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura,
conforme ilustrado no exemplo a seguir, de História (EF06HI14).

Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

Verbo(s) que
explicita(m)
o(s) processo(s)
cognitivo(s)
envolvido(s)
na habilidade.

Complemento do(s)
verbo(s), que
explicita o(s) objeto(s)
de conhecimento
mobilizado(s)
na habilidade.

Modificadores do(s)
verbo(s) ou do
complemento do(s)
verbo(s), que explicitam
o contexto e/ou uma
maior especificação da
aprendizagem esperada.

Vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar
as habilidades de cada ano ou bloco de anos não representa uma
ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. A progressão
das aprendizagens, que se explicita na comparação entre os quadros
relativos a cada ano (ou bloco de anos), pode tanto estar relacionada
aos processos cognitivos em jogo – sendo expressa por verbos que
indicam processos cada vez mais ativos ou exigentes – quanto aos
objetos de conhecimento – que podem apresentar crescente sofisticação ou complexidade –, ou, ainda, aos modificadores – que, por
exemplo, podem fazer referência a contextos mais familiares aos
alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos.
Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das
habilidades do Ensino Fundamental na BNCC (com a explicitação
dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo
possível (dentre outros). Portanto, os agrupamentos propostos não
devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos
currículos. Essa forma de apresentação adotada na BNCC tem por
objetivo assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que
se espera que todos os alunos aprendam no Ensino Fundamental,
fornecendo orientações para a elaboração de currículos em todo o
País, adequados aos diferentes contextos.
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2. A ETAPA DO ENSINO MÉDIO

O Ensino Médio no contexto da Educação Básica
O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, direito público subjetivo de todo cidadão
brasileiro. Todavia, a realidade educacional brasileira tem mostrado que essa etapa representa um
gargalo na garantia do direito à educação. Entre os fatores que explicam esse cenário, destacamse o desempenho insuficiente das escolas no Ensino Fundamental – Anos Finais, a organização
curricular do Ensino Médio vigente, com excesso de componentes curriculares, e uma abordagem
pedagógica distante das culturas juvenis e do mundo do trabalho.
Para além da necessidade de universalizar o atendimento, outros grandes desafios do Ensino
Médio na atualidade são garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo
às aspirações desses jovens, tanto as presentes como as futuras. Essa necessidade é identificada
há muito e está explicitada nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)1:
Com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e
adultos que se diferenciam por condições de existência e perspectivas de
futuro desiguais, é que o Ensino Médio deve trabalhar. Está em jogo a
recriação da escola que, embora não possa por si só resolver as desigualdades
sociais, pode ampliar as condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à
ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho (BRASIL, 2011, p. 167).

Para responder a essa necessidade, mostra-se imprescindível considerar a dinâmica social
contemporânea, diversa e efetivamente marcada pelas rápidas transformações decorrentes do
desenvolvimento tecnológico. Trata-se, assim, de reconhecer que as transformações nos
contextos nacional e internacional atingem diretamente as populações jovens e, portanto, o que
se demanda de sua formação para o enfrentamento dos novos desafios sociais, econômicos e
ambientais, acelerados pelas mudanças tecnológicas do mundo contemporâneo.
Em um cenário cada vez mais complexo, dinâmico e fluido, as incertezas relativas às mudanças
no mundo do trabalho e nas relações sociais e aos impactos dessas mudanças também
representam outro grande desafio para a formulação de políticas e propostas de organização
curriculares para a Educação Básica, em especial para o Ensino Médio.
Esse desafio implica, em primeiro lugar, caracterizar o público dessa etapa não mais sob uma
perspectiva homogeneizante, que trata o diálogo entre “a cultura juvenil” e a adulta como tensão
entre gerações ou a “juventude” como mero rito de passagem da infância à maturidade. Afinal, os
1

BRASIL. Ministério da Educação; Secretaria de Educação Básica; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional de Educação; Câmara de
Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC; SEB; DICEI, 2013. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curicularesnacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 26 fev. 2018.
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jovens não são simples “adultos em formação”. Ao contrário, como já explicitam as DCN, é
fundamental reconhecer
a juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de
sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com
especificidades próprias que não estão restritas às dimensões biológica e
etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de
atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou
muitas juventudes (BRASIL, 2011, p. 155; ênfase adicionada).

Trata-se, portanto, de assumir uma noção ampliada e plural de juventude, entendida como
diversa, dinâmica e participante ativa do processo de formação que deve garantir sua inserção
autônoma e crítica no mundo. As juventudes, como categoria social, estão em constante diálogo
com outras categorias e imersas nas questões de seu tempo, e têm importante função na
definição dos rumos da sociedade. Assim, os sujeitos do Ensino Médio precisam ser
compreendidos principalmente com base nas relações com sua história e com as dos demais
grupos sociais com os quais convivem.
Considerar que há juventudes implica organizar uma escola que acolha as diversidades e que
reconheça os jovens como interlocutores legítimos sobre o currículo, sobre o ensino e sobre suas
aprendizagens. Significa, de forma mais ampla, garantir aos estudantes uma formação que, em
sintonia com seus percursos e histórias, faculte-lhes definir seus projetos de vida, tanto no que diz
respeito ao desenvolvimento de condições fundamentais para sua realização pessoal e existência
digna quanto à efetiva participação na construção de um mundo à espera de contribuições
criativas e responsáveis. Para tanto, é imprescindível que a escola reconheça que os projetos de
vida envolvem reflexões e definições tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho como
também no que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos.
Nesse sentido, cabe às escolas de Ensino Médio contribuir para a construção da crítica e da
autonomia dos jovens. Entendendo a crítica como a compreensão informada dos fenômenos
naturais e culturais, e a autonomia como a capacidade de tomar decisões fundamentadas, as
escolas precisam se orientar na direção de acolher as juventudes. Assim, elas devem proporcionar
experiências e processos intencionais que garantam as aprendizagens necessárias aos estudantes
e promover situações nas quais o respeito à pessoa humana e aos seus direitos sejam
permanentes.
Isso também implica que, em lugar de pretender que os jovens apenas aprendam o que já
sabemos, o mundo lhes seja apresentado como campo aberto para investigação e intervenção
quanto a seus aspectos sociais, produtivos, ambientais e culturais. Desse modo, eles são
convocados a assumir responsabilidades para equacionar e resolver questões legadas pelas
gerações anteriores, valorizando o esforço dos que os precederam e abrindo-se criativamente
para o novo.
Nesse contexto, para atender às necessidades de formação geral indispensáveis ao exercício
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da cidadania, como também para responder à diversidade de expectativas dos jovens quanto à
sua formação, torna-se imprescindível reinterpretar, à luz das diversas realidades do Brasil, as
finalidades do Ensino Médio estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Art.
35) 2:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Para o cumprimento dessas finalidades, a escola que acolhe as juventudes tem de garantir o
prosseguimento dos estudos para todos aqueles que assim o desejarem, promovendo a educação
integral dos estudantes no que concerne aos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais (LDB,
Art. 35-A, § 7º), por meio:
•

da construção de “aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os
interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea”,
como definido na Introdução desta BNCC (p. 14);

•

do favorecimento à atribuição de sentidos às aprendizagens, por sua vinculação aos
desafios da realidade e pela explicitação dos contextos nos quais esses conhecimentos são
produzidos e circulam;

•

do estímulo ao desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão,
interpretação, proposição e ação, essenciais à autonomia pessoal, profissional, intelectual
e política e do estímulo ao protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e na
construção de seus projetos de vida; e

•

da promoção de atitudes cooperativas e propositivas para o enfrentamento dos desafios
da comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral.

Em relação à preparação básica para o trabalho, que significa promover o desenvolvimento
de competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e
responsável em um mercado de trabalho cada vez mais complexo e imprevisível, os projetos
pedagógicos e os currículos escolares precisam se estruturar de maneira a:

2

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial
da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>.
Acesso em: 26 fev. 2018.
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•

contemplar a explicitação de que o trabalho produz/transforma a cultura e modifica a
natureza;

•

estabelecer relação entre teoria e prática ou conhecimento teórico e resolução de
problemas da realidade social, cultural ou natural;

•

revelar os contextos nos quais as diferentes formas de produção e de trabalho ocorrem,
sua constante modificação e atualização nas sociedades contemporâneas, em especial no
Brasil; e

•

explicitar que a preparação para o mundo do trabalho não está diretamente ligada à
profissionalização precoce dos jovens – uma vez que eles viverão em um mundo com
profissões e ocupações hoje desconhecidas, caracterizado pelo uso intensivo de
tecnologias –, mas à abertura de possibilidades de atuação imediata, a médio e a longo
prazos e para a solução de novos problemas.

Por sua vez, a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, condição para
a cidadania e para o aprimoramento do educando como pessoa humana, demanda que as
escolas se constituam como espaços que permitam aos estudantes valorizar:
•

a não violência e o diálogo, possibilitando a exposição de opiniões e pontos de vista
diferentes, divergentes ou conflitantes;

•

o respeito à dignidade, favorecendo o convívio entre diferentes;

•

o combate às discriminações e às violações a pessoas ou grupos sociais;

•

a participação política e social; e

•

a construção de projetos pessoais e coletivos, baseados na liberdade, na justiça social, na
solidariedade e na sustentabilidade.

Por fim, mas não menos importante, a escola que acolhe as juventudes tem de explicitar seu
compromisso com os fundamentos científico-tecnológicos da produção dos saberes,
promovendo, por meio da articulação entre diferentes áreas do conhecimento:
•

a compreensão e a utilização dos conceitos e teorias que compõem a base do
conhecimento científico, e dos procedimentos metodológicos e suas lógicas;

•

o reconhecimento da necessidade de continuar aprendendo e aprimorando seus próprios
conhecimentos;

•

a apropriação das linguagens das tecnologias digitais e a fluência em sua utilização; e

•

a apropriação das linguagens científicas e sua utilização na comunicação e na disseminação
desses conhecimentos.
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Nesse contexto de diversidade, mostra-se imperativo, como já previsto nas recomendações
definidas pelo Conselho Nacional de Educação, no Parecer CNE/CP nº 11/2009 3:
- Estimular a construção de currículos flexíveis, que permitam itinerários
formativos diversificados aos alunos e que melhor respondam à
heterogeneidade e pluralidade de suas condições, interesses e aspirações, com
previsão de espaços e tempos para utilização aberta e criativa.
- Promover a inclusão dos componentes centrais obrigatórios previstos na
legislação e nas normas educacionais, e componentes flexíveis e variáveis de
enriquecimento curricular que possibilitem, eletivamente, desenhos e
itinerários formativos que atendam aos interesses e necessidade dos
estudantes.

Na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio por um modelo
diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/2017 4, altera a LDB.
Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum
Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio
da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o
contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:
I – linguagens e suas tecnologias;
II – matemática e suas tecnologias;
III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – ciências humanas e sociais aplicadas;
V – formação técnica e profissional.

Essa nova estrutura valoriza o protagonismo juvenil, uma vez que prevê a oferta de itinerários
formativos 5 para atender à multiplicidade de interesses dos estudantes: o aprofundamento
acadêmico e a formação técnica profissional. Além disso, ratifica a organização do Ensino Médio
por áreas do conhecimento, sem referência direta a todos os componentes que tradicionalmente
compõem o currículo dessa etapa.
Assim, considerando as finalidades do Ensino Médio e seu público, as exigências de qualidade
3

BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Parecer nº 11, de 30 de junho de 2009. Proposta de
experiência curricular inovadora do Ensino Médio. Diário Oficial da União, Brasília, 25 de agosto de 2009, Seção 1, p. 11.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1685-pcp011-09pdf&category_slug=documentos-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 27 fev. 2018.
4
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro
de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas
de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de fevereiro de 2017. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm>. Acesso em: 26 fev. 2018.
5 No Brasil, a expressão “itinerário formativo” tem sido tradicionalmente utilizada no âmbito da educação profissional,
em referência à maneira como se organizam os sistemas de formação profissional ou, ainda, às formas de acesso às
profissões. No entanto, na Lei nº 13.415/17, a expressão foi utilizada em referência a itinerários formativos acadêmicos,
o que supõe o aprofundamento em uma ou mais áreas curriculares, e também, a itinerários da formação técnico
profissional.
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na formação das novas gerações e as determinações do marco legal, é necessário que os sistemas,
as redes escolares e as escolas possam orientar seus currículos e propostas pedagógicas para
colocar as demandas das juventudes em diálogo com os contextos locais – que são diversos no
imenso território brasileiro e estão em permanente transformação social, cultural, política,
econômica e tecnológica –, em articulação com os cenários nacional e internacional.

A BNCC do Ensino Médio
A BNCC do Ensino Médio se organiza em continuidade ao proposto para a Educação Infantil e
o Ensino Fundamental, centrada no desenvolvimento de competências e orientada pelo princípio
da educação integral. Assim, as competências gerais estabelecidas para a Educação Básica
orientam tanto as aprendizagens essenciais a ser garantidas no âmbito da BNCC do Ensino Médio
quanto os itinerários formativos a ser ofertados pelos diferentes sistemas, redes e escolas.

Como se pode observar no esquema anterior, a BNCC do Ensino Médio está organizada por
áreas de conhecimento (Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências
da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), conforme estabelecido no
artigo 35-A da LDB. Tal organização por áreas
não exclui necessariamente as disciplinas, com suas especificidades e saberes
próprios historicamente construídos, mas, sim, implica o fortalecimento das
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relações entre elas e a sua contextualização para apreensão e intervenção na
realidade, requerendo trabalho conjugado e cooperativo dos seus professores
no planejamento e na execução dos planos de ensino. (Parecer CNE/CP nº
11/2009).

Tal organização, portanto, deve contribuir para a integração dos conhecimentos, entendida
como condição para a atribuição de sentidos aos conceitos e conteúdos estudados nas escolas.
Na BNCC, para cada área do conhecimento, são definidas competências específicas.
Relacionadas a cada uma dessas competências, são descritas habilidades a ser desenvolvidas ao
longo da etapa, além de habilidades específicas de Língua Portuguesa – componente obrigatório
ao longo dos três anos do Ensino Médio (LDB, Art. 35-A, § 3º) 6 –, tomando como referência o
limite de 1.800 horas do total da carga horária da etapa (LDB, Art.35-A, § 5º).
A definição das competências e habilidades para o Ensino Médio articula-se às aprendizagens
essenciais estabelecidas para o Ensino Fundamental. Nesse sentido, objetiva-se consolidar,
aprofundar e ampliar a formação integral dos estudantes, visando atender às finalidades dessa
etapa e contribuir para que cada um deles possa construir e realizar seu projeto de vida, em
consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania.
A área de Linguagens, no Ensino Fundamental, está centrada no conhecimento, na
compreensão, na exploração, na análise e na utilização das diferentes linguagens (visuais, sonoras,
verbais, corporais), visando estabelecer um repertório diversificado sobre as práticas de linguagem
e desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias digitais. No Ensino
Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na ampliação da autonomia, do
protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos
diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações; na
apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das
diversas mídias.
A área de Matemática, no Ensino Fundamental, centra-se no desenvolvimento da
compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos, visando à resolução de
situações-problema. No Ensino Médio, na área de Matemática e suas Tecnologias, os estudantes
devem utilizar conceitos, procedimentos e estratégias não apenas para resolver problemas, mas
também para formulá-los, descrever dados, selecionar modelos matemáticos e desenvolver o
pensamento computacional, por meio da utilização de diferentes recursos da área.
A área de Ciências da Natureza, no Ensino Fundamental, possibilita aos estudantes
compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da área, analisar características,
fenômenos e processos relativos ao mundo natural e tecnológico, além dos cuidados pessoais e o
compromisso com a sustentabilidade e a defesa do ambiente. No Ensino Médio, a área de Ciências
O mesmo artigo também define a Matemática como componente obrigatório ao longo dos três anos do Ensino
Médio.

6
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da Natureza e suas Tecnologias propõe que os estudantes possam construir e utilizar
conhecimentos específicos da área para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais
e/ou globais, relativos às condições de vida e ao ambiente.
A área de Ciências Humanas, no Ensino Fundamental, define aprendizagens centradas na
análise, comparação, interpretação e construção de argumentos, por meio da utilização de
conceitos e recursos fundantes da área. No Ensino Médio, a área de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas amplia essa base conceitual e, mantendo referência às principais categorias da área,
concentra-se na análise e na avaliação das relações sociais, dos modelos econômicos, dos
processos políticos e das diversas culturas.
O conjunto de competências específicas e habilidades para o Ensino Médio reafirma as
competências gerais da Educação Básica, e pretende subsidiar os sistemas de ensino e as escolas a
construírem currículos e propostas pedagógicas diversificados.

Currículos: BNCC e itinerários
A BNCC do Ensino Médio, conforme já afirmado na introdução deste documento, não pode ser
encarada como o currículo dessa etapa. Ao contrário, ela define as aprendizagens essenciais a ser
garantidas aos estudantes, de modo a orientar a (re)definição de currículos e propostas
pedagógicas, seja no que diz respeito ao âmbito específico da BNCC, seja no tocante à organização
e à proposição de itinerários formativos.
Nesse contexto, os itinerários formativos representam uma possibilidade concreta de
flexibilização da organização curricular do Ensino Médio, possibilitando opções de escolha aos
estudantes, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino.
Constituem-se, portanto, em trajetórias de formação dos estudantes.
Segundo essa perspectiva, os sistemas de ensino e as escolas, considerando as características
de sua região, as culturas locais, as necessidades de formação e as demandas e aspirações dos
estudantes, devem construir seus currículos e propostas pedagógicas.
Nessa tarefa, a flexibilidade deve ser tomada como princípio obrigatório pelos sistemas e
escolas de todo o País, asseguradas as competências e habilidades definidas na BNCC do Ensino
Médio, que representam o perfil de saída dessa etapa. Cabe aos sistemas e às escolas adotar a
organização curricular que melhor responda aos seus contextos e condições: áreas, interáreas,
componentes, projetos, centros de interesse etc. Independentemente da opção feita, é preciso
“romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por aspectos mais
globalizadores e que abranjam a complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência
no mundo real” (DCN, 2013, p. 183).
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Para tanto, podem ser criadas situações de trabalho mais colaborativas, que se organizem com
base nos interesses dos estudantes e destaquem seu protagonismo. Algumas possibilidades, tendo
em vista as articulações entre as áreas do conhecimento, são:
Laboratórios: supõem atividades que envolvem observação, experimentação e produção em uma área de
estudo e/ou o desenvolvimento de práticas de um determinado campo (línguas, jornalismo, comunicação e
mídia, humanidades, ciências da natureza, matemática etc.).
Oficinas: espaços de construção coletiva de conhecimentos, técnicas e tecnologias, que possibilitam
articulação entre teorias e práticas (produção de objetos/equipamentos, simulações de “tribunais”,
quadrinhos, audiovisual, legendagem, fanzine, escrita criativa, performance, produção e tratamento
estatístico etc.).
Clubes: agrupamentos de estudantes livremente associados que partilham de gostos e opiniões comuns
(leitura, conservação ambiental, desportivo, cineclube, fã-clube, fandom etc.).
Observatórios: grupos de estudantes que se propõem, com base em uma problemática definida, a
acompanhar, analisar e fiscalizar a evolução de fenômenos, o desenvolvimento de políticas públicas etc.
(imprensa, juventude, democracia, saúde da comunidade, participação da comunidade nos processos
decisórios, condições ambientais etc.).
Incubadoras: estimulam e fornecem condições ideais para o desenvolvimento de determinado produto,
técnica ou tecnologia (plataformas digitais, canais de comunicação, páginas eletrônicas/sites, projetos de
intervenção, projetos culturais, protótipos etc.).
Núcleos de estudos: desenvolvem estudos e pesquisas, promovem fóruns de debates sobre um determinado
tema de interesse e disseminam conhecimentos por meio de eventos – seminários, palestras, encontros,
colóquios – publicações, campanhas etc. (juventudes, diversidades, sexualidade, mulher, juventude e trabalho
etc.).
Núcleos de criação artística: desenvolvem processos criativos e colaborativos, com base nos interesses de
pesquisa dos jovens e na investigação das corporalidades, espacialidades, musicalidades, textualidades
literárias e teatralidades presentes em suas vidas e nas manifestações culturais das suas comunidades,
articulando a prática da criação artística com a apreciação, análise e reflexão sobre referências históricas,
estéticas, sociais e culturais (artes integradas, videoarte, performance, intervenções urbanas, cinema,
fotografia, slam, hip hop etc.).
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2.1. A área de Linguagens e suas Tecnologias

A Base Nacional Comum Curricular da área de Linguagens e suas Tecnologias busca consolidar
e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino Fundamental nos componentes Língua
Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Para tanto, define competências específicas e
habilidades a ser exercitadas e constituídas no Ensino Médio, que integram conhecimentos desses
diferentes componentes curriculares.
Tal organização busca dialogar com um conjunto de documentos e orientações oficiais (como
as DCNEM e a Lei nº 13.415/2017) e com as contribuições da pesquisa acadêmica e de
currículos estaduais. Nessa direção, considera os fundamentos básicos de ensino e aprendizagem
das Linguagens, que, ao longo de mais de três décadas, têm se comprometido com uma formação
voltada a possibilitar uma participação mais plena dos jovens nas diferentes práticas sociais que
envolvem o uso das linguagens e/ou são por elas constituídas.
No Ensino Médio, os jovens intensificam o conhecimento sobre seus sentimentos, interesses,
capacidades intelectuais e expressivas; ampliam e aprofundam vínculos sociais e afetivos; e
refletem sobre a vida e o trabalho que gostariam de ter. Encontram-se diante de questionamentos
sobre si próprios e seus projetos de vida, de modos distintos, vivendo juventudes marcadas por
contextos culturais e sociais diversos.
Por ser um período de vida caracterizado por mais autonomia e maior capacidade de
abstração e reflexão sobre o mundo, os jovens, gradativamente, ampliam também suas
possibilidades de participação na vida pública e na produção cultural. Eles fazem isso por meio da
autoria de diversas produções que constituem as culturas juvenis manifestadas em músicas,
danças, manifestações da cultura corporal do movimento, vídeos, marcas corporais, moda, rádios
comunitárias, redes de mídia da internet, gírias e demais produções e práticas socioculturais que
combinam linguagens e diferentes modos de estar juntos.
No Ensino Fundamental, nos diferentes componentes da área, procurou-se garantir a
ampliação das práticas de linguagem e dos repertórios, a diversificação dos campos nos quais os
estudantes atuam, a análise das manifestações artísticas, corporais e linguísticas e de como essas
manifestações constituem a vida social em diferentes culturas, das locais às nacionais.
No Ensino Médio, a área tem a responsabilidade de propiciar oportunidades para a
consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens, que são
objeto de seus diferentes componentes (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua
Portuguesa).
A Arte é uma área do conhecimento humano capaz de promover o desenvolvimento da
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autonomia criativa e expressiva dos estudantes, por meio da conexão entre racionalidade,
sensibilidade, intuição e ludicidade. Ela é, também, propulsora da ampliação do conhecimento do
sujeito relacionado a si, ao outro e ao mundo. É na aprendizagem, na pesquisa e no fazer artístico
que as percepções e compreensões do mundo se ampliam no âmbito da sensibilidade e se
interconectam, em uma perspectiva poética em relação à vida, que permite aos sujeitos estar
abertos às percepções e experiências, mediante a capacidade de imaginar e ressignificar os
cotidianos e rotinas.
A pesquisa e o desenvolvimento de processos de criação de materialidades híbridas –
entendidas como formas construídas nas fronteiras entre as linguagens artísticas que contemplam
aspectos corporais, gestuais, teatrais, visuais, espaciais e sonoros – permite aos estudantes
explorar, de maneira dialógica e interconectada, as especificidades das Artes Visuais, do
Audiovisual, da Dança, da Música e do Teatro.
Esses processos criativos devem permitir incorporar estudo, pesquisa e referências estéticas,
poéticas, sociais, culturais e políticas, para criar novas relações entre sujeitos e seus modos de
olhar para si e para o mundo. Eles são, portanto, capazes de gerar processos de transformação,
crescimento e reelaboração de poéticas individuais e coletivas.
No decorrer desses processos, os estudantes podem também relacionar, de forma crítica e
problematizadora, os modos como as manifestações artísticas e culturais se apresentam na
contemporaneidade, estabelecendo relações entre arte, mídia, mercado e consumo. Podem,
assim, aprimorar sua capacidade de elaboração de análises em relação às produções estéticas que
produzem e observam/vivenciam.
O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o cruzamento de culturas e saberes,
possibilitando aos estudantes o acesso e a interação com as distintas manifestações culturais
populares presentes na sua comunidade. O mesmo deve ocorrer com outras manifestações
presentes nos centros culturais, museus e outros espaços, de modo a garantir o exercício da
crítica, da apreciação e da fruição de exposições, concertos, apresentações musicais,
apresentações de dança, cinema, peças de teatro, poemas, obras literárias, entre outros.
Nesse sentido, é fundamental que os estudantes possam assumir o papel de protagonistas
como apreciadores e como artistas, criadores e curadores, de modo consciente, ético, crítico e
autônomo, em saraus, performances, intervenções, happenings, produções em videoarte,
animações, web arte e outras manifestações e/ou eventos artísticos e culturais, a ser realizados na
escola e em outros locais. Assim, devem poder fazer uso de materiais e instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais, em diferentes meios e tecnologias.
Na área de Linguagens e suas Tecnologias, a corporeidade e a motricidade são também
compreendidas como atos de linguagem. Ao experimentarem práticas da Educação Física (como
ginástica de condicionamento físico ou de consciência corporal, modalidades de esporte e de luta),
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os jovens se-movimentam com diferentes intencionalidades, construídas em suas experiências
pessoais e sociais com a cultura corporal de movimento.
Nesse sentido, a área contribui para formar sujeitos capazes de usufruir, produzir e
transformar a cultura corporal de movimento, tomando e sustentando decisões éticas,
conscientes e reflexivas sobre o papel das práticas corporais em seu projeto de vida e na
sociedade. A cultura corporal de movimento é entendida como o conjunto de práticas culturais em
que os movimentos são os mediadores do conteúdo simbólico e significante de diferentes grupos
sociais. Por isso, sua abordagem na educação básica exige que as experiências corporais dos
estudantes sejam integradas à reflexão sobre a cultura corporal de movimento.
Na BNCC para o Ensino Fundamental, a Educação Física procurou garantir aos estudantes
oportunidades de apreciação e produção de brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas
e práticas corporais de aventura. As práticas foram trabalhadas visando à compreensão de suas
origens; dos modos de aprendê-las e ensiná-las; da veiculação de valores, condutas, emoções e
dos modos de viver e perceber o mundo; da reflexão crítica sobre padrões de beleza, exercício,
desempenho físico e saúde; das relações entre as mídias, o consumo e as práticas corporais; e da
presença de preconceitos, estereótipos e marcas identitárias.
Na BNCC para o Ensino Médio, por sua vez, a abordagem integrada da cultura corporal de
movimento na área de Linguagens e suas Tecnologias aprofunda e amplia o trabalho realizado no
Ensino Fundamental. Desse modo, ela cria oportunidades para que os estudantes compreendam
as inter-relações entre as representações e os saberes vinculados às práticas corporais, em diálogo
constante com o patrimônio cultural e as diferentes esferas/campos de atividade humana.
Tratar de temas como o direito ao acesso às práticas corporais pela comunidade, a
problematização da relação dessas manifestações com a saúde e o lazer ou a organização
autônoma e autoral no envolvimento com a variedade de manifestações da cultura corporal de
movimento permitirá aos estudantes a aquisição e/ou o aprimoramento de certas habilidades.
Assim, eles poderão consolidar não somente a autonomia para a prática, mas também a definição
de posicionamentos críticos diante dos discursos sobre o corpo e a cultura corporal que circulam
em diferentes campos da atividade humana.
Por fim, a Língua Inglesa, cujo estudo é obrigatório no Ensino Médio (LDB, Art. 35-A § 4º),
deve ser compreendida como língua de uso mundial, pela multiplicidade e variedade de usos,
usuários e funções na contemporaneidade, assim como definido na BNCC do Ensino Fundamental
– Anos Finais.
No Ensino Médio, a contextualização das práticas de linguagem nos diversos campos de
atuação permite aos estudantes explorar as utilizações do inglês na cultura digital, nas culturas
juvenis e em estudos e pesquisas, como também ampliar suas perspectivas em relação à sua vida
pessoal e profissional. Além disso, abrem-se possibilidades de aproximação e integração com
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grupos multilíngues e multiculturais no mundo global – contanto que estes saibam se comunicar
em inglês –, com diferentes repertórios linguístico-culturais.
No Ensino Fundamental, foram consideradas a interculturalidade e a visão da língua inglesa
como língua franca – portanto, “desterritorializada” em seus usos por diferentes falantes ao redor
do mundo –, bem como as práticas sociais do mundo digital.
No Ensino Médio, trata-se de expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e culturais
dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior consciência e reflexão críticas das
funções e usos do inglês na sociedade contemporânea – para problematizar os motivos pelos
quais ela se tornou uma língua de uso global, por exemplo. Nas situações de aprendizagem do
inglês, os estudantes podem reconhecer o caráter fluido, dinâmico e particular dessa língua, como
também as marcas identitárias e de singularidade de seus usuários, de modo a ampliar suas
vivências com outras formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e de construir identidades.
Aspectos como precisão, padronização, erro, imitação e domínio da língua são substituídos por
noções mais abrangentes e relacionadas ao universo discursivo nas práticas situadas dentro dos
campos de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, criatividade/invenção e
repertório. , Trata-se, nesse sentido, de possibilitar aos estudantes cooperar e compartilhar
informações e conhecimentos por meio da língua inglesa, como também agir e posicionar-se
criticamente na sociedade, em âmbito local e global.
Em suma, as aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar essa língua para
aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar novas perspectivas de
pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e valores, argumentar, lidar com conflitos de
opinião e com a crítica, entre outras ações relacionadas ao seu desenvolvimento cognitivo,
linguístico, cultural e social. Desse modo, eles ampliam sua capacidade discursiva e de reflexão em
diferentes áreas do conhecimento.
Já no que tange a Língua Portuguesa, esse componente – tal como Matemática – deve ser
oferecido nos três anos do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017). Assim sendo, as habilidades desse
componente, apresentadas adiante, também serão organizadas, como no Ensino Fundamental,
por campos de atuação social, sem critério de seriação. Essa decisão permite orientar possíveis
progressões na definição anual dos currículos e propostas pedagógicas de cada escola.
Para orientar uma abordagem integrada dessas linguagens e de suas práticas, a área define
que os campos de atuação social são um dos seus principais eixos organizadores. Segundo essa
opção, a área propõe que os estudantes possam vivenciar experiências significativas com práticas
de linguagem em diferentes mídias (impressa, digital, analógica), situadas em campos de atuação
social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as práticas cidadãs, o trabalho
e a continuação dos estudos.
Essas demandas exigem que as escolas de Ensino Médio criem espaços ainda maiores para
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que os jovens aprendam a tomar e sustentar decisões, fazer escolhas e assumir posições
conscientes e reflexivas, balizados pelos valores da sociedade democrática e do estado de direito.
Também devem possibilitar aos estudantes condições tanto para o adensamento de seus
conhecimentos, alcançando maior nível de teorização e análise crítica, quanto para o exercício
contínuo de práticas discursivas em diversas linguagens. Essas práticas visam à participação
qualificada no mundo, por meio de argumentação, formulação e avaliação de propostas e tomada
de decisões orientadas pela ética e o bem comum.
Dando continuidade à perspectiva investigativa e de abstração adotada no Ensino
Fundamental, a pesquisa e a produção colaborativa precisam ser o modo privilegiado de tratar os
conhecimentos e discursos abordados no Ensino Médio. Particularmente na área de Linguagens e
suas Tecnologias, mais do que uma investigação centrada no desvendamento dos sistemas de
signos em si, trata-se de assegurar um conjunto de iniciativas para qualificar as intervenções por
meio das práticas de linguagem. A produção de respostas diversas para o mesmo problema, a
relação entre as soluções propostas e a diversidade de contextos e a compreensão dos valores
éticos e estéticos que permeiam essas decisões devem se tornar foco das atividades pedagógicas.
Para isso, é fundamental que sejam garantidas aos estudantes oportunidades de experienciar
fazeres cada vez mais próximos das práticas da vida acadêmica, profissional, pública, cultural e
pessoal e situações que demandem a articulação de conhecimentos, o planejamento de ações, a
auto-organização e a negociação em relação a metas. Tais oportunidades também devem ser
orientadas para a criação, para o encontro com o inusitado, com vistas a ampliar os horizontes
éticos-estéticos dos estudantes.
Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua organização própria, é
importante que os jovens, ao explorarem as possibilidades expressivas das diversas linguagens,
possam realizar reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos discursivos,
composicionais e formais de enunciados nas diferentes semioses – visuais (imagens estáticas e
em movimento), sonoras (música, ruídos, sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como
Libras, e escrita) e corporais (gestuais, cênicas, dança).

Afinal, muito por efeito das novas

tecnologias da informação e da comunicação (TDIC), os textos e discursos atuais organizam-se de
maneira multissemiótica7, incorporando diferentes sistemas de signos em sua constituição.
Assim, propostas de trabalho que potencializem aos estudantes o acesso a saberes sobre o
mundo digital e a práticas da cultura digital devem também ser priorizadas, já que impactam seu
dia a dia nos vários campos de atuação social. Sua utilização na escola não só possibilita maior
apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é determinante para uma
aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes.
Nessa perspectiva, para além da cultura do impresso (ou da palavra escrita), que deve
7

Certos autores valem-se do termo “multimodalidade” para designar esse fenômeno.
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continuar tendo centralidade na educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os
multiletramentos, os novos letramentos8, entre outras denominações que procuram designar
novas práticas sociais e de linguagem.
Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam (como post, tweet, meme,
mashup, playlist comentada, reportagem multimidiática, relato multimidiático, vlog, videominuto,
political remix, tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas ações, procedimentos e atividades
(curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, seguir/ser seguido, remixar, curar,
colecionar/descolecionar, colaborar etc.) que supõem o desenvolvimento de outras habilidades.
Não se trata de substituição ou de simples convivência de mídias, mas de levar em conta como a
coexistência e a convergência das mídias transforma as próprias mídias e seus usos e potencializa
novas possibilidades de construção de sentidos.
Merece destaque o fato de que, ao alterar o fluxo de comunicação de um para muitos – como
na TV, rádio e mídia impressa – para de muitos para muitos, as possibilidades advindas das
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) permite que todos sejam produtores em
potencial, imbricando mais ainda as práticas de leitura e produção (e de consumo e
circulação/recepção). Não só é possível para qualquer um redistribuir ou comentar notícias,
artigos de opinião, postagens em vlogs, machinemas, AMVs e outros textos, mas também escrever
ou performar e publicar textos e enunciados variados, o que potencializa a participação.
Em que pese o potencial participativo e colaborativo das TDIC, a abundância de informações e
produções requer, ainda, que os estudantes desenvolvam habilidades e critérios de curadoria e de
apreciação ética e estética, considerando, por exemplo, a profusão de notícias falsas (fake news),
de pós-verdades e de discursos de ódio nas mais variadas instâncias da internet e demais mídias.
Considerando esses aspectos, a BNCC da área de Linguagens e suas Tecnologias no Ensino
Médio prioriza cinco campos de atuação social.
O campo da vida pessoal organiza-se de modo a possibilitar uma reflexão sobre as condições
que cercam a vida contemporânea e a condição juvenil no Brasil e no mundo e sobre temas e
questões que afetam os jovens. As vivências, experiências, análises críticas e aprendizagens
propostas nesse campo podem se constituir como suporte para os processos de construção de
identidade e de projetos de vida, por meio do mapeamento e resgate de trajetórias, interesses,
afinidades, antipatias, angústias, temores etc., que possibilita uma ampliação de referências e
experiências culturais diversas e do conhecimento sobre si.
No escopo aqui considerado, a construção de projetos de vida envolve reflexões/definições
8

As práticas de leitura e produção de textos que são construídos a partir de diferentes linguagens ou semioses são
consideradas práticas de multiletramentos, na medida em que exigem letramentos em diversas linguagens, como a
visual, sonora, verbal (escrita e oral), gestual/corporal. Já os novos letramentos remetem a um conjunto de práticas
específicas da mídia digital que operam a partir de uma nova mentalidade, regida por uma ética diferente.
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não só em termos de vida afetiva, família, estudo e trabalho, mas também de saúde, bem-estar,
relação com o meio ambiente, espaços e tempos para lazer, práticas das culturas corporais,
práticas culturais, experiências estéticas, participação social, atuação em âmbito local e global etc.
Considerar esse amplo conjunto de aspectos possibilita fomentar nos estudantes escolhas de
estilos de vida saudáveis e sustentáveis, que contemplem um engajamento consciente, crítico e
ético em relação às questões coletivas, além de aberturas para experiências estéticas
significativas. Nesse sentido, esse campo articula e integra as aprendizagens promovidas em todos
os campos de atuação.
O campo das práticas de estudo e pesquisa abrange a pesquisa, recepção, apreciação, análise,
aplicação e produção de discursos/textos expositivos, analíticos e argumentativos, que circulam
tanto na esfera escolar como na acadêmica e de pesquisa, assim como no jornalismo de
divulgação científica. O domínio desse campo é fundamental para ampliar a reflexão sobre as
linguagens, contribuir para a construção do conhecimento científico e para aprender a aprender.
O campo jornalístico-midiático caracteriza-se pela circulação dos discursos/textos da mídia
informativa (impressa, televisiva, radiofônica e digital) e pelo discurso publicitário. Sua exploração
permite construir uma consciência crítica e seletiva em relação a produção e circulação de
informações, posicionamentos e induções ao consumo.
O campo de atuação na vida pública contempla os discursos/textos normativos, legais e
jurídicos que regulam a convivência em sociedade, assim como discursos/textos propositivos e
reivindicatórios (petições, manifestos etc.). Sua exploração permite aos estudantes refletir e
participar na vida pública, pautando-se pela ética.
O campo artístico é o espaço de circulação das manifestações artísticas em geral, possibilita,
portanto, reconhecer, valorizar, fruir e produzir tais manifestações, com base em critérios
estéticos e no exercício da sensibilidade.
A consideração desses campos para a organização da área vai além de possibilitar aos
estudantes vivências situadas das práticas de linguagens. Envolve conhecimentos e habilidades
mais contextualizados e complexos, o que também permite romper barreiras disciplinares e
vislumbrar outras formas de organização curricular, como as propostas como exemplos no texto
de apresentação da etapa do Ensino Médio. Tais formas diversificadas de organização dos espaços
e tempos escolares possibilitam uma flexibilização curricular tanto no que concerne às
aprendizagens definidas na BNCC, já que escolhas são possíveis desde que contemplem os
diferentes campos, como também às articulações da BNCC com os itinerários formativos.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e
com as da área de Linguagens do Ensino Fundamental, no Ensino Médio a área de Linguagens e
suas Tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas.
Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser alcançadas nessa
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etapa.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
1. Utilizar, com autonomia, diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva e participar das práticas sociais, de forma crítica, criativa, ética e solidária,
defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.
2. Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de
linguagem, para valorizar e respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente
com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos,
exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, sem preconceitos de qualquer
natureza.
3. Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível
aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e
coletivas, bem como demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando
preconceitos de qualquer natureza.
4. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, corporais e verbais) e
mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social
e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de
explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.
5. Compreender e fruir esteticamente as diferentes linguagens e suas relações nas produções e manifestações
artísticas e culturais, considerando o caráter relativo e provisório de suas convenções.
6. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas,
éticas e estéticas e expandindo as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas,
de aprender a aprender e de refletir nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e
coletiva.

2.1.1. Linguagens e suas Tecnologias no Ensino Médio: competências específicas e
habilidades
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Utilizar, com autonomia, diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva e participar das práticas sociais, de forma crítica,
criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local,
regional e global.
Essa competência específica focaliza a construção da autonomia dos estudantes nas práticas
de compreensão/recepção e de produção (individual ou coletiva) em diferentes linguagens.
Os estudantes já desenvolveram, em todos os componentes, no Ensino Fundamental,
habilidades básicas requeridas por processos de recuperação de informação (identificação,
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reconhecimento, organização), de compreensão (comparação, distinção, estabelecimento de
relações e inferências) e de produção (planejamento, organização das formas de composição de
textos nas línguas materna e estrangeira, execução de movimentos corporais em Educação Física e
Arte, execução de ritmos, melodias ou desenhos e pinturas).
No Ensino Médio, pretende-se que os estudantes façam uso das linguagens de maneira crítica,
levando em conta um aprofundamento da análise do funcionamento das diversas semioses para
produzir sentidos. Os estudantes devem utilizar diferentes linguagens de maneira posicionada,
assumindo uma ética solidária que respeite as diferenças sociais ou individuais e promova os
Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local,
regional e global.
HABILIDADES
(EM13LGG101) Participar de processos de produção individual e/ou colaborativa em diferentes linguagens
(artísticas, corporais e verbais), levando em conta seus funcionamentos, para produzir sentidos em
diferentes contextos.
(EM13LGG102) Compreender e posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes
nos discursos presentes em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de
circulação.
(EM13LGG103) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e
opiniões manifestados, para negociar e sustentar posições, formular propostas e tomar decisões
democraticamente sustentadas e que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global.
(EM13LGG104) Mapear e identificar ou criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação
social, política e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2
Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas
sociais de linguagem, para valorizar e respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e
atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos
Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, sem
preconceitos de qualquer natureza.
Essa competência específica diz respeito à compreensão e análise das situações e contextos
de produção de sentidos nas práticas sociais de linguagem, na recepção ou na produção de
discursos, percebendo conflitos e relações de poder que as caracterizam.
Para desenvolver essa competência, os estudantes de Ensino Médio precisam analisar e
compreender as circunstâncias sociais, históricas e ideológicas em que se dão diversas práticas e
discursos. Isso significa interpretar de modo contextualizado tanto produções artísticas (uma
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pintura como Guernica, uma peça teatral como Macunaíma, uma obra literária como Terra
sonâmbula, uma peça musical para coro e orquestra como Choros nº 10 ou uma canção como O
bêbado e a equilibrista, um espetáculo de dança como Gira em suas relações com a música do
Metá Metá etc.) quanto textos de outros campos (como o remix político George Bush/Imagine ou
determinado projeto de lei ou uma notícia acompanhada de artigos de opinião em algum veículo
jornalístico, entre muitos outros exemplos).
Desse modo, os estudantes poderão compreender e produzir discursos de maneira
posicionada – valorizando e respeitando as individualidades, as diferenças de ideias e posições e
pautando-se por valores democráticos – e também atuar de forma cooperativa e empática, sem
preconceitos e buscando estabelecer o diálogo.
HABILIDADES
(EM13LGG201) Valorizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) como fenômeno social,
cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
(EM13LGG202) Analisar valores, interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das
diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e verbais), para compreender o modo como circulam,
constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.
(EM13LGG203) Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os processos de disputa por legitimidade
nas práticas de linguagem e suas produções (artísticas, corporais e verbais), presentes no entorno social e
em outras culturas.
(EM13LGG204) Negociar sentidos e produzir entendimento mútuo, nas diversas linguagens (artísticas,
corporais e verbais), com vistas ao interesse comum pautado em princípios e valores assentados na
democracia, na igualdade e nos Direitos Humanos.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Compreender as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo
e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões
identitárias, pessoais e coletivas, bem como demonstrando atitude respeitosa diante de variedades
linguísticas e rejeitando preconceitos de qualquer natureza.
Essa competência específica indica a necessidade de, ao final do Ensino Médio, os estudantes
compreenderem as línguas e seu funcionamento não de maneira normativa, como um conjunto
de regras e normas imutáveis, mas como fenômeno marcado pela heterogeneidade e variedade
de registros, dialetos, idioletos, estilizações e usos muito variados de outras línguas em âmbito
global, respeitando o fenômeno da variação linguística, sem preconceitos.
Ela também diz respeito à utilização das línguas (materna e estrangeira) de maneira pertinente
à situação de produção dos discursos, adequando seus textos à variedade e ao registro em uso na
situação, levando em conta campos de atuação social, contextos e interlocutores específicos, por
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meio de processos de estilização e de seleção e organização dos recursos linguísticos.
HABILIDADES
(EM13LGG301) Analisar textos de modo a caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, histórico,
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
(EM13LGG302) Discutir suas percepções sobre como visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e
ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias e na utilização das várias linguagens têm
efeitos em suas experiências, vivências e usos das línguas.
(EM13LGG303) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de língua adequados à situação
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esse(s)
interlocutor(es) e combatendo situações de preconceito linguístico.
(EM13LGG304) Fazer uso do inglês como língua do mundo global, levando em conta a multiplicidade e
variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, corporais e
verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes
campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para
continuar aprendendo.
Essa competência específica indica que, durante o Ensino Médio, os jovens devem
desenvolver uma compreensão e análise mais aprofundadas e sistemáticas do funcionamento
das diferentes linguagens. Além disso, prevê que os estudantes possam explorar e perceber os
modos como as diversas linguagens se combinam de maneira híbrida em textos complexos e
multissemióticos, para ampliar suas possibilidades de aprender, de atuar socialmente e de
explicar e interpretar criticamente os atos de linguagem.
Por fim, é importante que os estudantes compreendam o funcionamento e os recursos
oferecidos pela tecnologia digital para o tratamento das linguagens (mixagem, sampleamento,
edição, tratamento de imagens etc.), assim como as possibilidades de remediação abertas pelos
fenômenos multimídia e transmídia, característicos da cultura da convergência.
HABILIDADES
(EM13LGG401) Analisar e compreender processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes
linguagens, para fazer escolhas informadas em função de interesses pessoais e coletivos.
(EM13LGG402) Analisar, de maneira cada vez mais aprofundada, o funcionamento das linguagens, para
interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses.
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(EM13LGG403) Utilizar as diferentes línguas e linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a
compreensão e produção de textos e discursos das diferentes áreas de conhecimento.
(EM13LGG404) Analisar, explorar e experimentar diversos processos de remediação de produções
multissemióticas, multimídia e transmídia, como forma de fomentar a criação de diferentes modos de
participação e intervenção social.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Compreender e fruir esteticamente as diferentes linguagens e suas relações nas produções e
manifestações artísticas e culturais, considerando o caráter relativo e provisório de suas
convenções.
Ao final do Ensino Médio, os jovens devem ser capazes de fruir manifestações artísticas e
culturais, compreendendo o papel das diferentes linguagens e de suas relações em uma obra e
apreciando-as com base em critérios estéticos. É esperado, igualmente, que percebam que tais
critérios mudam em diferentes contextos (locais, globais), culturas e épocas, podendo vislumbrar
os movimentos históricos e sociais das artes.
Para tanto, essa competência prevê que os estudantes possam entrar em contato e explorar
manifestações artísticas e culturais locais e globais, tanto valorizadas e canônicas como populares
e midiáticas, atuais e de outros tempos, sempre buscando analisar os critérios e escolhas estéticas
que organizam seus estilos, inclusive comparativamente, e levando em conta as mudanças
históricas e culturais que as caracterizam.
A fruição, alimentada por critérios estéticos baseados em contrastes culturais e históricos,
deve ser a base para uma maior compreensão dos efeitos de sentido, de apreciação e de emoção
e empatia ou repulsão acarretados pelas obras e textos.
HABILIDADES
(EM13LGG501) Apropriar-se do patrimônio artístico, literário e da cultura corporal de movimento de
diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de disputa por
legitimidade.
(EM13LGG502) Participar de, fruir e valorizar diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, abrindo-se para experiências estéticas, de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a
imaginação e a criatividade.
(EM13LGG503) Atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens artísticas e referências
estéticas e culturais, recorrendo a conhecimentos de diferentes naturezas (artísticos, históricos, sociais e
políticos) e experiências individuais e coletivas.
(EM13LGG504) Relacionar as práticas artísticas, literárias e da cultura corporal do movimento às diferentes
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6
Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas,
críticas, criativas, éticas e estéticas e expandindo as formas de produzir sentidos, de engajar-se em
práticas autorais e coletivas, de aprender a aprender e de refletir nos campos da ciência, cultura,
trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
Essa competência específica diz respeito às práticas de linguagem em ambiente digital, que
têm modificado as práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social.
Nesse cenário, os jovens precisam ter uma visão crítica, ética e estética, e não somente
técnica das TDIC e de seus usos, para selecionar, filtrar, compreender e produzir criticamente
sentidos em quaisquer campos da vida social.
Para tanto, é necessário não somente possibilitar aos estudantes explorar interfaces técnicas
(como a das linguagens de programação ou de uso de ferramentas e apps variados de edição de
áudio, vídeo, imagens, de realidade aumentada, de criação de games, gifs, memes, infográficos
etc.), mas também interfaces éticas que lhes permitam tanto triar e curar informações como
produzir o novo com base no existente.
HABILIDADES
(EM13LGG601) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo seus
princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de modo ético, responsável e adequado a práticas de linguagem
em diferentes contextos.
(EM13LGG602) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) na formação
do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso informado das mesmas em práticas de seleção,
compreensão e produção de discursos em ambiente digital.
(EM13LGG603) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de produção
coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.
(EM13LGG604) Explorar criticamente processos de pesquisa e busca de informação, por meio de
ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede,
recorrendo a esses mecanismos para aprender.

2.1.2. LÍNGUA PORTUGUESA
Ao chegar ao Ensino Médio, os estudantes já têm condições de participar de forma
significativa de diversas práticas sociais que envolvem a linguagem, pois, além de dominarem
certos gêneros textuais/discursivos que circulam nos diferentes campos de atuação social
considerados no Ensino Fundamental, eles desenvolveram várias habilidades relativas aos usos das
linguagens. Cabe ao Ensino Médio aprofundar a análise sobre as linguagens e seus
funcionamentos, intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção de
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textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, éticas e políticas que cercam a
produção e recepção de discursos, ampliando as possibilidades de fruição, de construção e
produção de conhecimentos, de compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação
social dos jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos.
A cultura digital, as culturas juvenis, os novos letramentos e os multiletramentos, os processos
colaborativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e redes sociais, os processos de
circulação de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto (de leitor/autor e
produtor/consumidor) ganham mais destaque no Ensino Médio, do ponto de vista das práticas
contemporâneas de linguagem. Fenômenos como a pós-verdade e o efeito bolha também são
ressaltados, por causa do impacto que produzem na fidedignidade do conteúdo disponibilizado
nas redes e nas interações sociais.
Para além de continuar a promover o desenvolvimento de habilidades relativas ao trato com a
informação e a opinião, no que diz respeito à veracidade e confiabilidade de informações, à
adequação, validade e força dos argumentos, à articulação entre as semioses para a produção de
sentidos etc., é preciso intensificar o desenvolvimento de habilidades que possibilitem o trato com
o diverso e o debate de ideias. Tal desenvolvimento deve ser pautado pelo respeito, pela ética e
pela rejeição aos discursos de ódio.
Se, por um lado, trata-se de enfrentar e buscar minimizar os riscos que os usos atuais da rede
trazem, por outro, trata-se também de explorar suas potencialidades em termos do acesso à
informação, a possibilidades variadas de disponibilização de conteúdos sem e com intermediação,
à diversidade de formas de interação e ao incremento da possibilidade de participação e vivência
de processos colaborativos. Todos esses fatores requerem aprendizagens e desenvolvimento de
habilidades que precisam ser contempladas pelos currículos.
Em relação à literatura, a leitura do texto literário, que ocupa o centro do trabalho no Ensino
Fundamental, deve permanecer nuclear também no Ensino Médio. Por força de certa
simplificação didática, as biografias de autores, as características de épocas, os resumos e outros
gêneros artísticos substitutivos, como o cinema e as HQs9, têm relegado o texto literário a um
plano secundário do ensino. Assim, é importante não só (re)colocá-lo como ponto de partida para
o trabalho com a literatura, como intensificar seu convívio com os estudantes.
Como linguagem artisticamente organizada, a literatura enriquece nossa percepção e nossa
visão de mundo. Mediante arranjos especiais das palavras, ela cria um universo que nos permite
aumentar nossa capacidade de ver e sentir. Nesse sentido, a literatura possibilita uma ampliação
da nossa visão do mundo, ajuda-nos não só a ver mais, mas a colocar em questão muito do que

9

É possível e desejável que se trabalhe com HQs, filmes, animações, entre outras produções, baseadas em obras
literárias, incluindo análises sobre seus processos de produção e recepção [cf. emenda]. O que deve ser evitado é a
simples substituição dos textos literários por essas produções.
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estamos vendo/vivenciando.
Em comparação com o Ensino Fundamental, a BNCC de Língua Portuguesa para o Ensino
Médio define a progressão das aprendizagens e habilidades levando em conta:


a complexidade das práticas de linguagens e dos fenômenos sociais que repercutem nos
usos da linguagem (como a pós-verdade e o efeito bolha);



a consolidação do domínio de gêneros do discurso/gêneros textuais já contemplados
anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo dos que supõem um
grau maior de análise, síntese e reflexão;



o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de temática,
estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, orquestração de vozes e semioses;



o foco maior nas habilidades envolvidas na reflexão sobre os textos e práticas (análise,
avaliação, apreciação ética, estética e política, valoração, validação crítica, demonstração
etc.), já que as habilidades requeridas por processos de recuperação de informação
(identificação, reconhecimento, organização) e por processos de compreensão
(comparação, distinção, estabelecimento de relações e inferência) já foram desenvolvidas
no Ensino Fundamental;



a atenção maior nas habilidades envolvidas na produção de textos multissemióticos mais
analíticos, críticos, propositivos e criativos, abarcando sínteses mais complexas, produzidos
em contextos que suponham apuração de fatos, curadoria de informação, levantamentos e
pesquisas e que possam ser vinculados de forma significativa aos contextos de
estudo/construção de conhecimentos em diferentes áreas, a experiências estéticas e
produções da cultura digital e à discussão e proposição de ações e projetos de relevância
pessoal e para a comunidade;



o incremento da consideração das práticas da cultura digital e das culturas juvenis, por
meio do aprofundamento da análise de suas práticas e produções culturais em circulação,
de uma maior incorporação de critérios técnicos e estéticos na análise e autoria das
produções e vivências mais intensas de processos de produção colaborativos;



a ampliação de repertório, considerando da diversidade cultural, de maneira a abranger
produções e formas de expressão diversas – literatura juvenil, literatura periféricomarginal, o culto, o clássico, o popular, cultura de massa, cultura das mídias, culturas
juvenis etc. – e em suas múltiplas repercussões e possibilidades de apreciação, em
processos que envolvem adaptações, remediações, estilizações, paródias, HQs, minisséries,
filmes, videominutos, games etc.;



a inclusão de obras da tradição literária brasileira e de suas referências ocidentais – em
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especial da literatura portuguesa –, assim como obras mais complexas da literatura
contemporânea e das literaturas indígena, africana e latino-americana.
Os eixos de integração propostos para o Ensino Médio são as práticas de linguagem
consideradas no Ensino Fundamental – leitura, produção de textos, oralidade (escuta e produção
oral) e análise linguística/semiótica. As dimensões, habilidades gerais e conhecimentos
considerados, relacionados a essas práticas, também são os mesmos (cf. p. 70-72; 75-79), cabendo
ao Ensino Médio, como já destacado, sua consolidação e complexificação e a ênfase nas
habilidades relativas à análise, síntese, compreensão dos efeitos de sentidos e apreciação e réplica
(posicionar-se de maneira responsável em relação a temas e efeitos de sentido dos textos; fazer
apreciações éticas, estéticas e políticas de textos e produções artísticas e culturais etc.).
Uma vez que muitas habilidades já foram desenvolvidas e um grau de autonomia relativo às
práticas de linguagem consideradas já foi alcançado, as habilidades passam a ser apresentadas no
Ensino Médio de um jeito próximo ao requerido pelas práticas sociais, muitas vezes misturando,
ao mesmo tempo, escuta, tomada de nota, leitura e fala.
Diferentemente do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio não há indicação de anos na
apresentação das habilidades, não só em função da natureza mais flexível do currículo para esse
nível de ensino, mas também, como já referido, do grau de autonomia dos estudantes, que se
supõe alcançado. Essa proposta não mais impõe restrições e necessidades de estabelecimento de
sequências (que já são flexíveis no Ensino Fundamental), podendo cada rede e escola organizar
localmente as sequências e simultaneidades, considerados os critérios gerais de organização
apresentados depois de cada campo de atuação.
Os campos de atuação social propostos para contextualizar as práticas de linguagem no
Ensino Médio em Língua Portuguesa correspondem aos mesmos considerados pela área. Além
disso, estão em relação com os campos propostos nesse componente nas duas fases do Ensino
Fundamental:

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO
Anos Iniciais

Anos Finais

Campo da vida cotidiana

Campo da vida pessoal

Campo artístico-literário

Campo artístico-literário

Campo artístico-literário

Campo das práticas de estudo e
pesquisa

Campo das práticas de estudo e
pesquisa

Campo das práticas de estudo e
pesquisa

Campo jornalístico-midiático

Campo jornalístico-midiático

Campo de atuação na vida pública

Campo de atuação na vida pública

Campo da vida pública
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O campo da vida pessoal pretende funcionar como espaço de articulações e sínteses das
aprendizagens de outros campos postas a serviço dos projetos de vida dos estudantes. As práticas
de linguagem privilegiadas nesse campo se relacionam com a ampliação do saber sobre si, tendo
em vista as condições que cercam a vida contemporânea e as condições juvenis no Brasil e no
mundo.
Está em questão também possibilitar vivências significativas de práticas colaborativas em
situações de interação presenciais ou em ambientes digitais e aprender, na articulação com outras
áreas, campos e com os projetos e escolhas pessoais dos jovens, procedimentos de levantamento,
tratamento e divulgação de dados e informações e o uso desses dados em produções diversas e na
proposição de ações e projetos de natureza variada, para fomentar o protagonismo juvenil de
forma contextualizada.
No cerne do campo de atuação na vida pública estão a ampliação da participação em
diferentes instâncias da vida pública, a defesa dos direitos, o domínio básico de textos legais e a
discussão e o debate de ideias, propostas e projetos.
No Ensino Médio, ganham destaque as condições de produção dos textos legais, sócio e
historicamente situados e, em última instância, baseados nas experiências humanas, formulados
com vistas à paz social. A discussão sobre o Estatuto da Juventude e seu cumprimento e a análise e
produção coletiva de projetos-lei também são postos em evidência. Análises de campanhas e
programas políticos e de políticas públicas, bem como de estratégias de acompanhamento do
exercício do mandato, também são consideradas em algumas das habilidades propostas.
Ainda no domínio das ênfases, indica-se um conjunto de habilidades que se relacionam com a
análise, discussão, elaboração e desenvolvimento de propostas de ação e de projetos culturais e
de intervenção social.
Em relação ao campo jornalístico-midiático, os jovens que chegam ao Ensino Médio sejam
capazes de: compreender os fatos e circunstâncias principais relatados; perceber a impossibilidade
de neutralidade absoluta no relato de fatos; adotar procedimentos básicos de checagem de
veracidade de informação; identificar diferentes pontos de vista diante de questões polêmicas de
relevância social; avaliar argumentos utilizados e se posicionar em relação a eles de forma ética;
identificar e denunciar discursos de ódio e que envolvam desrespeito aos Direitos Humanos; e
produzir textos jornalísticos variados, tendo em vista seus contextos de produção e características
dos gêneros. Eles também devem ter condições de analisar estratégias linguístico-discursivas
utilizadas pelos textos publicitários e de refletir sobre necessidades e condições de consumo.
No Ensino Médio, os jovens precisam aprofundar a análise dos interesses que movem o campo
jornalístico midiático, da relação entre informação e opinião, com destaque para o fenômeno da
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pós-verdade, consolidar o desenvolvimento de habilidades, apropriar-se de mais procedimentos
envolvidos na curadoria de informações, ampliar o contato com projetos editoriais independentes
e tomar consciência de que uma mídia independente e plural é condição indispensável para a
democracia.
Como já destacado, as práticas que têm lugar nas redes sociais têm tratamento ampliado.
Além dos gêneros propostos para o Ensino Fundamental, são privilegiados gêneros mais
complexos relacionados com a apuração e o relato de fatos e situações (reportagem
multimidiática, documentário etc.) e com a opinião (crítica da mídia, ensaio, vlog de opinião etc.).
Textos, vídeos e podcasts diversos de apreciação de produções culturais também são propostos, a
exemplo do que acontece no Ensino Fundamental, mas com análises mais consistentes, tendo em
vista a intensificação da análise crítica do funcionamento das diferentes semioses.
No campo artístico-literário busca-se a ampliação do contato e a análise mais fundamentada
de manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a continuidade da formação do
leitor literário e do desenvolvimento da fruição. A análise contextualizada de produções artísticas
e dos textos literários, com destaque para os clássicos, intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e
formas diversas de produções vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções culturais
(resenhas, vlogs e podcasts literários, culturais etc.) ou a formas de apropriação do texto literário,
de produções cinematográficas e teatrais e de outras manifestações artísticas (remediações,
paródias, estilizações, videominutos, fanfics etc.) continuam a ser considerados associados a
habilidades técnicas e estéticas mais refinadas.
A escrita literária, por sua vez, ainda que não seja o foco central do componente de Língua
Portuguesa, também se mostra rica de possibilidades expressivas. Já exercitado no Ensino
Fundamental, esse trabalho pode continuar e se consolidar no Ensino Médio, aproveitando
necessidades de manifestação esteticamente organizada presentes em muitos jovens dessa idade
e nas culturas juvenis.
O que está em questão nesse tipo de escrita não é informar, ensinar ou simplesmente
comunicar. O exercício literário inclui também a função de produzir certos níveis de
reconhecimento, empatia e solidariedade e envolve reinventar, questionar e descobrir-se. Sendo
assim, ele é uma função importante em termos de elaboração da subjetividade e das interrelações pessoais. Nesse sentido, o desenvolvimento de textos construídos esteticamente – no
âmbito dos mais diferentes gêneros – pode propiciar a exploração de emoções, sentimentos e
ideias, que não encontram lugar em outros gêneros não literários e que, por isso, deve ser
explorado.
O campo das práticas de estudo e pesquisa mantém destaque para os gêneros e habilidades
envolvidos na leitura/escuta e produção de textos de diferentes áreas do conhecimento e para as
habilidades e procedimentos envolvidos no estudo. Ganham realce também as habilidades
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relacionadas à análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa: estabelecimento de recorte
da questão/ou problema; seleção de informações; estabelecimento das condições de coleta de
dados para a realização de levantamentos; realização de pesquisas de diferentes tipos; tratamento
dos dados e informações; e formas de uso e socialização dos resultados e análises.
Além de fazerem uso competente da língua e das outras semioses, os estudantes devem ter
uma atitude investigativa e criativa em relação a elas e compreender princípios e procedimentos
metodológicos que orientam a produção do conhecimento sobre a língua e as linguagens e a
formulação de regras.
As habilidades de Língua Portuguesa estão organizadas nesses cinco campos de atuação
social. Além disso, indica(m)-se a(s) competência(s) específica(s) da área de Linguagens e suas
Tecnologias relacionada(s) a cada habilidade.

2.1.2.1. Língua Portuguesa no Ensino Médio: campos de atuação social, competências
específicas e habilidades

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO SOCIAL
Embora a maioria das habilidades contextualizadas seja apresentada nas práticas dos
diferentes campos de atuação social, os campos apresentam várias intersecções. Nesses casos, a
habilidade é descrita em um dos campos e referida no outro. Também são desejáveis diferentes
níveis de articulação entre os campos.
A pesquisa, por exemplo, além de ser mais diretamente dedicada a um campo, perpassa todos
os outros em ações de busca, seleção, validação, tratamento e organização de informação
envolvidas na curadoria de informação, podendo/devendo também estar presente no tratamento
metodológico dos conteúdos.
Os Direitos Humanos também perpassam todos os campos de atuação social de diferentes
formas, seja no debate de ideias e organização de formas de defesa de direitos (campo
jornalístico-midiático e campo de atuação na vida pública), seja no exercício desse direito (direito à
literatura, à arte, à informação, aos conhecimentos disponíveis, ao saber sobre si etc.).
Por fim, o trabalho, entendido como ato humano de transformar a natureza – ideia na qual se
considera que os humanos produzem sua realidade, apropriando-se dela e a transformando –, e
como forma de (re)produção da vida material, também está contemplado. No primeiro sentido, o
trabalho
é princípio educativo à medida que proporciona compreensão do processo
histórico de produção científica e tecnológica, como conhecimentos
desenvolvidos e apropriados socialmente para a transformação das condições
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naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e sentido
humanos” (Parecer DCNEM, DCNEB, 2013, p. 163).

Nesse sentido, procura-se oferecer ferramentas de transformação social por meio da
apropriação dos letramentos da letra e dos novos e multiletramentos, os quais supõem maior
agência e protagonismo por parte dos estudantes, orientados pela dimensão ética, estética e
política. O segundo sentido de trabalho – o de atividade responsável pela (re)produção da vida
material – também é considerado pelo repertório de práticas, letramentos e culturas que se
pretende que sejam contempladas, pela possibilidade de exercício da criatividade, pelo
desenvolvimento de habilidades vinculadas à pesquisa, a resoluções de problemas, ao recorte de
questões problema, ao planejamento, ao desenvolvimento e à avaliação de projetos de
intervenção, pela vivência de processos colaborativos e coletivos de trabalho, entre outras
habilidades que serão detalhadas a seguir.

TODOS OS CAMPOS
Práticas
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise linguística/semiótica
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na recepção, com suas
condições de produção, seu contexto sócio-histórico de circulação e com os projetos
de dizer: leitor previsto, objetivos, pontos de vista e perspectivas em jogo, papel social
do autor, época, gênero do discurso etc.

2

(EM13LP02) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na
recepção, levando em conta a construção composicional e o estilo do gênero, usando
adequadamente elementos coesivos diversos que contribuam para a coerência, a
continuidade do texto e sua progressão temática e organizando e/ou hierarquizando
informações, tendo em vista as condições de produção e as relações lógico-discursivas
em jogo (causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/solução;
definição/exemplos etc.).

4

(EM13LP03) Fazer curadoria de informações, tendo em vista diferentes propósitos e
projetos discursivos.

6

(EM13LP04) Selecionar informações, dados, argumentos e outras referências em
fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma referenciada, para que o
texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para além do
senso comum) e contemple a sustentação das posições defendidas.

1, 6

(EM13LP05) Analisar, em gêneros que envolvam argumentação, os posicionamentos
assumidos, os movimentos argumentativos e os argumentos utilizados para sustentálos, avaliando sua força e eficácia, e posicionando-se diante da questão discutida e/ou
dos argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários.

1

(EM13LP06) Analisar relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam

4
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a explicitação de relações dialógicas, a identificação de posicionamentos ou de
perspectivas em jogo, a compreensão de paródias e estilizações, entre outras
possibilidades.
(EM13LP07) Estabelecer relações de interdiscursividade e intertextualidade para
explicitar, sustentar e qualificar posicionamentos e para construir e referendar
explicações e relatos, fazendo uso de citações e paráfrases devidamente marcadas.

4

(EM13LP08) Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem,
da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e
contraposição de palavras.

4

(EM13LP09) Analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de elementos sonoros
(volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc.) e de
suas relações com o verbal, levando em conta esses efeitos na produção de áudios.

4

(EM13LP10) Analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação das
imagens (enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho, contraste) e de sua sequenciação
(disposição e transição, movimentos de câmera, remix), das performances
(movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico), dos elementos sonoros
(entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) e das relações desses elementos com o
verbal, levando em conta esses efeitos nas produções de imagens e vídeos.

4

(EM13LP11) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e
multissemióticos, considerando sua adequação às condições de produção do texto, no
que diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que se pretende passar a
respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou
produção cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao
gênero textual em questão e suas regularidades, à variedade linguística apropriada a
esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão,
pontuação adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal
etc.), sempre que o contexto exigir o uso da norma-padrão.

3, 4

(EM13LP12) Produzir e analisar textos orais, considerando sua adequação aos
contextos de produção, à forma composicional e ao estilo do gênero em questão, à
clareza, à progressão temática e à variedade linguística empregada, como também aos
elementos relacionados à fala (modulação de voz, entonação, ritmo, altura e
intensidade, respiração etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e
gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.).

3, 4

(EM13LP13) Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados (vlog, videoclipe,
videominuto, documentário etc.), apresentações teatrais, narrativas multimídia e
transmídia, podcasts, playlists comentadas etc.

1, 6

(EM13LP14) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de
ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas
com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriandose de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de
desenvolvimento de projetos.

6

(EM13LP15) Analisar a sintaxe do português em períodos compostos – a ordem dos
constituintes da sentença; a noção de classe e função e de categorias prototípicas; a
estrutura dos sintagmas (nominal, verbal, adjetival e adverbial); as categorias
sintáticas “sujeito” e “complemento verbal” (objeto direto e indireto) e as classes
gramaticais que preenchem essas funções (substantivo, pronome, oração substantiva,

4
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elipse) – e seus usos e efeitos de sentido no estilo do texto.
(EM13LP16) Compreender a noção de regência nominal e verbal, para realizar as
regências mais utilizadas no português brasileiro e empregar adequadamente o acento
grave.

4

(EM13LP17) Analisar o uso dos pronomes pessoais no português brasileiro (pronomes
que ocupam a posição de sujeito e pronomes que ocupam a posição de complemento
verbal) e comparar esse uso com as prescrições da norma padrão, para fazer escolhas
adequadas à situação comunicativa.

4

(EM13LP18) Analisar as formas como as orações se articulam na formação de períodos
compostos, reconhecendo diferenças entre os processos de coordenação e
subordinação e entre orações substantivas, adjetivas e adverbiais, como também os
sentidos produzidos por tais usos na construção dos textos.

4

(EM13LP19) Analisar a função do pronome relativo e seu papel na articulação de
orações dentro do período e na referenciação e comparar seu uso no português
brasileiro com as prescrições da norma padrão, para fazer escolhas adequadas à
situação comunicativa.

4

CAMPO DA VIDA PESSOAL
Para além das habilidades indicadas a seguir, outras devem ser consideradas também em
relação a este campo. São elas as relativas: a ações mencionadas no escopo desse campo na
apresentação da área e à realização de debates e discussões de temas de interesse dos jovens; à
elaboração de propostas de ações e de projetos culturais e de intervenção; à análise situada da
legislação; e ao levantamento de dados de diferentes naturezas. Todas estão descritas nos campos
de atuação na vida pública e das práticas de estudo e pesquisa.
Assim, na análise situada de textos legais, o Estatuto da Juventude deve ter destaque, com
base no contexto social e histórico (brasileiro e latino-americano) de sua promulgação. Além disso:
na discussão de ações e políticas públicas, devem ser privilegiadas políticas públicas para a
juventude; os fóruns de discussão, debates e palestras devem contemplar a condição juvenil,
como também temas de preocupações e curiosidades dos jovens; a produção de textos
reivindicatórios pode incluir eventuais demandas por equipamentos e programações culturais, de
espaços de lazer e de práticas das culturas corporais.
Além dos já mencionados, ganha destaque o domínio de gêneros e produções como perfis,
apresentações pessoais, relatos autobiográficos, mapas (e outras formas de registro) comentados
e dinâmicos, almanaques, playlists comentadas de produções culturais diversas, fanzines, e-zines
(esses três últimos também considerados na esfera artístico-literária), entre outras possibilidades.
Parâmetros para a organização/progressão curricular


Garantir espaço, ao longo dos três anos, para que os estudantes possam:
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o saber sobre a condição juvenil e sobre as representações sobre jovens e
juventudes; discutir sobre temáticas vinculadas a questões que os preocupam ou
instigam sua curiosidade, privilegiando as que tiverem maior repercussão entre os
estudantes;
o saber sobre si, com foco na retomada da trajetória de formação (aprendizagens
mais significativas, dentro e fora da escola, interesses, potências e necessidades),
dos modos privilegiados de expressão etc.;
o partilhar gostos e interesses, de forma a oportunizar vivências, situações de partilha
(e de trato com o diferente), promoções de eventos ou projetos culturais,
análises/proposições de ações de políticas públicas culturais, projetos de
intervenção social, entre outras possibilidades;
o levantar dados/informações e discussões sobre profissões e ocupações
contemporâneas de interesse dos estudantes e, em especial, de profissões que
atuam na área de linguagens (docência, tutoria, produção/edição de objetos digitais
de aprendizagem, de materiais didáticos, mediação cultural etc.);


Promover, ao longo dos três anos, trato e vivência com produções culturais e artísticas cujo
interesse e gosto se mostrem constituídos, como também experimentação de novas
possibilidades.



Garantir que diferentes gêneros e formas de expressão das culturas juvenis tenham lugar
ao longo dos anos.



Prever o trato qualificado com diferentes semioses, ferramentas e ambientes digitais –
editores de áudio, vídeo, foto e gráfico, wiki, ferramenta de gif, de linha do tempo,
agregador de conteúdo etc.

CAMPO DA VIDA PESSOAL
Práticas
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise linguística/semiótica
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EM13LP20) Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos (perfis variados,
gifs biográficos, biodata, currículo web, videocurrículo etc.) e de ferramentas digitais
(ferramenta de gif, wiki, site etc.), para falar de si de formas variadas, tendo em conta
diferentes situações e objetivos.

1

(EM13LP21) Compartilhar gostos, interesses, práticas culturais,
temas/problemas/questões que mais preocupam, respeitando e valorizando
diferenças, como forma de identificar afinidades e interesses comuns, como também

1, 2
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de organizar e/ou participar de/em grupos, clubes, oficinas e afins.
(EM13LP22) Produzir, de forma colaborativa, e socializar playlists comentadas de
preferências culturais e de entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou
publicações afins que divulguem, comentem e avaliem músicas, games, séries, filmes,
quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de dança etc., de forma a
compartilhar gostos, identificar afinidades, fomentar comunidades etc.

4, 5

(EM13LP23) Construir e/ou atualizar, de forma colaborativa, registros dinâmicos
(mapas, wiki etc.) de profissões e ocupações de seu interesse (áreas de atuação, dados
sobre formação, fazeres, produções, depoimentos de profissionais etc.) que
possibilitem vislumbrar perspectivas para trajetórias profissionais.

1

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Trata-se de consolidar habilidades relativas à participação e atuação política e social, ao
debate qualificado e ético de ideias, à consciência dos direitos e deveres e à reclamação de
direitos, por meio de:


compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus diferentes níveis e
instâncias, das formas de participação institucionalizadas e não institucionalizadas,
incluindo manifestações culturais e artísticas e intervenções urbanas;



participação em diversos canais (incluindo digitais) e instâncias, seja na forma de
acompanhamento de políticos e de desenvolvimento de projetos e políticas, seja na
discussão de temas, propostas, ações, projetos, projetos de lei, programas ou políticas,
relativos a temáticas gerais de interesse coletivo e, em especial, vinculados à juventude, ou
ainda na formulação dos mesmos;



envolvimento com questões de interesse público e coletivo e compreensão do contexto de
promulgação dos Direitos Humanos, do Estatuto da Juventude e das políticas afirmativas,
como forma de propiciar a consolidação da democracia e uma atuação pautada pela ética
da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho);



desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos na
leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados à proposição,
debate, aprovação e implementação de propostas e projetos de lei, à defesa e reclamação
de direitos e à elaboração de projetos culturais e de intervenção de diferentes naturezas.

Trata-se também de fomentar experiências significativas e contextualizadas de exercício do
protagonismo juvenil, por meio da articulação com os outros campos, as demais áreas do currículo
e os interesses e escolhas pessoais dos jovens.
Essas habilidades mais gerais envolvem a ampliação do domínio contextualizado de gêneros já
considerados em outros campos – palestra, apresentação oral, comunicação, notícia, reportagem,
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artigo de opinião, cartaz, spot, anúncio (de campanhas variadas) – e de outros gêneros, como
discussão oral, debate, programa de governo, programa político, lei, projeto de lei, estatuto,
regimento, projeto de intervenção social, carta aberta, carta de reclamação, abaixo-assinado,
petição online, requerimento, fala em assembleias e reuniões, edital, proposta, ata, parecer,
recurso administrativo, enquete, relatório etc.
A utilização desses gêneros supõe o reconhecimento de sua função social e a análise relativa à
forma como se organizam, aos recursos e elementos linguísticos e às demais semioses –elementos
envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros –, visando consolidar e ampliar as
aprendizagens iniciadas no Ensino Fundamental.
Parâmetros para a organização/progressão curricular


Garantir espaço, ao longo dos três anos, para que os estudantes possam:
o organizar, participar e/ou intervir em situações de discussão e debates;
o analisar histórico de candidatos (por meio de ferramentas e plataformas de
fiscalização/acompanhamento, entre outras possibilidades), programas políticos –
identificação

de

prioridades

e

intencionalidades

(o

que

se

pretende

fazer/implementar, por quê, para quê, como etc.), as consequências do que está
sendo proposto, a forma de avaliar a eficácia e/ou o impacto das propostas,
contraste de dados, informações e propostas, validade dos argumentos utilizados
etc. – e/ou propaganda política (identificação dos recursos linguísticos e semióticos
utilizados e os efeitos de sentido que podem provocar, avaliação da viabilidade e
pertinência das propostas apresentadas, minimizando os efeitos de persuasão
próprios dos discursos políticos e publicitários, que podem se sobrepor a análises
críticas);
o analisar e/ou propor itens de políticas públicas, leis, projetos de leis, programas,
projetos culturais e/ou de intervenção social, sobretudo os que envolvem a
juventude;
o produzir textos reivindicatórios, de reclamação, de denúncia de desrespeito a
direitos e de peças ou campanhas sociais, dependendo do que for mais significativo,
levando em conta demandas locais e a articulação com o trabalho em outros
campos de atuação social e áreas do conhecimento.


Incentivar, prever e promover a participação significativa em alguma instância ou canal de
participação da escola (conselho de representante, de escola, outros colegiados, grêmio
livre), da comunidade (associações, coletivos, movimentos etc.), do munícipio ou do País
(fóruns e audiências públicas variadas), incluindo formas de participação digital (canais ou
plataformas de participação, como o portal e-cidadania, serviços, portais e ferramentas de
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fiscalização e acompanhamentos do trabalho de políticos e de tramitação de leis, canais de
educação política etc.), de forma que os estudantes possam vivenciar processos coletivos
de tomada de decisão, debates de ideias e propostas e engajar-se com o acompanhamento
e a fiscalização da gestão pública e com a busca de soluções para problemas ou questões
que envolvam a coletividade.


Prever o trato com diferentes ferramentas e ambientes digitais de participação e de
fiscalização.



Oportunizar a vivência de diferentes papéis em debates regrados (membro de uma equipe
de debatedor, debatedor, apresentador/mediador, espectador – com ou sem direito a
perguntas –, juiz/avaliador).

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA
Práticas
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise linguística/semiótica
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EM13LP24) Analisar histórico de candidatos/partidos, propagandas políticas,
propostas políticas e programas de governo, de forma a participar do debate político e
tomar decisões fundamentadas.

4, 6

(EM13LP25) Analisar formas não institucionalizadas de participação social, sobretudo as
vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e formas
de expressão típica das culturas juvenis que pretendam denunciar, expor uma
problemática ou “convocar” para uma reflexão/ação, posicionando-se em relação às suas
produções e manifestações.

4

(EM13LP26) Participar de reuniões na escola (conselho de escola, conselho de classe,
grêmio livre etc.), agremiações, coletivos ou movimentos, entre outros, em debates,
assembleias, fóruns de discussão etc., exercitando a escuta atenta, respeitando seu
turno e tempo de fala, posicionando-se de forma fundamentada, respeitosa e ética
diante da apresentação de propostas e defesas de opiniões, usando estratégias
linguísticas típicas de negociação e de apoio e/ou de consideração do discurso do
outro (como solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer referência direta ou
retomar a fala do outro, parafraseando-a para endossá-la, enfatizá-la, complementá-la
ou enfraquecê-la), considerando propostas alternativas e reformulando seu
posicionamento, quando for caso, com vistas ao entendimento e ao bem comum.

1, 2, 4

(EM13LP27) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância
universal, nacional ou local que envolvam direitos, em especial, de adolescentes e
jovens (Declaração dos Direitos Humanos, Constituição Brasileira, Estatuto da Criança
e do Adolescente, Estatuto da Juventude etc.), projetos de lei e a regulamentação da
organização escolar (como o regimento escolar) aos seus contextos de produção,
identificando ou inferindo possíveis motivações e finalidades, como forma de ampliar
a compreensão dos direitos e deveres, de identificar possíveis situações de

4
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desrespeito às leis e de fomentar os princípios democráticos e uma atuação pautada
pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu
tenho).
(EM13LP28) Engajar-se com a busca de solução de problemas que envolvam a
coletividade, produzindo textos que reivindiquem algo, denunciem desrespeito a
direitos, proponham intervenção, regras, leis, integrem campanhas, entre outras
possibilidades, ou organizando e/ou participando de discussões e debates.

1

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos estudantes nas práticas relativas ao estudo
e à pesquisa*, de forma significativa e na articulação com outras áreas e com os projetos e
escolhas pessoais dos jovens. A proposta é fomentar a curiosidade intelectual e o
desenvolvimento de uma autonomia de estudo e de pensamento, principalmente por meio da
(do):


análise dos interesses que movem as esferas científicas e de divulgação científica e a esfera
escolar, dos atores, conflitos, práticas e procedimentos próprios dessa esfera que
repercutem nas características dos gêneros e nas práticas de linguagem do presente
campo;



desenvolvimento de habilidades relacionadas à análise, síntese, reflexão e problematização
no contexto de estudo e da produção e divulgação científica;



compreensão do que é preciso saber/conhecer e do porquê/para quê deve sabêlo/conhecê-lo, tendo em vista diferentes objetivos e o estabelecimento de procedimentos
de estudos com vistas a uma autonomia relativa à construção do conhecimento;



incremento dos processos de busca e seleção de informações, não somente no que diz
respeito à curadoria de informações, confiabilidade etc., mas também no estabelecimento
do recorte e do foco no que é essencial e efetivamente necessário, tendo em vista a
abundância de informações e dados, referências e informações disponíveis nos ambientes
digitais;



desenvolvimento de habilidades relacionadas ao recorte de questões de pesquisa, coleta
de dados/busca de informação, tratamento de dados e informações e socialização do

*

Pesquisa, neste contexto, inclui tanto procedimentos relacionados à busca simples (mas confiável) de informações,
envolvendo comparações e seleções, para responder diretamente a uma questão – um dos sentidos do termo
“pesquisa” – quanto procedimentos que envolvem algum método para a busca mais minuciosa e acurada de respostas
a questões mais complexas, não respondíveis diretamente. No âmbito da escola, ao contrário do que acontece em
contextos acadêmicos, cabe a pesquisa envolvendo questões/problemas/conhecimentos já consolidados pelas ciências
de referência, como forma de possibilitar a vivência de procedimentos de investigação e de resolução de problemas.
Contudo, devem ter lugar também pesquisas envolvendo a produção de novos conhecimentos pertinentes às
comunidades e aos contextos locais, às culturas juvenis, aos recortes específicos de temas de interesse dos jovens etc.
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conhecimento produzido;


domínio de procedimentos, gêneros e práticas de linguagem relacionadas a diferentes
tipos de pesquisa: bibliográfica, experimental, de campo etc.

Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio progressivo e contextualizado de
procedimentos de pesquisa e de gêneros já considerado no Ensino Fundamental, como
apresentação oral, palestra, mesa redonda, debate, artigo de divulgação científica, artigo
científico, artigo de opinião, ensaio, reportagem de divulgação científica, texto didático,
infográfico, esquema, relatório, relato (multimidiático) de campo, documentário, cartografia
animada, podcasts e vídeos diversos de divulgação científica, muitos deles propostos apenas para
situações de leitura/escuta, mas que, no Ensino Médio, são propostos, também, em situações de
produção.
Cabe também ampliar a compreensão dos jovens sobre a linguagem e a língua, vistas como
objetos de investigação no campo, como forma de contribuir para a compreensão de
procedimentos de investigação da área e para o entendimento de que os conhecimentos sobre as
linguagens são construções humanas situadas sócio-historicamente. Sendo assim, elas são
passíveis de interpretação e mudança, não se constituindo em verdades únicas e imutáveis e
contribuindo para o desenvolvimento da competência específica 4.
Parâmetros para a organização/progressão curriculares


Intensificar a vivência com o uso de diferentes procedimentos e gêneros de apoio à
compreensão, tendo em vista os objetivos em questão e as características do texto dado à
leitura/estudo, articulando com atividades das outras áreas do conhecimento e com
projetos pessoais.



Considerar, ao longo dos anos, a ampliação e o suporte na seleção de fontes balizadas de
informação e conhecimento – livros paradidáticos, de referência, repositórios/referatórios
de objetos digitais de aprendizagem, plataformas educacionais, canais educacionais e de
vídeos de divulgação científica etc.



Propiciar que os estudantes experimentem diferentes tipos de pesquisa, inclusive
propondo projetos de livre escolha, articulando com atividades de outras áreas do
conhecimento.



Considerar a diversidade de gêneros escritos, orais e multissemióticos ao longo dos três
anos nas práticas de leitura, escuta e produção propostas.



Diversificar gêneros, suportes e mídias definidos para a socialização dos estudos e
pesquisas: orais (seminário, apresentação, debate etc.), escritos (monografia, ensaio, artigo
de divulgação científica, relatório, artigo de opinião, reportagem científica etc.) e
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multissemióticos

(videominuto,

documentário,

vlog

científico,

podcast,

relato

multimidiático de campo, verbete de enciclopédia digital colaborativa, revista digital,
fotorreportagem, foto-denúncia etc.).


Diversificar o tipo de recurso de apoio: apresentações multissemióticas com uso de slides,
apresentações não lineares, apresentações só com uso imagens (com número e tempo de
exposição determinados), que contem com o uso de vários tipos de imagens, animações,
áudios e vídeos (produzidos e de terceiros) etc.



Diversificar o tipo de apresentação – expositiva, dialogada e interativa –, de maneira a
demandar diferentes tipos de participação da audiência.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Práticas
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise linguística/semiótica
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EM13LP29) Organizar situações e utilizar e compartilhar procedimentos e estratégias
de estudo adequados aos objetivos do que pretende aprender, recorrendo a gêneros
de apoio à compreensão.

1, 6

(EM13LP30) Produzir resenhas (críticas ou não), com o manejo adequado das vozes
envolvidas (do autor da obra e do resenhador), por meio do uso de paráfrases, marcas
do discurso reportado e citações, que possam integrar textos relacionados à
apresentação de estudos e pesquisas.

1, 2

(EM13LP31) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo,
experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e
confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os
objetivos colocados e demais elementos do contexto de produção.

6

(EM13LP32) Compreender criticamente, na leitura e na escuta, textos de divulgação
científica de diferentes áreas do conhecimento, identificando sua organização tópica e
a hierarquização das informações, questionando fontes não confiáveis e
problematizando enfoques tendenciosos ou superficiais.

4

(EM13LP33) Selecionar informações e dados necessários (sem excedê-los),
comparando, autonomamente, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes
(orais, impressas, digitais etc.), levando em conta seus contextos de produção e
referências e índices de confiabilidade, percebendo coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a identificar diferenças, erros ou
imprecisões conceituais e de dados, compreender e posicionar-se criticamente sobre
esses conteúdos e estabelecer recortes precisos.

6

(EM13LP34) Elaborar e utilizar instrumentos de coleta de dados e informações
(questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos

1
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conteúdos obtidos, adequados a diferentes objetivos.
(EM13LP35) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de
levantamentos e pesquisas – monografia, ensaio, artigo de divulgação científica,
verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado),
relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem
multimídia, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações
em mesas redondas, mapas dinâmicos etc. –, engajando-se em processos significativos
de socialização e divulgação do conhecimento, considerando o contexto de produção
e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica.

1

(EM13LP36) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais
variadas, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa
visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma
adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a
quantidade de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos
(efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em
slides etc.).

6

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
Trata-se de ampliar as possibilidades de participação dos jovens nas práticas relativas ao trato
com a informação e opinião, as quais estão no centro da esfera jornalística/midiática. Para além
de consolidar habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no
campo, o que se pretende é propiciar experiências que mantenham os jovens interessados pelos
fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no mundo e que afetam as vidas das
pessoas.
Pretende-se que os jovens incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção
de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e
desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e
posicionamentos diversos. Também está em jogo a produção de textos noticiosos, opinativos e a
participação em discussões e debates de forma ética e respeitosa.
Fenômenos e práticas relacionadas às redes sociais também devem ser tematizados, assim
como devem ser vislumbrados usos mais colaborativos das redes.
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de leitura e produção
de textos. Além dos gêneros já elencados para o Ensino Fundamental (entrevista, reportagem,
fotorreportagem, foto-denúncia, artigo de opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário,
debate, vlog noticioso, vlog cultural, meme, charge, charge digital, political remix, anúncio
publicitário, propaganda, jingle, spot, entre outros), devem ter espaço gêneros mais complexos
relacionados com a apuração e o relato de fatos e situações (reportagem multimidiática,
documentário) e/ou com a opinião (crítica da mídia, ensaio e vlog de opinião etc.), tanto no que se
refere a práticas de leitura/recepção quanto às de produção.

VERSÃO PRELIMINAR PARA LEITURA DO MEC

Ainda com relação a esse campo, trata-se também de compreender as formas de persuasão
do discurso publicitário e o apelo ao consumo, incluindo discussões sobre as formas
contemporâneas de publicidade utilizadas nas várias mídias e ambientes digitais.
Parâmetros para a organização/progressão curriculares


Possibilitar que, ao longo dos anos, os estudantes experimentem, de forma significativa,
diferentes papéis envolvendo a circulação de informação e opinião: repórter,
fotorrepórter, editor, comentador, articulista, curador, leitor (que compartilha, comenta e
avalia), crítico de produções culturais, booktuber, vlogger e outros.



Considerar a diversidade de gêneros escritos, orais e multimodais ao longo dos três anos,
buscando o equilíbrio entre os informativos, argumentativos e apreciativos, entre os mais
complexos (documentários, reportagem multimidiática, ensaio etc.) e os menos
complexos.



Possibilitar que vivenciem processos colaborativos de apuração de fatos tidos como de
relevância social, por meio de coberturas diretas, entrevistas, levantamentos de dados e
afins e tratamento e divulgação de informações sobre esses fatos, utilizando ferramentas
de escrita colaborativa e de curadoria e agregadores de conteúdos.



Considerar produções que envolvam diferentes mídias, de forma que os jovens possam
manipular editores de texto, foto, áudio, vídeo, infográfico e de outros tipos e explorar
elementos e características das diferentes linguagens envolvidas e os efeitos de sentido
que podem provocar, de forma a poder ampliar as possibilidades de análise e
concretização de diferentes projetos enunciativos envolvendo a divulgação de relato de
fatos ou atitude responsiva em relação aos relatos e opiniões em circulação.

CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO
Práticas
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise linguística/semiótica
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EM13LP37) Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os impactos das
novas tecnologias no campo e as condições que fazem da informação uma mercadoria
e da checagem de informação uma prática (e um serviço) essencial, adotando atitude
crítica diante dos textos jornalísticos.

2

(EM13LP38) Conhecer e analisar diferentes projetos editorias – institucionais,
privados, públicos, financiados, independentes etc. –, de forma a ampliar o repertório
de escolhas possíveis de fontes de informação e opinião, reconhecendo o papel da
mídia plural para a consolidação da democracia e problematizando propostas

2
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editoriais pautadas pelo sensacionalismo.
(EM13LP39) Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no limite, a
não neutralidade) em textos noticiosos, comparando relatos de diferentes fontes e
analisando o recorte feito de fatos/dados e os efeitos de sentido provocados pelas
escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a manter uma atitude crítica diante
dos textos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas como produtor.

2, 4

(EM13LP40) Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas
(verificando/avaliando o veículo, fonte, data e local da publicação, a autoria, a URL, a
análise da formatação, a comparação de diferentes fontes, a consulta a ferramentas e
sites checadores etc.), de forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake
news).

6

(EM13LP41) Analisar as condições e os mecanismos de disseminação de pós-verdades,
discutindo exemplos, causas e consequências do fenômeno e a prevalência da opinião
sobre os fatos nessas situações, de forma a contribuir com o combate de sua
existência.

2, 6

(EM13LP42) Analisar os processos humanos e automáticos de curadoria que operam
nas redes sociais e outros domínios da internet, comparando os feeds de diferentes
páginas de redes sociais e discutindo os efeitos desses modelos de curadoria, de forma
a ampliar as possibilidades de trato com o diferente e minimizar o efeito bolha e a
manipulação de terceiros.

6

(EM13LP43) Acompanhar, analisar e discutir a cobertura da mídia diante de
acontecimentos e questões de relevância social, local e global, comparando diferentes
enfoques e perspectivas, por meio do uso de ferramentas de curadoria de informação
(como agregadores de conteúdo) e da consulta a serviços e fontes de checagem e
curadoria de informação, de forma a aprofundar o entendimento sobre um
determinado fato ou questão e destacar o enfoque preponderante da mídia.

2

(EM13LP44) Agir/proceder de forma fundamentada, ética e crítica na redistribuição e
no compartilhamento e produção de comentários e de textos noticiosos e de opinião,
em redes sociais ou outros ambientes digitais, por meio de diferentes gêneros
(comentário oral e escrito, meme, gif, remixes variados etc.).

6

(EM13LP45) Analisar formas contemporâneas de publicidade em contexto digital e
peças de campanhas publicitárias e políticas (cartazes, folhetos, anúncios,
propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.), destacando valores e
representações de situações, grupos e configurações sociais veiculadas,
desconstruindo eventuais estereótipos e explicando os mecanismos de persuasão
utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas escolhas feitas em termos de
elementos e recursos linguísticos-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais, espaciais,
entre outros, e pela articulação das diferentes semioses e mídias, de forma a
vislumbrar práticas de consumo consciente e avaliações críticas da mídia.

4, 6

(EM13LP46) Analisar, discutir, produzir e socializar notícias, fotodenúncias,
fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts
noticiosos, artigos de opinião acerca de temas de interesse local ou global, críticas da
mídia e/ou vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções
culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão
das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias,
vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou
articulista, leitor, vlogueiro, entre outros.

1, 4
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CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Neste campo, trata-se, principalmente, de levar os estudantes a ampliar seu repertório de
leituras e selecionar obras significativas para si, conseguindo apreender os níveis de leitura
presentes nos textos e os discursos subjacentes de seus autores.
Ao engajar-se mais criticamente, os jovens podem atualizar os sentidos das obras,
possibilitando compartilhá-las em redes sociais, na escola e diálogos com colegas e amigos. Tratase, portanto, além da apropriação para si, de desfrutar também dos modos de execução das obras,
que ocorre com a ajuda de procedimentos de análise linguística e semiótica.
A prática da leitura literária, assim como de outras linguagens, deve ser capaz também de
resgatar a historicidade dos textos: produção, circulação e recepção das obras literárias, em um
entrecruzamento de diálogos (entre obras, leitores, tempos históricos) e em seus movimentos de
manutenção da tradição e de ruptura, suas tensões entre códigos estéticos e seus modos de
apreensão da realidade.
Espera-se que os leitores/fruidores possam também reconhecer na arte formas de resistência
cultural e política, uma vez que toda obra expressa, inevitavelmente, uma visão de mundo e uma
forma de conhecimento, por meio de sua construção estética.
Para encontrar modos de experimentar e se posicionar, os estudantes podem participar de
eventos e práticas artísticas coletivas, mediante sua própria produção artística, combinando a
escrita literária com outras formas semióticas de expressão. Desse modo, eles podem expor suas
preferências ideológicas e estéticas e consolidar um conjunto de valores e conhecimento da língua
e da arte.
No Ensino Médio, devem ser introduzidas para fruição e conhecimento, ao lado da literatura
africana, afro-brasileira, indígena e da literatura contemporânea, obras da tradição literária
brasileira e de língua portuguesa, de um modo mais sistematizado, em que sejam aprofundadas as
relações com os períodos históricos, artísticos e culturais. Essa tradição, em geral, é constituída
por textos clássicos, que se perfilaram como canônicos – obras que, em sua trajetória até a
recepção contemporânea, mantiveram-se reiteradamente legitimadas como elemento expressivo
de suas épocas.
Nesse sentido, a tradição literária tem importância não só por sua condição de patrimônio,
mas também por possibilitar a apreensão do imaginário e das formas de sensibilidade de uma
determinada época, de suas formas poéticas e das formas de organização social e cultural do
Brasil, sendo ainda hoje capazes de tocar os leitores nas emoções e nos valores. Além disso, tais
obras proporcionam o contato com uma linguagem que amplia o repertório linguístico dos jovens
e oportuniza novas potencialidades e experimentações de uso da língua, no contato com as
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ambiguidades da linguagem e seus múltiplos arranjos.
Está em jogo, também, nesta etapa, um trabalho mais sistemático com a escrita literária, o
fazer poético, cujo trabalho é lento e demanda seleções e experimentações de conteúdo e de
recursos linguísticos variados, tendo em vista um interlocutor. Com isso, tais escolhas podem
funcionar como processo de autoconhecimento, ao mobilizar ideias, sentimentos e emoções.
Parâmetros para a organização/progressão curricular


Diversificar, ao longo do Ensino Médio, produções das culturas juvenis contemporâneas
(slams, vídeos de diferentes tipos, playlists comentadas, raps e outros gêneros musicais
etc.), minicontos, nanocontos, best-sellers, literatura juvenil brasileira e estrangeira,
incluindo entre elas a literatura africana de língua portuguesa, a afro-brasileira, a latinoamericana etc., obras da tradição popular (versos, cordéis, cirandas, canções em geral,
contos folclóricos de matrizes europeias, africanas, indígenas etc.) que possam aproximar
os estudantes de culturas que subjazem na formação identitária de grupos de diferentes
regiões do Brasil.



Ampliar o repertório de clássicos brasileiros e estrangeiros com obras mais complexas que
representem desafio para os estudantes do ponto de vista dos códigos linguísticos, éticos e
estéticos.



Estabelecer seleções em perspectivas comparativas e dialógicas, que considerem
diferentes gêneros literários, culturas e temas.



Abordar obras de diferentes períodos históricos, que devem ser apreendidas em suas
dimensões sincrônicas e diacrônicas para estabelecer relações com o que veio antes e o
que virá depois.



Oferecer obras significativas da literatura brasileira, as quais os estudantes de fato leiam, e
de sua posição no contexto da época, suas condições de produção, circulação e recepção,
tanto no eixo diacrônico quanto sincrônico, ficando como critério local estabelecer ou não
a abordagem do conjunto de movimentos estéticos, obras e autores, de forma linear,
crescente ou decrescente, desde que a leitura efetiva de obras selecionadas não seja
prejudicada.



Encontrar outros tempos e espaços para contemplar a escrita literária, considerando
ferramentas e ambientes digitais, além de outros formatos – oficinas de criação,
laboratórios ou projetos de escritas literárias, comunidades de escritores etc. Trata-se de
lidar com um fazer poético que, conforme já foi explicado, é uma forma de produção lenta
e que demanda seleções de conteúdo e de recursos linguísticos variados. Assim sendo,
essas escolhas podem funcionar como processo de autoconhecimento, no ir e vir da busca
das palavras certas para revelar uma ideia, um sentimento e uma emoção, na
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experimentação de uma forma de composição, de uma sintaxe e de um léxico. Esse
processo pode até mesmo envolver a quebra intencional de algumas das características
estáveis dos gêneros, a hibridização de gêneros ou o uso de recursos literários em textos
ligados a outros campos, como forma de provocar efeitos de sentidos diversos na escrita
de textos pertencentes aos mais diferentes gêneros discursivos, não apenas os da esfera
literária.

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO
Práticas
Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise linguística/semiótica
HABILIDADES

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

(EM13LP47) Compartilhar sentidos construídos na leitura/escuta de textos literários,
percebendo diferenças e eventuais tensões entre as formas pessoais e as coletivas de
apreensão desses textos, para exercitar o diálogo cultural e aguçar a perspectiva
crítica.

5

(EM13LP48) Participar de eventos (saraus, competições orais, audições, mostras,
festivais, feiras culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais,
jograis, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria
(poemas, contos e suas variedades, roteiros e micro-roteiros, videominutos, playlists
comentadas de música etc.) e/ou interpretar obras de outros, inserindo-se nas
diferentes práticas culturais de seu tempo.

1, 5

(EM13LP49) Analisar assimilações e rupturas no processo de constituição da literatura
brasileira e ao longo de sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras
fundamentais do cânone ocidental, em especial da literatura portuguesa, para
perceber a historicidade de códigos e matrizes estéticas.

4, 5

(EM13LP50) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros
literários (a apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e
subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida
humana e social dos romances, a dimensão política e social de textos da literatura
marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do
indivíduo e do mundo na literatura.

4, 5

(EM13LP51) Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes
autores e gêneros literários de um mesmo momento histórico e de momentos
históricos diversos, explorando os modos como a literatura e as artes em geral se
constituem, dialogam e se retroalimentam.

5

(EM13LP52) Selecionar e apropriar-se, segundo suas predileções, do repertório
artístico-literário contemporâneo à disposição, de modo a constituir um acervo
pessoal, inserir-se e intervir com autonomia e criticidade no meio cultural.

1

(EM13LP53) Analisar obras significativas da literatura brasileira e da literatura de
outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latinoamericana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição,

2, 4
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estilo, aspectos discursivos), considerando o contexto de produção (visões de mundo,
diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o
modo como elas dialogam com o presente.
(EM13LP54) Produzir apresentações e comentários apreciativos e críticos sobre livros,
filmes, discos, canções, espetáculos de teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs
e podcasts literários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).

1, 4

(EM13LP55) Criar obras autorais, em diferentes gêneros e mídias, mediante seleção e
apropriação de recursos textuais e expressivos do repertório artístico e/ou produções
derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes etc.), como forma de dialogar crítica
e/ou subjetivamente com o texto literário.

1, 4
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2.2. A área de Matemática e suas Tecnologias
A BNCC da área de Matemática e suas Tecnologias propõe a ampliação e o aprofundamento
das aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Para tanto,
propõe colocar em jogo, de modo mais interrelacionado, os conhecimentos já explorados na etapa
anterior, de modo a possibilitar que os estudantes construam uma visão mais integrada da
Matemática, ainda na perspectiva de sua aplicação à realidade.
Na BNCC de Matemática do Ensino Fundamental, as habilidades estão organizadas segundo
unidades de conhecimento da própria área (Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas,
Probabilidade e Estatística).
Em relação aos números, os estudantes do Ensino Fundamental têm a oportunidade de
desenvolver habilidades referentes ao pensamento numérico, ampliando a compreensão a
respeito dos diferentes campos e significados das operações. Para isso, propõe-se a resolução de
problemas envolvendo números naturais, inteiros, racionais e reais, em diferentes contextos (do
cotidiano, da própria Matemática e de outras áreas do conhecimento).
Os estudantes têm também a oportunidade de desenvolver o pensamento algébrico, tendo
em vista as demandas para identificar a relação de dependência entre duas grandezas em
contextos significativos e comunicá-la utilizando diferentes escritas algébricas, além de resolver
situações-problema por meio de equações e inequações.
Em relação ao pensamento geométrico, eles desenvolvem habilidades para interpretar e
representar a localização e o deslocamento de uma figura no plano cartesiano, identificar
transformações isométricas e produzir ampliações e reduções de figuras. Além disso, são
solicitados a formular e resolver problemas em contextos diversos, aplicando os conceitos de
congruência e semelhança.
No que se refere a Grandezas e Medidas, os estudantes constroem e ampliam a noção de
medida, pelo estudo de diferentes grandezas, e obtêm expressões para o cálculo da medida da
área de superfícies planas e da medida do volume de alguns sólidos geométricos.
Outro ponto enfatizado no Ensino Fundamental é o desenvolvimento do pensamento
proporcional. Isso pode ser feito pela exploração de situações que oportunizem a representação,
em um sistema de coordenadas cartesianas, da variação de grandezas, além da análise e
caracterização do comportamento dessa variação (diretamente proporcional, inversamente
proporcional ou não proporcional).
No tocante à probabilidade, os estudantes do Ensino Fundamental têm a possibilidade, desde
os anos iniciais, de construir o espaço amostral de eventos equiprováveis, utilizando a árvore de
possibilidades, o princípio multiplicativo ou simulações, para estimar a probabilidade de sucesso
de um dos eventos.
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Para o desenvolvimento de habilidades relativas à estatística, os estudantes têm
oportunidades não apenas de interpretar estatísticas divulgadas pela mídia, mas, sobretudo, de
planejar e executar pesquisa amostral, interpretando as medidas de tendência central, e de
comunicar os resultados obtidos por meio de relatórios, incluindo representações gráficas
adequadas.
Além disso, a BNCC propõe que os estudantes utilizem tecnologias, como calculadoras e
planilhas eletrônicas, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental. Tal valorização possibilita que,
ao chegarem aos anos finais, eles possam ser estimulados a desenvolver o pensamento
computacional, por meio da interpretação e da elaboração de fluxogramas e algoritmos.
Em continuidade a essas aprendizagens, no Ensino Médio o foco é a construção de uma visão
integrada da Matemática, aplicada à realidade, conforme anteriormente anunciado. Nesse
contexto, quando a realidade é a referência, é preciso levar em conta as vivências cotidianas dos
estudantes do Ensino Médio, envolvidos, em diferentes graus dados por suas condições
socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mercado de trabalho, pela
potencialidade das mídias sociais, entre outros.
Tais considerações colocam a área de Matemática e suas Tecnologias diante da
responsabilidade de aproveitar todo o potencial já constituído por esses estudantes, para
promover ações que estimulem e provoquem seus processos de reflexão e de abstração, que
deem sustentação a modos de pensar criativos, analíticos, indutivos, dedutivos e sistêmicos e que
favoreçam a tomada de decisões orientadas pela ética e o bem comum.
Para que esses propósitos se concretizem nessa área, os estudantes devem desenvolver
habilidades relativas aos processos de investigação, de construção de modelos e de resolução de
problemas. Para tanto, eles devem mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar,
argumentar, comunicar e, com base em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e
desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados.
Assim, para o desenvolvimento de competências que envolvem o raciocinar, é necessário que
os estudantes possam, em interação com seus colegas e professores, investigar, explicar e
justificar os problemas resolvidos, com ênfase nos processos de argumentação matemática.
Embora todas as habilidades pressuponham a mobilização do raciocínio, nem todas se restringem
ao seu desenvolvimento. Assim, por exemplo, a identificação de regularidades e padrões exige,
além de raciocínio, a representação e a comunicação para expressar as generalizações, bem como
a construção de uma argumentação consistente para justificar o raciocínio utilizado.
As competências que estão diretamente associadas a representar pressupõem a elaboração
de registros para evocar um objeto matemático. Apesar de essa ação não ser exclusiva da
Matemática, uma vez que todas as áreas têm seus processos de representação, é em especial
nessa área que podemos verificar de forma inequívoca a importância das representações para a
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compreensão de fatos, de ideias e de conceitos, uma vez que o acesso aos objetos matemáticos se
dá por meio delas. Nesse sentido, na Matemática, o uso dos registros de representação e das
diferentes linguagens é, muitas vezes, necessário para a compreensão, resolução e comunicação
de resultados de uma atividade. Por sua vez, o trânsito entre os diversos registros de
representação pode favorecer que os estudantes tenham maior flexibilidade e fluidez na área e,
ainda, promover o desenvolvimento do raciocínio.
Após resolverem os problemas matemáticos, os estudantes precisam apresentar e justificar
seus resultados, interpretar os resultados dos colegas e interagir com eles. É nesse contexto que a
competência de comunicar-se ganha importância. Nas comunicações, os estudantes devem ser
capazes de justificar suas conclusões não apenas pelos símbolos matemáticos e conectivos lógicos,
mas também por meio da língua nativa, realizando apresentações orais dos resultados e
elaborando relatórios, entre outros registros.
Com relação à competência de argumentar, seu desenvolvimento pressupõe também a
formulação e a testagem de conjecturas, com a apresentação de justificativas, além dos aspectos
já citados anteriormente em relação às competências de raciocinar e representar.
No Ensino Fundamental, as habilidades da área de Matemática foram organizadas em
unidades de conhecimento, tendo-se feito o esforço de apresentá-las de forma articulada, de
maneira a estabelecer a devida correlação entre elas.
No Ensino Médio, esses diferentes campos da Matemática são integrados de forma ainda mais
consistente. Para tanto, são definidos, nessa etapa, um conjunto de pares de ideias fundamentais
que produzem articulações entre os vários campos – Aritmética, Álgebra, Geometria,
Probabilidade e Estatística, Grandezas e Medidas – e que são importantes para o desenvolvimento
do pensamento matemático. Estes são os pares de ideias fundamentais adotados: variação e
constância; certeza e incerteza; relações e inter-relações; movimento e posição.
Variação e constância envolve observar, imaginar, abstrair e discernir, reconhecer
semelhanças e diferenças ou o que mudou e o que permaneceu invariante, expressar e
representar (ou descrever) padrões, generalizando-os. Reitera-se que, como essas ideias não são
exclusivas da Matemática, podem gerar integração entre as áreas.
Em Matemática, as classificações que organizam, em grupos, os conceitos, as propriedades e
as definições são pertinentes à variação e à constância. Portanto, é fundamental reconhecê-las e
expressá-las.
As perguntas que priorizam variação, ou mudanças, dizem respeito às diferenças e àquilo que
é alterado. Já as que priorizam invariantes, ou constância, reportam-se àquilo que é conservado e
ao que é semelhante, ou igual.
Além disso, a ideia de variação e constância comporta indagações do tipo “e se fosse?”, que
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mobilizam processos de abstrações, representações e generalizações, essenciais para a
criatividade em Matemática.
Certeza e incerteza é um par normalmente associado, na matemática escolar, ao estudo de
fenômenos aleatórios, à obtenção de medidas no mundo físico, a estimativas, análises e
inferências estatísticas e a argumentações e demonstrações algébricas ou geométricas. Mas ela
engloba muitas outras ideias.
Em Matemática, a validação de ideias deriva da busca de certeza. Como certeza e incerteza
são inerentes à elaboração de conjecturas e predições, podemos considerar que a visualização, a
antevisão, a previsão e a antecipação são inseparáveis desse par de ideias e estão associadas às
práticas de expressar e comunicar ideias e estratégias matemáticas, validando-as por meio de
sugestões. Expressar incertezas em relação às próprias ideias e às dos colegas, indicando seus
limites, e imaginar, criar e cogitar coletivamente o que ocorreria na extrapolação dos limites
indicados também integra esse par.
Certeza e incerteza são inerentes, ainda, a variadas formas de comunicação social, que
empregam elementos de estatística e suas representações, além dos problemas de contagem e de
formas intuitivas de expressão de probabilidades.
Movimento e posição estão presentes na localização de números em retas, de figuras ou
configurações no plano cartesiano e no espaço tridimensional; direção e sentido, ângulos,
paralelismo e perpendicularidade, transformações geométricas isométricas (que preservam as
medidas) e homotéticas (que preservam as formas) e padrões das distribuições de dados. O uso de
mapas, GPS e de outros recursos implica a observação e estudo desse par de ideias.
Atividades investigativas com softwares dinâmicos que inter-relacionem movimento e posição
podem também promover o desenvolvimento dessas ideias, importantes em cartografia e na
movimentação diária do cidadão comum. Por vivermos em um mundo conectado com celulares às
mãos, aparelhos de geolocalização, TVs a cabo, câmeras de vigilância etc., o estudo do movimento
e posição tem muitas finalidades em diversas áreas.
Relações e inter-relações estão presentes em muitas situações reais nas quais se aplica a
Matemática. As relações estão presentes em problemas que envolvem a proporcionalidade entre
duas ou mais grandezas, escalas, divisão em partes proporcionais etc. que tratam da
interdependência entre grandezas. Dessas relações, evolui-se para a noção de função, uma noção
integradora da Matemática. Os movimentos de figuras, como as reflexões em retas, rotações e
translações, podem ser expressos por funções, em trabalhos no plano cartesiano, por exemplo.
Inter-relações devem ser destacadas, por exemplo, entre a Estatística e a Probabilidade, a
Álgebra e a Geometria. A própria ideia de medida pode ser definida como uma função que associa
um número real positivo (correspondente a certa quantidade de unidades) a um comprimento,
área ou volume. As medidas estatísticas também são inter-relações que, por um lado, promovem
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a ampliação de significado aos tópicos matemáticos e, por outro, propiciam acesso à matemática
estrutural, como as relações de equivalência, ordem e semelhança.
A ideia da unidade da Matemática está subjacente às ideias e competências específicas para a
Matemática no Ensino Médio. As práticas matemáticas, ou seja, como os integrantes de cada
cultura ou grupo usam a Matemática, variaram muito ao longo dos tempos, dependendo das
necessidades, visões de mundo, entre outros fatores, e continuam a variar. Dando suporte a essas
práticas, existem conceitos e estruturas, por vezes utilizados sem explicitação, que fundamentam
tais práticas.
Essa percepção da unidade da Matemática, além da diversidade de suas práticas, serve
também para mostrar que o desenvolvimento da disciplina é fruto da experiência humana ao
longo da história. Assim, ela não é um edifício perfeito que surgiu pronto da mente de poucos
seres privilegiados, a fim de ser estudada para puro deleite intelectual. O desenvolvimento gradual
desse campo do saber, por seres humanos inseridos em culturas e sociedades específicas, confere
a ela valores estéticos e culturais, e também fornece uma linguagem com a qual pessoas de
diferentes realidades podem se comunicar, com precisão e concisão, em várias áreas do
conhecimento.
Um dos desafios para a aprendizagem da Matemática no Ensino Médio é exatamente
proporcionar aos estudantes a visão de que ela não é um conjunto de regras e técnicas, mas faz
parte de nossa cultura e de nossa história.
Assim, as habilidades previstas para o Ensino Médio são fundamentais para que o letramento
matemático 7 dos estudantes se torne ainda mais denso e eficiente, tendo em vista que eles irão
aprofundar e ampliar as habilidades propostas para o Ensino Fundamental e terão mais
ferramentas para compreender a realidade e propor as ações de intervenção especificadas para
essa etapa.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e
com as da área de Matemática do Ensino Fundamental, no Ensino Médio a área de Matemática e
suas Tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências específicas.
Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser alcançadas nessa
etapa.
Embora uma mesma habilidade possa estar a serviço de mais de uma competência, optou-se
por classificá-la naquela com a qual ela tem maior afinidade. Além disso, é necessário enfatizar
7 Na BNCC, o letramento matemático está assim definido: competências e habilidades de raciocinar, representar,
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a
resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas. O letramento deve também assegurar que todos os estudantes reconheçam que os conhecimentos
matemáticos são fundamentais para compreender e atuar no mundo e para que também percebam o caráter de jogo
intelectual da Matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e que pode também ser prazeroso (fruição).

VERSÃO PRELIMINAR PARA LEITURA DO MEC

que, mesmo que alguns estudantes não dominem conceitos já abordados no Ensino Fundamental,
as habilidades propostas nesta Base devem ser desenvolvidas, pois o processo investigativo em
que se engajarão possibilitará as descobertas e as aprendizagens previstas.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO MÉDIO
1. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos
contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, ou ainda questões
econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica
geral.
2. Articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de projetos para investigar desafios do
mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de
problemas de urgência social, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da
tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, recorrendo a conceitos, procedimentos e linguagens próprios
da Matemática.
3. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em seus campos – Álgebra, Grandezas e
Medidas, Geometria, Probabilidade e Estatística –, para interpretar, construir modelos e resolver problemas
em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de
modo a construir argumentação consistente.
4. Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de representação matemáticos
(algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de
problemas, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático.
5. Investigar e estabelecer conjecturas, a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, por
meio de observação de padrões, incluindo as tecnologias digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

2.2.1. Matemática e suas Tecnologias no Ensino Médio: competências e habilidades
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em
diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas,
ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a
consolidar uma formação científica geral.
O desenvolvimento da competência, que é bastante ampla, pressupõe habilidades que podem
favorecer a interpretação e compreensão da realidade pelos estudantes, utilizando conceitos de
diferentes campos da Matemática para fazer julgamentos bem fundamentados.
Essa competência contribui não apenas para a formação de cidadãos críticos e reflexivos, mas
também para formação científica geral dos estudantes, uma vez que lhes é proposta a
interpretação de situações das Ciências da Natureza ou Humanas. Os estudantes deverão, por
exemplo, ser capazes de analisar criticamente o que é produzido e divulgado nos meios de
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(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais,
como ondas sonoras, ciclos menstruais, movimentos cíclicos, entre outros, e comparar suas
representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de
álgebra e geometria.
(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície
(reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em
situações reais, como o remanejamento e a distribuição de plantações, com ou sem apoio de tecnologias
digitais.
(EM13MAT308) Resolver e elaborar problemas em variados contextos, incluindo o matemático, nos
quais se apliquem relações métricas dos triângulos, retângulos e não retângulos.
(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais de prismas e
pirâmides em situações reais, como o cálculo do gasto de material para forrações ou pinturas de objetos
cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados.
(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem, por meio do princípio multiplicativo e da
regra da adição, que envolvem fenômenos determinísticos ou aleatórios, recorrendo a estratégias como
o diagrama de árvore.
(EM13MAT311) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade de eventos
aleatórios, identificando e descrevendo o espaço amostral e realizando contagem das possibilidades.
(EM13MAT312) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em
experimentos aleatórios sucessivos.
(EM13MAT313) Resolver e elaborar problemas que envolvem medições em que se discuta o emprego de
algarismos significativos e algarismos duvidosos, utilizando, quando necessário, a notação científica.
(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas compostas, determinadas pela
razão ou pelo produto de duas outras, como velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.
(EM13MAT315) Reconhecer um problema algorítmico, enunciá-lo, procurar uma solução e expressá-la
por meio de um algoritmo, com o respectivo fluxograma.
(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e
interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das de dispersão (amplitude,
variância e desvio padrão).

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, diferentes registros de representação
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e
comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento
do raciocínio matemático.
As habilidades vinculadas a essa competência tratam da utilização das diferentes
representações de um mesmo objeto matemático, tendo em vista que elas têm um papel decisivo
na aprendizagem dos estudantes. Ao conseguirem utilizar as representações matemáticas,
compreender as ideias que elas expressam e, quando possível, fazer a conversão entre elas, os
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(EM13MAT408) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências, com base em dados obtidos em
pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística,
geometria e álgebra.
(EM13MAT409) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de diferentes
diagramas e gráficos, como o histograma, o de caixa (box-plot), o de ramos e folhas, reconhecendo os
mais eficientes para sua análise.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5
Investigar e estabelecer conjecturas, a respeito de diferentes conceitos e propriedades
matemáticas, por meio de observação de padrões, incluindo as tecnologias digitais, identificando a
necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas
conjecturas.
O desenvolvimento dessa competência específica pressupõe um conjunto de habilidades
voltadas às capacidades de investigação e de formulação de explicações e argumentos que podem
emergir de experiências empíricas. Os estudantes deverão ser capazes de fazer induções por meio
de investigações e experimentações com materiais concretos, apoios visuais e a utilização de
tecnologias digitais. Assim, ao formular conjecturas, mediante suas investigações, eles deverão
buscar contraexemplos para refutá-las e, quando necessário, procurar argumentos para validá-las.
Essa validação não precisa ser feita apenas com argumentos empíricos, mas deve incluir também
argumentos mais “formais”, sem que haja necessidade de chegarem à demonstração de diversas
proposições.
As habilidades vinculadas a essa competência assumem um importante papel na formação
matemática dos estudantes que, mediante investigações, devem formular conjecturas, refutá-las
ou validá-las e comunicar com precisão suas conclusões.
Essa importância também decorre do fato de que é necessário que os estudantes adquiram
uma compreensão viva do que é a Matemática, incluindo a sua relevância. Para tanto, é
indispensável que os estudantes experimentem e interiorizem o caráter distintivo da Matemática
como ciência, ou seja, a natureza do raciocínio hipotético-dedutivo, em contraposição ao
raciocínio hipotético-indutivo, característica preponderante de outras ciências. Assim, a
construção de uma argumentação, incluindo o desenvolvimento de algumas demonstrações
matemáticas, proposta por esta Base, é uma importante contribuição para a representatividade
da Matemática como área do conhecimento. Além disso, a competência é fundamental também
para o desenvolvimento dos processos de cognição e práticas argumentativas nos ambientes
informatizados.
Deve-se observar, ainda, que essa competência específica caracteriza a atividade matemática
como atividade humana, sujeita a acertos e erros, como um processo de buscas,
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2.3. A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a construção de uma
base de conhecimentos contextualizada, que prepare os estudantes para fazer julgamentos, tomar
iniciativas, elaborar argumentos e apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso
criterioso de diversas tecnologias. O desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais
áreas do conhecimento favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, políticas
e econômicas de temas relacionados às Ciências da Natureza.
No Ensino Médio, a área deve, portanto, se comprometer, assim como as demais, com a
formação dos jovens para o enfrentamento dos desafios da contemporaneidade, na direção da
educação integral e da formação cidadã. Os estudantes, com maior vivência e maturidade, têm
condições para aprofundar o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do mundo,
com base em modelos abstratos, e tomar decisões responsáveis, éticas e consistentes na
identificação e solução de situações-problema.
Ao mesmo tempo, considerar a contemporaneidade demanda que a área esteja sintonizada às
demandas e necessidades das múltiplas juventudes, reconhecendo sua diversidade de expressões.
São sujeitos que constroem sua história com base em diferentes interesses e inserções na
sociedade e que possuem modos próprios de pensar, agir, vestir-se e expressar seus anseios,
medos e desejos.
Nesse cenário, a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias ‒ integrada por
Biologia, Física e Química ‒ propõe ampliar e sistematizar as aprendizagens essenciais
desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Isso significa, em primeiro lugar, focalizar a
interpretação de fenômenos naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos
estudantes a apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das Ciências
da Natureza. Significa, ainda, criar condições para que eles possam explorar os diferentes modos
de pensar e de falar da cultura científica, situando-a como uma das formas de organização do
conhecimento produzido em diferentes contextos históricos e sociais, possibilitando-lhes
apropriar-se dessas linguagens específicas.
Assim, para além dos compromissos firmados no Ensino Fundamental, a BNCC da área de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um aprofundamento conceitual nas temáticas
Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Elas são consideradas essenciais para que
competências cognitivas, comunicativas, pessoais e sociais possam continuar a ser desenvolvidas e
mobilizadas na resolução de problemas e tomada de decisões.
No Ensino Fundamental, os estudantes têm a oportunidade de enfrentar questões que
demandam a aplicação dos conhecimentos sobre Matéria e Energia em uma perspectiva
fenomenológica, com o objetivo de introduzir a prática da investigação científica e ressaltar a
importância dessa temática na análise do mundo contemporâneo. No Ensino Médio, espera-se
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uma diversificação de situações-problema, incluindo aquelas que permitam aos jovens a aplicação
de modelos com maior nível de abstração e de propostas de intervenção em contextos mais
amplos e complexos.
Os estudantes também começam a se apropriar de explicações científicas envolvendo as
temáticas Vida e Evolução e Terra e Universo no Ensino Fundamental. Eles exploram aspectos
referentes tanto aos seres humanos (com a compreensão da organização e o funcionamento de
seu corpo, da necessidade de autocuidado e de respeito ao outro, das modificações físicas e
emocionais que acompanham a adolescência etc.) quanto aos demais seres vivos (como a
dinâmica dos biomas brasileiros e questões ambientais atuais). Também procedem análises do
sistema solar e dos movimentos da Terra em relação ao Sol e à Lua.
No Ensino Médio, é possível unificar essas duas temáticas, de modo que os estudantes
compreendam de forma mais ampla os processos a elas relacionados. Isso significa considerar a
complexidade relativa à origem, evolução e manutenção da Vida, como também às dinâmicas das
interações gravitacionais. Implica, ainda, considerar modelos mais abrangentes ao explorar
algumas aplicações das reações nucleares, a fim de explicar, por exemplo, processos estelares,
datações geológicas e formação da matéria e da vida.
Para além do aprofundamento dessas temáticas, a BNCC de Ciências da Natureza e suas
Tecnologias propõe também que os estudantes ampliem as habilidades investigativas
desenvolvidas no Ensino Fundamental, apoiando-se em análises quantitativas e na avaliação e na
comparação de modelos explicativos. Além disso, espera-se que eles aprendam a estruturar
linguagens argumentativas que lhes permitam comunicar, para diversos públicos, em contextos
variados e utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC),
conhecimentos produzidos e propostas de intervenção pautadas em evidências, conhecimentos
científicos e princípios éticos e responsáveis.
Por fim, e em conformidade com a própria natureza da área no Ensino Médio, a BNCC propõe
que os estudantes aprofundem e ampliem suas reflexões a respeito das tecnologias, tanto no que
concerne aos seus meios de produção e seu papel na sociedade atual como também em relação às
perspectivas futuras de desenvolvimento tecnológico. Desse modo, propõe continuidade ao
tratamento dado no Ensino Fundamental, etapa na qual as tecnologias foram abordadas sob uma
perspectiva de aplicação de conhecimentos e análise de seus efeitos sobre a saúde e a qualidade
de vida das pessoas.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e
com as da área de Ciências da Natureza do Ensino Fundamental, no Ensino Médio a área de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de
competências específicas. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente,
habilidades a ser alcançadas nessa etapa.
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(EM13CNT202) Interpretar diferentes formas de manifestação da vida e analisar possibilidades de sua
existência em outros planetas e potenciais entraves à sua existência, considerando os diferentes níveis de
organização da vida, da composição molecular à biosfera.
(EM13CNT203) Interpretar os mecanismos de manutenção da vida com base no ciclo da matéria e do fluxo
de energia para prever e avaliar efeitos de intervenções nos ecossistemas, no corpo humano e em outros
seres vivos.
(EM13CNT204) Aplicar conhecimentos sobre força e atração gravitacional para explicar e construir previsões
a respeito das interações e movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo.
(EM13CNT205) Utilizar noções de probabilidade e incerteza para interpretar previsões sobre atividades
experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, reconhecendo os limites explicativos das
ciências.
(EM13CNT206) Debater, com base em parâmetros qualitativos e quantitativos, o conceito de biodiversidade
em seus diferentes níveis, para avaliar a importância da preservação das diferentes espécies, o papel de
políticas ambientais e os efeitos da ação humana no planeta.
(EM13CNT207) Analisar, desenvolver e divulgar ações de promoção à saúde que permitam reflexões sobre
vulnerabilidades vinculadas aos desafios contemporâneos aos quais as juventudes estão expostas.

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3
Analisar situações-problemas e avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico
nas diversas esferas da vida humana para propor soluções (inclusive tecnológicas) que considerem
demandas e contextos locais e/ou globais e suas interferências na vida social e no mundo
contemporâneo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza e
estabelecendo diálogos com diferentes públicos, contextos, mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC).
Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens, facilmente
difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é premente que os jovens desenvolvam
capacidades de seleção e discernimento de informações que os permitam, com base em
conhecimentos científicos confiáveis, analisar situações-problemas e avaliar as aplicações do
conhecimento científico e tecnológico nas diversas esferas da vida humana com ética e
responsabilidade.
Discussões sobre as tecnologias relacionadas à geração de energia elétrica (tanto as
tradicionais quanto as mais inovadoras) e ao uso de combustíveis, por exemplo, possibilitam aos
estudantes analisar os atuais modos de vida das populações humanas e a dependência a esses
fatores. Na mesma direção, explorar como os avanços científicos e tecnológicos estão
relacionados às aplicações do conhecimento sobre DNA e células pode gerar debates e
controvérsias ‒, pois, muitas vezes, sua repercussão extrapola os limites da ciência, explicitando
dilemas éticos para toda a sociedade.
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(EM13CNT307) Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o
transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a
eficiência energética, a relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a produção de
resíduos e os impactos socioambientais.
(EM13CNT308) Analisar o funcionamento de instalações e aparelhos elétricos domiciliares para avaliar os
procedimentos adequados a sua instalação, utilização segura e eficiência energética.
(EM13CNT309) Aplicar conhecimentos sobre as propriedades específicas dos materiais para avaliar a
adequação de seu uso em diferentes aplicações (como as industriais, cotidianas, arquitetônicas ou
tecnológicas) e/ou propor soluções sustentáveis e responsáveis.
(EM13CNT310) Analisar o funcionamento de equipamentos eletrônicos, redes de informática e sistemas de
automação para compreender as tecnologias contemporâneas, incluindo as de processamento de
informação, avaliar o consumo de recursos e os impactos dessas novas tecnologias e propor soluções
sustentáveis.
(EM13CNT311) Discutir a dependência atual dos combustíveis fósseis, reconhecendo a importância de seus
derivados para a indústria e para o transporte e a necessidade de introdução de novas tecnologias,
comparando o funcionamento e a eficiência energética de diferentes tipos de motores e os processos de
produção de novos materiais para avaliar questões socioambientais, políticas e econômicas.
(EM13CNT312) Investigar os efeitos de programas de melhoria de infraestrutura de saneamento básico e
energia elétrica, de cobertura vacinal, de atendimento primário à saúde, e de produção de alimentos, entre
outros, a fim de identificar necessidades e promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de
vida e nas condições de saúde da população, especialmente em âmbito local e regional.
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2.4. A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
A BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ‒ integrada por Filosofia, Geografia,
História e Sociologia ‒ propõe a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais
desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental, sempre orientada para uma educação ética.
Entendendo-se ética como juízo de apreciação da conduta humana, necessária para o viver em
sociedade, e em cujas bases destacam-se as ideias de justiça, solidariedade e livre-arbítrio, essa
proposta tem como fundamento, portanto, o combate aos preconceitos, o respeito aos direitos
humanos e à interculturalidade e a compreensão e o reconhecimento das diferenças.
No Ensino Fundamental, a BNCC se concentra no processo de tomada de consciência do Eu,
do Outro e do Nós, das diferenças em relação ao Outro e das diversas formas de organização da
família e da sociedade em diferentes espaços e épocas históricas. Tais relações são pautadas pelas
noções de indivíduo e de sociedade, categorias tributárias da noção de philia, amizade,
cooperação, de um conhecimento de si mesmo e do Outro com vistas a um saber agir conjunto e
ético. Além disso, ao explorar variadas problemáticas próprias de Geografia e de História, prevê
que os estudantes explorem diversos conhecimentos próprios das Ciências Humanas: noções de
temporalidade, espacialidade e diversidade (de gênero, religião, tradições étnicas etc.);
conhecimentos sobre os modos de organizar a sociedade e sobre as relações de produção,
trabalho e de poder, sem deixar de lado o processo de transformação de cada indivíduo, da escola,
da comunidade e do mundo.
No Ensino Médio, a ampliação e o aprofundamento dessas questões são possíveis porque, na
passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, ocorre não somente uma ampliação
significativa na capacidade cognitiva dos jovens, como também de seu repertório conceitual e de
sua capacidade de articular conhecimentos e informações. O desenvolvimento das capacidades de
observação, memória e abstração permite percepções mais acuradas da realidade e raciocínios
mais complexos ‒ com base em um número maior de variáveis ‒, além de um domínio maior
sobre diferentes linguagens, o que favorece tanto os processos de simbolização como os de
abstração.
Por esse motivo, dentre outros, os jovens intensificam os questionamentos sobre si próprios e
sobre o mundo em que vivem, o que lhes possibilita não apenas compreender as temáticas e
conceitos utilizados, mas também problematizar categorias, objetos e processos. Desse modo,
podem propor e questionar hipóteses sobre as ações dos sujeitos e, também, identificar
ambiguidades e contradições presentes tanto nas condutas individuais como nos processos e
estruturas sociais.
Além de promover essas aprendizagens no Ensino Médio, a área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas tem ainda o grande desafio de desenvolver a capacidade dos estudantes de
estabelecer diálogos entre indivíduos, grupos sociais e cidadãos de diversas nacionalidades,
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saberes e culturas distintas. Para tanto, propõe habilidades para que os estudantes possam ter o
domínio de conceitos e metodologias próprios dessa área. As operações de identificação, seleção,
organização, comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado objeto de
conhecimento são procedimentos responsáveis pela construção e desconstrução dos significados
do que foi selecionado, organizado e conceituado por um determinado sujeito ou grupo social,
inserido em um tempo, um lugar e uma circunstância específicos.
De posse desses instrumentos, os jovens constroem hipóteses e elaboram argumentos com
base na seleção e na sistematização de dados, obtidos em fontes confiáveis e sólidas. A
elaboração de uma hipótese é o primeiro passo para o diálogo, que pressupõe sempre o direito ao
contraditório. É por meio do diálogo que os estudantes ampliam sua percepção crítica tanto em
relação à produção científica quanto às informações que circulam nas mídias, colocando em
prática a dúvida sistemática, elemento essencial para o aprimoramento da conduta humana.
Esse processo, já iniciado no Ensino Fundamental, tem continuidade no Ensino Médio, de
modo a permitir aos jovens utilizar os diversos meios de comunicação de forma crítica, não
aceitando como verdade o “fato” veiculado nas diferentes mídias. Desvendar e reconhecer os
sujeitos, os sentidos obscuros e silenciados, as razões da construção de uma determinada
informação e os meios utilizados para a sua difusão é tarefa básica das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas; exercício necessário para a formação dos jovens.
Todavia, a identificação de uma questão, a realização de recortes e a interpretação de
fenômenos demandam uma organização lógica, coerente e crítica para a elaboração das hipóteses
e para a construção da argumentação em torno das categorias selecionadas. Nas Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas, analisar, relacionar, comparar e compreender contextos e
identidades são condições para conhecer, problematizar, criticar e tomar posições.
Nessa direção, é imprescindível que a área dê continuidade, no Ensino Médio, ao desafio de
dialogar com as novas tecnologias, iniciado no Ensino Fundamental. Afinal, essa é uma das marcas
mais características de nosso tempo, que atinge distintos grupos sociais, mas que é especialmente
intensa entre os jovens estudantes. As tecnologias digitais apresentam apelos consumistas e
simbólicos capazes de alterar suas formas de leitura de mundo, práticas de convívio, comunicação,
participação política e produção de conhecimento, interferindo efetivamente no conjunto das
relações sociais. Diante desse cenário, é necessário oportunizar o uso e a análise crítica das novas
tecnologias, explorando suas potencialidades e evidenciando seus limites na configuração do
mundo atual.
Aprender a indagar, ponto de partida para uma reflexão crítica, é uma das contribuições
essenciais das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para a formação dos estudantes do Ensino
Médio. A pergunta bem elaborada e a dúvida sistemática contribuem igualmente para a
construção e apreciação de juízos sobre a conduta humana, passível de diferentes qualificações.
Elas também colaboram para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos diante de suas
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tomadas de decisão na vida cotidiana, na sociedade em que vivem e no mundo no qual estão
inseridos.
Para a promoção de tais aprendizagens, para o desenvolvimento do protagonismo juvenil e
para a construção de uma atitude ética pelos jovens, é fundamental mobilizar recursos didáticos
em diferentes linguagens (textuais, imagéticas, artísticas, gestuais, digitais, tecnológicas, gráficas,
cartográficas etc.), selecionar formas de registros, valorizar os trabalhos de campo (entrevistas,
observações, consultas a acervos históricos etc.) e estimular práticas voltadas para a cooperação.
Os materiais e os meios utilizados podem ser variados, mas o objetivo central, o eixo da reflexão,
deve concentrar-se no conhecimento do Eu e no reconhecimento do Outro, nas formas de
enfrentamento das tensões e conflitos, na possibilidade de conciliação e na formulação de
propostas de soluções.
Considerando esses desafios e finalidades no tocante às aprendizagens a ser garantidas aos
jovens, a BNCC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas está organizada de modo a
tematizar e problematizar, no Ensino Médio, algumas categorias dessa área, fundamentais à
formação dos estudantes: Tempo e Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza, Cultura e
Sociedade; e Política e Trabalho.
Essas categorias são fundantes para a investigação e a aprendizagem, não se confundindo com
temas ou propostas de conteúdos. São aquelas cuja tradição nos diferentes campos das Ciências
Humanas utiliza para a compreensão das ideias, dos fenômenos e dos processos políticos, sociais,
econômicos e culturais.
Se, no Ensino Fundamental, essas categorias estão presentes na operacionalização das
competências, habilidades e dos objetos de conhecimento, no Ensino Médio elas são explicitadas
considerando a capacidade de abstração e simbolização dos estudantes. Por sua vez, as
competências e habilidades propostas permitem ampliar e aprofundar os conhecimentos já
sistematizados, compreendendo-os em circunstâncias.
As categorias de tempo e espaço são problematizadas na análise de contextos mais amplos.
Território e fronteira são categorias que estruturam o conceito de espaço em suas diferentes
dimensões, para além da noção de superfície terrestre, de país ou de nação. As relações entre
sociedade e natureza em diferentes culturas, sua organização social, política e cultural, suas
formas de trabalho, suas relações com outras populações e seus conflitos e negociações permitem
compreender seus significados, ultrapassando o campo das evidências e caminhando para o
campo das representações abstratas.
Na BNCC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do Ensino Médio, a definição de
competências e habilidades, ao considerar essas categorias, pretende possibilitar o acesso a
conceitos, dados e informações que permitam aos estudantes atribuir sentidos aos conhecimentos
da área e utilizá-los intencionalmente para a compreensão, a crítica e o enfrentamento ético dos
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desafios do dia a dia, de determinados grupos e de toda a sociedade.

Tempo e espaço
Tempo e espaço explicam os fenômenos nas Ciências Humanas porque permitem identificar
contextos, sendo categorias difíceis de dissociar. No Ensino Médio, as análises sobre
acontecimentos ocorridos em circunstâncias variadas permitem compreender processos marcados
pela continuidade, por mudanças e por rupturas.
A localização no tempo e no espaço nos permite identificar circunstâncias, tornando possível
compará-las, observar as semelhanças e as diferenças, assim como as aproximações e os
deslocamentos. Nomear o que é semelhante ou diferente em cada cultura é relativamente
simples. Bem mais complexo é explicar as razões e os motivos (materiais e imateriais)
responsáveis pela conformação de uma sociedade, de sua língua, seus usos e costumes. É simples
enunciar a diferença. Complexo é explicar a “lógica” que produz a diversidade.
Portanto, analisar, comparar e compreender diferentes sociedades, sua cultura material, sua
formação e desenvolvimento no tempo e no espaço, a natureza de suas instituições, as razões das
desigualdades, os conflitos, em maior ou menor escala, e as relações de poder no interior da
sociedade ou no contexto mundial são alguns dos principais desafios propostos pela área para o
Ensino Médio.
Definir o que seria o tempo é um desafio sobre o qual se debruçaram e se debruçam grandes
pensadores de diversas áreas do conhecimento. O tempo é matéria de reflexão na Filosofia, na
Física, na Matemática, na Biologia, na História, na Sociologia e em outras áreas do saber.
O tempo na história apresentou significados e importância variados. Ao se tratar do tempo, o
fundamental, como nos lembra Jacques Le Goff, é compreender que não existe uma única noção
de tempo e ele não é nem homogêneo nem linear, ou seja, ele expressa diferentes significados.
Diante dessas observações, é importante desenvolver habilidades por meio das quais os
estudantes possam refletir sobre as diversas noções de tempo e seus significados.
Assim, no Ensino Médio, os estudantes precisam desenvolver noções de tempo que
ultrapassam a dimensão cronológica, ganhando diferentes dimensões, tanto simbólicas como
abstratas, destacando as noções de tempo em diferentes sociedades. O acontecimento, qualquer
que seja, passa a ser narrado e nos permite ver nele tanto o tempo transcorrido como o tempo
constituído na narrativa sobre o narrado. O tempo passa a ser dimensionado por meio da forma
como os marcos temporais são identificados e narrados.
Por sua vez, a compreensão do espaço contempla as dimensões histórica e cultural,
ultrapassando suas representações cartográficas. Espaço está associado aos arranjos dos objetos
de diversas naturezas, mas também às movimentações das sociedades, nas quais ocorrem
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eventos, disputas, conflitos, ocupações (ordenadas ou desordenadas) ou dominações. No espaço
(em um lugar) se dá a produção, distribuição e consumo de mercadoria. Nele são realizados fluxos
de diversas naturezas (pessoas e objetos) e são desenvolvidas relações de trabalho, com ritmos e
velocidade variados.

Território e fronteira
Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a utilização dessas categorias é bastante
ampla.
Território é uma categoria usualmente associada a uma porção da superfície terrestre sob
domínio de um grupo e suporte para nações, estados, países. É dele que provêm alimento,
segurança, identidade e refúgio. Engloba as noções de lugar, região, fronteira e, especialmente, os
limites políticos e administrativos das cidades, estados e países, sendo, portanto, esquemas
abstratos de organização da realidade. Associa-se a ele também a ideia de poder, jurisdição,
administração e soberania, dimensões que expressam a diversidade das relações sociais e
permitem juízos analíticos.
Fronteira também é uma categoria construída historicamente. Ao expressar uma cultura,
grupos definem fronteiras, formas de organização social e, por vezes, áreas de confronto com
outros grupos. A conformação dos impérios coloniais, a formação dos Estados Nacionais e os
processos de globalização problematizam a discussão sobre limites culturais e fronteiras nacionais.
Os limites, por exemplo, entre civilização e barbárie geraram, não raro, a destruição daqueles
indivíduos considerados bárbaros. Temos aí uma fronteira sangrenta. Povos com culturas e
saberes distintos em muitos casos foram separados ou reagrupados de forma a favorecer
conflitos, dificultar deslocamentos humanos ou impedir a integração territorial de populações com
identidades semelhantes.
Para além das marcações tradicionais do território, as cidades são repletas de territorialidades
marcadas por fronteiras econômicas, sociais e culturais. As músicas, as festas e o lazer podem
aproximar, mas podem também separar, criar grupalidades ou circuitos culturais ou de poder. As
fronteiras culturais são porosas, móveis e, nem sempre, circunscritas a um território específico.
Também há fronteiras de saberes, que envolvem, entre outros elementos, conhecimentos e
práticas de diferentes sociedades. Caçar ou pescar, por exemplo, são atividades que demandam
habilidades nem sempre conhecidas e desenvolvidas por populações das grandes cidades. Plantar
e colher exigem competências e habilidades experimentadas no dia a dia por populações
dedicadas ao trabalho agrícola, desenhando fronteiras, frutos de diversas formas de produção e
convívio com a natureza.
Assim, no Ensino Médio, o estudo dessas categorias deve possibilitar aos estudantes
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compreender os processos identitários marcados por territorialidades e fronteiras de diversas
naturezas, mobilizar a curiosidade investigativa sobre o seu lugar no mundo, possibilitando a sua
transformação e a do lugar em que vivem, enunciar aproximações e reconhecer diferenças.

Indivíduo, natureza, sociedade e cultura
A discussão a respeito das categorias indivíduo, natureza, sociedade e cultura, bem como de
suas relações, marca a constituição das chamadas Ciências Humanas. O esclarecimento teórico
dessas categorias tem como base a resposta à questão que a tradição socrática, nas origens do
pensamento grego, introduziu: O que é o ser humano?
Na busca da unidade, de uma natureza (physis), os primeiros pensadores gregos
sistematizaram questões e se indagaram sobre as finalidades da existência, sobre o que era
comum a todos os seres da mesma espécie, produzindo uma visão essencializada e metafísica
sobre os seres humanos. A identificação da condição humana como animal político – e animal
social – significa que, independentemente da singularidade de cada um, as pessoas são
essencialmente capazes de se organizar para uma vida em comum e de se governar. Como
assinala Florestan Fernandes, os seres humanos têm uma necessidade vital da convivência
coletiva.
Mas os humanos têm, também, necessidades relacionadas com a sua sobrevivência. Nesse
sentido, exercem atividades que implicam relações com a natureza, agindo sobre ela de maneira
deliberada e consciente, transformando-a. O processo dessa atividade, desse trabalho, permite ao
indivíduo produzir-se como ser social.
A sociedade, da qual faz parte o indivíduo, consiste em um grupo humano, ocupante de um
território, com uma forma de organização baseada em normas de conduta responsáveis por sua
especificidade cultural. Na construção de sua vida em sociedade, o indivíduo estabelece relações e
interações sociais com outros indivíduos, constrói sua percepção de mundo, atribui significados ao
mundo ao seu redor, interfere e transforma a natureza, produz conhecimento e saberes, com base
em alguns procedimentos cognitivos próprios, fruto de suas tradições tanto físico-materiais como
simbólico-culturais. A forma como diferentes sociedades estruturam e organizam o espaço físicoterritorial e suas atividades econômicas permite, por exemplo, reconhecer os diversos modos
como essas sociedades estabelecem suas relações com a natureza, incluindo-se os problemas
ambientais resultantes dessas interferências.
Aprender a viver em sociedade significa, então, submeter-se a processos de socialização, ou
seja, processos de incorporação e internalização de valores, papéis e identidades. Portanto, a
sociedade como teia de relações é fundamental para apreender o modo como as ações dos
indivíduos configuram o mundo em que vivem, ao mesmo tempo que constroem uma identidade
coletiva que lhes permite se pensar como Nós diante do Outro (ou Outros de referência).
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As transformações na ação das pessoas são mediadas pela cultura. Em sua etimologia latina, a
cultura remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em um determinado grupo. Na
tradição metafísica, a cultura foi apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as Ciências
Humanas compreendem a cultura a partir de contribuições de diferentes campos do saber. O
caráter polissêmico da cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a partir de
códigos de comunicação e comportamento, a partir de símbolos e artefatos e como parte da
produção, circulação e consumo de sistemas de identificação cultural que se manifestam na vida
social. As pessoas estão inseridas em culturas (urbana, rural, erudita, de massas, popular etc.) e,
dessa forma, são produtoras e produto das transformações culturais e sociais de seu tempo.
Na modernidade, a noção de indivíduo se tornou mais complexa em razão das transformações
ocorridas no âmbito das relações sociais marcadas por novos códigos culturais, concepções de
individualidade e formas de organização política. Em meio às mudanças, foram criadas condições
para o debate a respeito da natureza dos seres humanos, seu papel em diferentes culturas, suas
instituições e sua capacidade para a autodeterminação. A sociedade capitalista, por exemplo, ao
mesmo tempo que propõe a centralidade de sujeitos iguais, constrói relações econômicas nas
quais as desigualdades frequentemente conformam o corpo social.
As diferenças e semelhanças entre os indivíduos e as sociedades foram sedimentadas ao longo
do tempo e em múltiplos espaços e circunstâncias. Procurar identificar essas diferenças e
semelhanças tanto em seu grupo social (familiar, escolar, bairro, cidade, país, etnia, religião etc.)
quanto em outros povos e sociedades constitui uma aprendizagem a ser garantida aos estudantes
na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Afinal, o exercício de deslocamento para outros
pontos de vista é central para a formação das juventudes no Ensino Médio, na medida em que
ajuda a superar posturas baseadas na reiteração das referências de seu próprio grupo para avaliar
os demais.
Seguindo essa atitude inquiridora da realidade, é preciso que os estudantes percebam que a
pretensão da validade e a aceitação de princípios universais têm sido questionadas por diversos
campos das Ciências Humanas, visto que a legitimação dos saberes envolve um conjunto de
códigos produzidos em diferentes épocas e sociedades. A razão e a experiência, por exemplo, são
paradigmas da sociedade moderna ocidental e dificilmente servirão para analisar outras
sociedades, fundadas em outras lógicas, produto de outras histórias e outros contextos.
O entrelaçamento entre questões sociais, culturais e indivíduos permite aprofundar, no Ensino
Médio, a discussão sobre a ética. Para tanto, os estudantes devem dialogar sobre noções básicas
como o respeito, a convivência e o bem comum em situações concretas. A ética pressupõe a
avaliação de posturas e a tomada de posição em defesa dos direitos humanos, a identificação do
bem comum e o estímulo ao respeito e ao acolhimento às diferenças entre pessoas e povos, tendo
em vista a promoção do convívio social e o respeito universal às pessoas, ao bem público e à
coletividade.
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Em suma, o conhecimento do Outro, da outra cultura, depende da capacidade de se indagar
para indagar o Outro, atitudes fundamentais às aprendizagens da área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas. Esse é o primeiro passo para a formação de novos sujeitos protagonistas tanto
no processo de construção do conhecimento como da ação ética diante do mundo real e virtual,
envolvido por uma multiplicidade de culturas.
A investigação e a tomada de consciência acerca dessas questões requerem conhecimento
sobre os recursos naturais, suas formas de preservação, consumo e de utilização sustentável. Por
esse motivo, indivíduo, sociedade, cultura e natureza são categorias abordadas na BNCC de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Sua exploração no Ensino Médio estimula o
desenvolvimento de uma percepção aguçada e crítica dos jovens sobre quem eles são e sobre a
sociedade em que vivem.
Reconhecer, analisar e avaliar a ação de diferentes agentes e grupos e seus vínculos com a
natureza e as culturas é uma forma de estimular a autonomia dos estudantes e o compromisso
ético de suas ações. Ao identificar que transformam e são transformados por suas ações, os jovens
adquirem maior competência para atuar em um mundo marcado por polaridades e pluralidades
por entre as quais eles se deslocam.

Política e trabalho
A política ocupa posição de centralidade nas Ciências Humanas. As discussões em torno do
bem comum, dos regimes políticos e das formas de organização em sociedade, as lógicas de poder
estabelecidas em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do Estado e suas
estratégias de legitimação e a tecnologia interferindo nas formas de organização da sociedade são
alguns dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área.
A política está na origem do pensamento filosófico. Na Grécia Antiga, o exercício da
argumentação e a discussão sobre os destinos das cidades e suas leis estimularam a retórica e a
abstração como práticas necessárias para o debate em torno do bem comum. Esse exercício
permitiu ao cidadão da polis compreender a política como produção humana capaz de favorecer
as relações entre pessoas e povos e, ao mesmo tempo, desenvolver a crítica a mecanismos
políticos como a demagogia e a manipulação do interesse público. A política, em sua origem grega,
foi o instrumento utilizado para combater os autoritarismos, as tiranias, os terrores, as violências e
as múltiplas formas de destruição da vida pública.
No mundo contemporâneo, essas questões observadas tanto em escala local como global
ganham maior visibilidade na Geopolítica, pois ela enuncia os conflitos planetários entre pessoas,
grupos, países e blocos transnacionais, desafio importante de ser conhecido e analisado pelos
estudantes.
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As discussões sobre formas de organização do Estado, de governo e do poder são temáticas
enunciadas no Ensino Fundamental e aprofundadas no Ensino Médio, especialmente em sua
dimensão formal e como sistemas jurídicos complexos. Essas temáticas apresentadas de forma
ampla na BNCC fornecem alguns indicadores capazes de agregar diversos temas de ordem
econômica, social, política, cultural e ambiental e permitem, sobretudo, a discussão dos conceitos
veiculados por diferentes sociedades e culturas, tais como democracia, autoritarismo, populismos
etc.
Além disso, o estudo da política no Ensino Médio engendra reflexões mais complexas, que
permitem a eles perceber que compreender formas de representação é um processo fruto da
abstração e que construir e desconstruir formas de representação política é um bom caminho para
desvendar seus significados e sentidos.
A categoria trabalho, por sua vez, comporta diferentes dimensões – filosófica, econômica,
sociológica ou histórica: como virtude; como forma de produzir riqueza, de dominar e de
transformar a natureza; como mercadoria; ou como forma de alienação. Ainda, podemos falar do
trabalho como categoria pensada por diferentes autores: trabalho como valor (Karl Marx); como
racionalidade capitalista (Max Weber); ou como elemento de interação do indivíduo na sociedade
em suas dimensões tanto corporativa como de integração social (Émile Durkheim). Seja qual for o
caminho ou os caminhos escolhidos para tratar do tema, é importante destacar a relação
sujeito/trabalho e toda a sua rede de relações sociais.
Atualmente, as transformações na sociedade são grandes, especialmente em razão do uso de
novas tecnologias. Observamos transformações nas formas de participação dos trabalhadores nos
diversos setores da produção, a precarização das relações de trabalho, as oscilações de taxas de
emprego e desemprego, o uso do trabalho intermitente, a pulverização dos locais de trabalho e o
aumento global da concentração de renda e da desigualdade social. Diante desse cenário, a
experiência do trabalho na contemporaneidade impõe novos desafios e problematizações
formuladas no campo das Ciências Humanas, incluindo os impactos das inovações tecnológicas
nas relações de produção e de trabalho.
Como apontado, o estudo das categorias Política e Trabalho no Ensino Médio permite aos
estudantes compreender e analisar a diversidade de papéis e identificar projetos políticos e
econômicos de sociedades em disputa, reconhecendo múltiplos sujeitos e seus mecanismos de
atuação. Essas categorias contribuem para que eles atuem com vistas à construção da democracia,
em meio aos enfrentamentos gerados nas relações de produção e trabalho.
No tratamento dessas categorias no Ensino Médio, a heterogeneidade de visões de mundo e a
convivência com as diferenças favorecem o desenvolvimento da sensibilidade, da autocrítica e da
criatividade, nas situações da vida, em geral, e nas produções escolares, em particular. Essa
ampliação da visão de mundo dos estudantes resulta em ganhos éticos relacionados à autonomia
das decisões e ao comprometimento com valores como liberdade, justiça social, pluralidade,
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solidariedade e sustentabilidade.
Por fim, para garantir as aprendizagens essenciais definidas para a área de Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas, é imprescindível que os jovens aprendam a provocar suas consciências para a
descoberta da transitoriedade do conhecimento, para a crítica e para a busca constante da ética
em toda ação social.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC e
com as da área de Ciências Humanas do Ensino Fundamental, no Ensino Médio a área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de competências
específicas. Relacionadas a cada uma delas, são indicadas, posteriormente, habilidades a ser
alcançadas nessa etapa.
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS PARA O ENSINO
MÉDIO
1. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional,
nacional e mundial em diferentes tempos, fazendo uso de procedimentos epistemológicos e científicos, de
modo a compreender e posicionar-se com relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
2. Analisar a conformação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a
compreensão dos processos de conflito e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão e de
situações que envolvam o exercício arbitrário do poder.
3. Contextualizar, analisar e avaliar criticamente as relações das sociedades e culturas com a natureza e seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de soluções que respeitem e promovam a
consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
4. Analisar as relações de produção, de trabalho e de capital (inclusive intelectual) em diferentes contextos e
culturas, discutindo seu papel na construção, consolidação e transformação das sociedades.
5. Reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência de qualquer natureza, adotando
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários.
6. Participar, pessoal e coletivamente, do debate público de forma qualificada, fazendo escolhas alinhadas ao
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.

2.4.1. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Ensino Médio: competências e
habilidades
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1
Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local,
regional, nacional e mundial em diferentes tempos, fazendo uso de procedimentos epistemológicos
e científicos, de modo a compreender e posicionar-se com relação a esses processos e às possíveis
relações entre eles.

CENA 4

A área prevê que os alunos

Ciências Humanas

desenvolvam sete competências

• 7 competências
específicas

específicas, que se relacionam com
as 10 competências gerais da

• 10 competências gerais da BNCC.
BNCC
CENA 5

Uma das competências específicas
é que o aluno possa compreender a

Arte: referência pg 355, destacar si mesmo e ao outro como
competência 1

identidades diferentes.

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE
CIÊNCIAS HUMANAS PARA
O ENSINO FUNDAMENTAL

Isso implica o exercício do respeito

1. Compreender a si e ao outro como
identidades diferentes, de forma a
exercitar o respeito à diferença em uma
sociedade plural e promover os
direitos humanos.

à diferença em uma sociedade
plural e a promoção dos direitos
humanos.

CENA 6

Essa competência específica de

Arte: referência pgs 9 e 10

Ciências Humanas tem relação com
algumas competências gerais da

Competências gerais BNCC

BNCC. Entre elas, a que também

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução
de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito
ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades,
sem preconceitos de qualquer natureza.

se refere ao respeito ao outro e aos
direitos humanos, com acolhimento
e valorização da diversidade de
indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.

CENA 7

Outra competência específica de

Arte: referência página 355

Ciências Humanas contempla a

Competências específicas

utilização de linguagens

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e
iconográfica e diferentes gêneros textuais e
tecnologias digitais de informação e
comunicação no
desenvolvimento do raciocínio espaçotemporal relacionado a localização,
distância, direção, duração, simultaneidade,
sucessão, ritmo e conexão.

cartográfica, gráfica e iconográfica,
além de textos e tecnologias digitais
de informação e comunicação no
desenvolvimento do raciocínio
espaço-temporal.

CENA 8

Essa competência específica está

Competências gerais BNCC

relacionada com algumas

1.Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre
o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

competências gerais da BNCC.
Entre elas, a competência geral-1
de valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral
ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –,
bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se
expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em
diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao entendimento mútuo.

construídos para entender e
explicar a realidade.
E a competência geral- 4, de
utilizar diferentes linguagens para
se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes
contextos.

CENA 9

Para desenvolver as competências
específicas da área de Ciências

Habilidades

Humanas, cada componente
curricular apresenta um conjunto
de habilidades.

CENA 10

Com graus de complexidade cada
vez maiores, ao longo do Ensino
Fundamental.
Vamos ver algumas habilidades
dos componentes curriculares.

CENA 11

Em Geografia, as habilidades

Geografia – Unidades temáticas

estão organizadas em unidades

• o sujeito e seu lugar no

temáticas: o sujeito e seu lugar no

mundo conexões e

mundo, conexões e escalas, mundo

escalas

do trabalho, formas de

• mundo do trabalho

representação e pensamento

• formas de representação e espacial, e natureza, ambientes e
pensamento espacial

qualidade de vida.

• natureza, ambientes e
qualidade de vida.
CENA 12

Uma das habilidades para o 1º ano

1º. ano

é descrever os lugares de

EF01GE01

vivência e identificar

Descrever e identificar
Imagens de crianças comendo

semelhanças e diferenças entre os
alunos.

na escola, em casa, no parque,
ou fazendo alguma outra coisa.
CENA 13

No 4º ano, os estudantes devem

4º. ano

ser capazes de descrever os

EF04GE02

processos migratórios e suas

Descrever

contribuições para a formação da

Imagens de família imigrante italiana

sociedade brasileira.

+ massa ou pizza
Imagens de família imigrante
japonesa + eles cuidando de horta

CENA 14

Ao terminar o 8º ano, o aluno deve

8º.ano

estar apto a analisar a

EF08GE17)

segregação socioespacial em

Analisar

ambientes urbanos da América

Imagens de favelas, alagados e
zonas de riscos
CENA 15

Latina, com atenção especial ao
estudo de favelas, alagados e zona
de riscos.
Vamos ver agora as habilidades de

História. Nos anos iniciais, a
ênfase das aprendizagens está na
compreensão do tempo e do
espaço a serviço do conhecimento
em si, das referências imediatas do
círculo pessoal, da noção de
comunidade e da vida em
sociedade.
CENA 16

Uma das habilidades a ser

2º. ano

desenvolvida pelo aluno no 2º ano

EF02HI07

do Ensino Fundamental é

Identificar e utilizar

identificar e utilizar diferentes
marcadores de tempo presentes na
comunidade, como relógio e

calendário.
CENA 17

Outra habilidade é identificar

2º. ano

modos de vida na cidade e no

EF03HI08

campo no presente, comparando

Identificar

com os do passado.

CENA 18

Nos anos finais, são abordados a
mobilidade das populações e suas
formas de inserção e
marginalização nas sociedades,
entre outros temas.

CENA 19

No 6º ano, por exemplo, uma das

6º.ano

habilidades é descrever e

EF06HI19

analisar os diferentes papéis das

Descrever e analisar

mulheres no mundo antigo e nas
sociedades medievais.

CENA 20

No 7º ano, o aluno deve

7ºano

caracterizar a ação dos europeus

EF07HI13

e suas lógicas mercantis visando ao

Caracterizar

domínio do mundo Atlântico.

CENA 21

No 8º ano, o aluno precisa estar

8ºano

qualificado para formular

EF08HI19

questionamentos sobre o legado da

Formular

escravidão nas Américas, com base
na seleção e consulta de fontes de
diferentes naturezas.

CENA 22

Veja que a BNCC define as
competências e habilidades
essenciais para o Ensino
Fundamental. Mas a organização
apresentada em torno das unidades
temáticas não é um modelo
obrigatório.

CENA 23

Fica aqui o convite para que as
equipes escolares discutam o texto
da Base Nacional Comum
Curricular. Elaborem seus
currículos e suas propostas
pedagógicas, considerando suas
realidades locais e o dia a dia de
suas escolas

CENA 23

Acesse o portal da Base para obter

www.basenacionalcomum.mec.gov.br

o texto da BNCC na íntegra, além
de outros materiais que podem
apoiar esse processo.

CENA 24

O desafio da área de Ciências
Humanas é a formação de
indivíduos capazes de articular
pensamentos históricos e
raciocínios geográficos. E assumir,
também, uma posição social ética,
responsável e autônoma.

VINHETA BNCC

SOM DA VINHETA

CENA 5
Diálogo entre várias posições,
com respeito ao pluralismo de
ideias
CENA 6
Sentido pessoal de vida, a partir
de valores, princípios éticos e da
cidadania
CENA 7

- Desenvolver competências e
habilidades para ajudar no diálogo
entre várias posições, com respeito
ao pluralismo de ideias
- E contribuir para que o aluno
construa um sentido pessoal de
vida, a partir de valores, de
princípios éticos e da cidadania
As competências gerais da BNCC
se expressam em seis
Ensino Religioso
competências específicas na área
6 competências específicas
do Ensino Religioso.
CENA 8
Uma dessas competências
específicas é “debater e se
(BNCC pg 435 – competência 6) posicionar frente aos discursos e
Competência específica
práticas de intolerância,
discriminação e violência de cunho
“Debater e se posicionar frente
religioso.”
aos discursos e práticas de
intolerância, discriminação e
E para quê?
Para “assegurar os direitos
violência de cunho religioso
humanos, no constante exercício da
“de maneira a assegurar os
cidadania e de uma cultura de paz.”
direitos humanos, no constante
exercício da cidadania e de uma
cultura de paz”.
CENA 9
Essa competência específica está
em consonância com a nona
(BNCC pg 10 – competência 9)
competência geral da Base, que é
Competência geral
“exercitar a empatia, o diálogo, a
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de resolução de conflitos e a
conflitos e a cooperação, fazendo-se
cooperação, se fazendo respeitar e
respeitar e promovendo o respeito ao outro e
promovendo o respeito ao outro e
aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de aos direitos humanos.” “Valorizando
a diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas e potencialidades, sem preconceitos grupos sociais”,” sem preconceitos
de qualquer natureza.
de qualquer natureza.”
CENA 10

Que habilidades estão envolvidas
2

na construção dessas
competências?
CENA 11
(imagem casamento católico/
ritual de umbanda/ oração
muçulmana ou Caaba/)
3º ano
EF03ER03 Identificar e
respeitar
Shutterstock:
Catolico:

A BNCC estabelece, por exemplo,
para o terceiro ano do Ensino
Fundamental, que o aluno possa
“identificar e respeitar práticas
celebrativas de diferentes tradições
religiosas – como cerimônias,
orações, festividades e
peregrinações”.

Hindu:

Muculmano

3

Judeu:

Candomblé

CENA 12
(imagem de um culto
ecumênico)
7º ano
ER07ER05 Discutir
Não encontrei nada

Já para o sétimo ano, é esperado
que o aluno seja capaz de
“discutir estratégias que
promovam a convivência ética e
respeitosa entre as religiões.”

CENA 13

E que possa, também,
4

CENA 17
(imagem ritual de fumaça dos
índios/ casamento judeu/ mortos
no Ganges)
4º ano
EF04ER03 Caracterizar

No quarto ano, o aluno deve ser
capaz de “caracterizar ritos de
iniciação e de passagem em
diversos grupos religiosos – como
nascimento, casamento e morte.”

Ritual indígena (Vídeo)
Casamento Judaico:

Cremação Hindu: Varanasi

6

CENA 18
(Imagens de diversos livros
sagrados – Biblia, Torá,
Bhagavad Gita, Alcoorão)
6º ano
EF06ER02 Reconhecer e
valorizar

E no sexto ano, deverá
“reconhecer e valorizar a
diversidade de textos religiosos
escritos”

Shutterstock:
Biblia

Alcorão

7

Torá:

Bhagavad Gita

CENA 19
(Imagem da BNCC)

A BNCC define as competências e
habilidades essenciais para o
Ensino Fundamental. Mas a
organização apresentada em torno
das unidades temáticas não é um
modelo obrigatório.

CENA 20

Portanto, fica o convite para que as
equipes escolares discutam o texto
da Base Nacional Comum
Curricular. E elaborem seus
currículos e suas propostas
pedagógicas, considerando suas
realidades locais e o dia a dia de
suas escolas.
Acesse o portal da Base para obter
o texto da BNCC na íntegra, além
de outros materiais que podem
apoiar esse processo.

Apresentador/close

CENA 19
www.basenacionalcomum.mec.gov.br

A Base Nacional Comum Curricular
define que quer, por meio do
8

Ensino Religioso, que o aluno deve
aprendaer a combater a
intolerância, a discriminação e a
exclusão.
VINHETA BNCC
ASSINATURA

SOM DA VINHETA
SILÊNCIO

9

os direitos humanos, a consciência
socioambiental e o consumo responsável em
âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado
de si mesmo, dos outros e do planeta.

CENA 5
Locutor/close

CENA 6
Ciências da Natureza
8 competências específicas
CENA 7
CENA 8
Competência específica: (BNCC
pg 322. Competência nº 7)

O que está na essência dessas
ideias é o compromisso com a
capacidade de compreender e
interpretar o mundo – natural,
social e tecnológico. E também a
capacidade de transformá-lo, com
base em processos, práticas e
procedimentos de investigação
científica.
A Base Nacional estabelece oito
competências específicas de
Ciências da Natureza para o
Ensino Fundamental.
Essas competências são
construídas por meio de diversas
habilidades.
Uma das competências
específicas, por exemplo, é
“conhecer, apreciar e cuidar de si,
do seu corpo e bem estar,
compreendendo-se na diversidade
humana, fazendo-se respeitar e
respeitando o outro”.

“Conhecer, apreciar e cuidar de
si, do seu corpo e bem estar,
compreendendo-se na
diversidade humana, fazendo-se
respeitar e respeitando o outro”.
CENA 9
Que habilidades estão envolvidas?
(escrever a habilidade e destacar
os verbos)
No primeiro ano, por exemplo,
espera-se que o aluno possa
1º ano
“localizar, nomear e
(Imagem criança com desenho
representar por meio de
do corpo humano, destacando
desenho as partes do corpo
boca, braços, cérebro)
humano e suas funções”.
EF01CI02
Localizar, nomear e
representar
Shutterstock (para escolher):
2

CENA 10
1º ano
(Imagem meninas e meninos de
várias etnias)
EF01CI04
Comparar, reconhecer

E ainda “comparar as
características físicas entre os
colegas, reconhecendo a
diversidade, com respeito às
diferenças.”

3

CENA 11
4º ano
(Imagem ciclo mosquito/dengue)
EF04CI08
Propor

No quarto ano, o aluno deve ser
capaz de “propor medidas para
prevenção de doenças, a partir do
estudo das formas de transmissão
de vírus e bactérias.”

Shutterstock:

4

CENA 12
6º ano
(Imagem de uma célula e zoom
out mostrando que é a célula de
um corpo humano)
EF06CI05 Explicar
Imagem em movimento:
Sugestão – EJA Ciências 8º
ano – “Organismos
unicelulares” – aos 13´54”,
14´00 e 14´19” temos imagens
em uma tela de célula epitelial
humana

Nos últimos anos do Ensino
Fundamental há uma ampliação
progressiva da capacidade de
abstração e autonomia de ação e
pensamento. Uma habilidade
prevista para o sexto ano é
“explicar a organização básica
das células e seu papel como
unidade estrutural e funcional dos
seres vivos.”

Shutterstock:

tissue human in the microscope view

5

Histology of human cartilage connective tissue,

Histology of human tissue, show epithelium tissue and
serous gland with microscope view
Corpo Humano

CENA 13
Competência específica: (BNCC
pg 322 – competência nº 3)
“analisar, compreender e
explicar fenômenos e processos,
para criar soluções, inclusive
tecnológicas, para problemas da
atualidade.”
CENA 14
1º ano
(Imagem lixeiras seletivas, lixão
e lixo nas águas de um rio)
EF01CI01
Comparar e discutir

Outra competência específica de
Ciências da Natureza é “analisar,
compreender e explicar fenômenos
e processos, para criar soluções,
inclusive tecnológicas, para
problemas da atualidade.”
No primeiro ano, o aluno precisa
desenvolver a habilidade de
“comparar diferentes materiais
de uso cotidiano, discutir sua
origem e como eles são
descartados”.
6

Imagem em movimento:
Sugestão – EJA Ciências 9º
ano – “energia” – aos 03´00” e
03´22” imagens lixão
Shutterstock:

CENA 15
5º ano
(Imagem crianças recolhendo
lixo pet e latinhas reutilizáveis)
EF05CI05 Construir

No quinto ano, o aluno vai
“construir propostas coletivas
para um consumo mais consciente,
e para reutilização ou reciclagem
de materiais.”

Shutterstock:

7

CENA 16
8º ano
(Imagem circuito elétrico e tabela
de consumo de energia)
EF08CI02 Construir
EF08CI04 calcular

No oitavo ano, vai “construir
circuitos elétricos e ser capaz de
calcular o impacto de vários
equipamentos no consumo
doméstico mensal de energia”.

Shutterstock:

Internet :
http://static5.vvale.com.br/wpcontent/uploads/2012/11/selo.jpg

8

CENA 17
(Imagem da BNCC)

CENA 18

CENA 19
www.basenacionalcomum.mec.gov.br

CENA 20

CENA 21
(Competência nº 1)

“Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo
físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar para a construção de uma
sociedade justa, democrática e inclusiva.”

VINHETA DA BNCC

A BNCC define as competências e
habilidades essenciais para o
Ensino Fundamental. Mas a
organização apresentada em torno
das unidades temáticas não é um
modelo obrigatório.
Portanto, fica o convite para que as
equipes escolares discutam o texto
da Base Nacional Comum
Curricular. E elaborem seus
currículos e suas propostas
pedagógicas, considerando suas
realidades locais e o dia a dia de
suas escolas.
Acesse o portal da Base para obter
o texto da BNCC na íntegra, além
de outros materiais que podem
apoiar esse processo.
Na área das Ciências da Natureza,
a finalidade não é apenas
“aprender ciência”.
É desenvolver a capacidade de
atuação sobre o mundo,
fundamental ao exercício pleno da
cidadania.
Como define uma das
competências gerais da BNCC, é
utilizar os conhecimentos
historicamente construídos, para
colaborar na construção de uma
sociedade justa, democrática e
inclusiva.
SOM DA VINHETA

9

visual, sonora e digital –, para se expressar e

linguagens para se expressar,

partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir

partilhar informações,

sentidos que levem ao diálogo, à resolução de

experiências, ideias e

conflitos e à cooperação.

sentimentos, em diferentes
contextos.
As linguagens também podem
ser usadas para produzir
sentidos que levam ao diálogo, à
resolução de conflitos e à
cooperação.
As diferentes linguagens
previstas pela BNCC são verbal,
corporal, visual, sonora e digital.
A Linguagem Brasileira de
Sinais (Libras) também está
prevista na BNCC.

CENA 4

Essa competência específica da
área de linguagens tem relação
com a competência geral 4 da
BNCC.

CENA 5

Olha só. Essa competência
geral reitera o uso das diferentes

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou

linguagens para que os

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal,
visual, sonora e digital –, bem como

estudantes possam se

conhecimentos das linguagens artística,

expressar, partilhar informações

matemática e científica, para se expressar e

e produzir sentidos. Exatamente

partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo.

como está na competência
específica!

No entanto, acrescenta a
utilização dos conhecimentos
das linguagens artística,
matemática e científica também
para realizar as mesmas
práticas.
CENA 6

Hoje, os estudantes convivem
diariamente com as tecnologias

Compreender e utilizar tecnologias digitais de

digitais. A escola precisa

informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas

incorporar essas tecnologias

diversas práticas sociais (incluindo as escolares),

para que os estudantes possam

para se comunicar

recorrer a elas na resolução de

por meio das diferentes linguagens e mídias,
produzir conhecimentos,

problemas, na construção de

resolver problemas e desenvolver projetos autorais

conhecimentos e no

e coletivos.

desenvolvimento de projetos
autorais.
A escola precisa também apoiar
os alunos para que o uso das
tecnologias digitais seja feito de
forma crítica, significativa,
reflexiva e ética.
É o que define outra
competência específica da área
de linguagens.

CENA 7

A relação dessa competência

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias

específica com a competência

digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa,

geral 5 da BNCC é clara.

reflexiva e ética nas diversas

Elas são praticamente iguais!

práticas sociais (incluindo as escolares) para se

comunicar, acessar e

Há, no entanto, um acréscimo

disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problemas

no conteúdo quando afirma que

e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e

os estudantes não devem ser

coletiva.

apenas consumidores das
tecnologias digitais. Precisam
ser capazes de exercer
protagonismo e autoria na vida
pessoal e coletiva. Ou seja,
produzir tecnologia e mídia.

CENA 8

Analisar as relações entre as
competências específicas da
área de linguagens e as
competências gerais da BNCC,
além de ser um exercício
interessante para vocês, permite
que as equipes pedagógicas e
os professores possam
desenhar currículos afinados
com a formação integral!

CENA 9

Para garantir o desenvolvimento

Habilidades

das competências específicas
da área de linguagens, cada
componente curricular apresenta
um conjunto de habilidades.
Vamos ver algumas.

CENA 11

Em Língua Portuguesa, por

Arte com letras e outros sinais

exemplo, uma das habilidades
propostas para alunos do 1º ano

gráficos.

é a distinguir as letras do
alfabeto de outros sinais

(EF01LP04) Distinguir as letras
do alfabeto de outros sinais
gráficos.

gráficos.

CENA 12

Outro exemplo de habilidades

(EF35LP14) Identificar em textos em Língua Portuguesa para
e usar na produção textual
alunos do 3º ao 5º ano é
pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos,
identificar na produção textual
como recurso coesivo anafórico.
pronomes pessoais,
Eu fui à escola.

possessivos e demonstrativos.

Este caderno é meu.
Comprei esta bicicleta.

CENA 13

Para os alunos do 1º ao 5º ano,

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se
suas matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.

uma das habilidades de Arte é
conhecer e valorizar o
patrimônio de culturas diversas,
em especial a brasileira,
favorecendo a construção de

vocabulário e repertório relativos
às diferentes linguagens
artísticas.

CENA 14

O componente curricular
Educação Física apresenta

(EF35EF03) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral,
várias habilidades.
escrita, audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Brasil e de
matriz indígena e africana, explicando

suas características e a importância
desse patrimônio histórico cultural na
preservação das diferentes culturas.

Entre elas, descrever para os
alunos do 3º ao 5º ano as
brincadeiras e os jogos
populares do Brasil, e de matriz
indígena e africana, e a
importância desse patrimônio
histórico cultural na preservação
das diferentes culturas.

CENA 15

Outra habilidade de Educação
Física é experimentar, recriar e

(EF35EF09) Experimentar, recriar e
fruir danças populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz indígena e
africana, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados
dessas danças em suas culturas de
origem.
Sugestão imagens em movimento:
EJA 7º ano – ARTE “Danças
brasileiras” – (a confirmar autorização
de uso)
03´06” – Frevo
05´19” – Côco
05´57” – Côco
07´05” – Jongo
08´51” - Ciranda

CENA 16

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia
de verbos regulares no passado (-ed).
I invited you.

fruir danças populares do Brasil
e do mundo, valorizando e
respeitando os diferentes
sentidos em suas culturas de
origem.

Na Língua Inglesa, uma das
habilidades propostas para os
alunos do 7º ano é reconhecer a
pronúncia de verbos regulares
no passado.

He played ball
We liked the party.

CENA 17

No 9º ano, debater sobre a

(EF09LI17) Debater sobre a expansão expansão da língua inglesa pelo
da língua inglesa pelo mundo, em

função do processo de colonização
nas Américas, África, Ásia e Oceania.

mundo, em função do processo

CENA 18

Ao longo dos 9 anos do Ensino

de colonização.

Fundamental, são muitas as
habilidades propostas para os
quatro componentes curriculares
da área de Linguagens.
Vocês podem conhecer todas
elas na BNCC.
CENA 19

É bom enfatizar, no entanto, que
a organização das habilidades
nas Unidades temáticas
indicadas na BNCC
representam uma possibilidade.
Portanto, essa organização não
deve ser tomada como modelo
obrigatório para o desenho dos
currículos.

CENA 20

O desafio das escolas e dos
professores é organizar os seus
próprios currículos, atendendo a
suas demandas especificas, de
forma a assegurar as
aprendizagens essenciais
definidas na BNCC.

• 8 competências específicas

desenvolvimento de oito competências

• 10 competências gerais da
BNCC

específicas em articulação com as 10

CENA 4
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o
espírito de investigação e a capacidade
de produzir argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos
matemáticos para compreender e atuar
no mundo.

competências gerais da BNCC.
Uma das competências específicas da
área é desenvolver o raciocínio lógico, o
espírito de investigação e a capacidade
de produzir argumentos convincentes,
recorrendo aos conhecimentos
matemáticos para compreender e atuar
no mundo.

CENA 5

Essa competência específica está
relacionada com a competência geral-

1.Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre
o mundo físico, social, cultural e digital para
entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

1 da BNCC, que se refere à valorizar e
utilizar os conhecimentos
historicamente construídos para
entender e explicar a realidade.

CENA 6
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à
abordagem própria
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão,
a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar
soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.

Se articula também com a
competência geral-2 da BNCC:
exercitar a curiosidade intelectual, com
investigação, reflexão, análise crítica,
imaginação e criatividade para
investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver
problemas, e criar soluções.

CENA 7

As habilidades expressam as
aprendizagens essenciais que devem
ser assegurada ao aluno nos diferentes
contextos escolares.

CENA 8

Para o aluno do 1º ano, uma das

2

EF01MA13

habilidades é utilizar números

Utilizar e reconhecer.

naturais como indicador de quantidade

Arte, com exemplos práticos:

ou de ordem, em diferentes situações
cotidianas.
E, ainda, reconhecer situações em

Quantidade

que os números não indicam contagem
nem ordem, mas sim códigos de
identificação.

CENA 9
EF03MA13
Associar e nomear
Fotos das figuras geométricas
associando-as a figuras do mundo
físico.

No 3º ano, o aluno deve estar
preparado para associar figuras
geométricas espaciais, como cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera a objetos do mundo
físico. E nomear essas figuras.

CENA 10

No 6º ano, uma das habilidades é

EF06MA07
Compreender, comparar e
ordenar

compreender, comparar e

Imagem de duas pizzas, uma
cortada em 4 partes e outra em 8
partes. Dentro de cada pedaço
escrever 1/4 e 1/8 .

ordenar frações associadas às ideias
de partes de inteiros e resultado de
divisão, identificando frações
equivalentes.

Escrever ¼ maior que 1/8
¼ igual a 2/8
CENA 11

Atenção: a BNCC define as
competências e habilidades essenciais

3

para o Ensino Fundamental. Mas a
organização apresentada em torno das
unidades temáticas não é um modelo
obrigatório.
É fundamental que as equipes
escolares discutam o texto da Base e
elaborem seus currículos, suas
propostas pedagógicas, considerando
as realidades locais e o dia a dia de
suas escolas.
CENA 12

Acesse o portal da Base para obter o

www.basenacionalcomum.mec.gov.br

texto da BNCC na íntegra, além de
outros materiais que podem apoiar esse
processo.

CENA 13

Com a construção do conhecimento
matemático, espera-se que o aluno seja
capaz de identificar oportunidades para
resolver problemas aplicando
conceitos, procedimentos e resultados
da aprendizagem ao longo do Ensino
Fundamental.

Vinheta

Vinheta
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CENA 6
Competência
Mobilização de
conhecimentos, atitudes e
valores
demandas do cotidiano
do exercício pleno da cidadania
do mundo do trabalho
CENA 7

(BNCC pg 9/competência 1)
(destaques separados: a
primeira parte - o quê - e a
segunda – para quê)

CENA 8
Conhecimentos
Entender e explicar a realidade
Fazer escolhas
Agir em determinada direção

CENA 9
(BNCC pg 9 – competência 2)
(destaques separados: primeira
parte – o quê – e segunda parte
– para quê)
CENA 10
Processos cognitivos
Percepção, atenção, memória,
raciocínio
Investigação e criação de
soluções

CENA 11
Habilidades socioemocionais e
valores
Agir com ética

E o que é COMPETÊNCIA?
Na BNCC, “competência” é a
mobilização de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores para
resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do exercício pleno da cidadania
e do mundo do trabalho.

Assim, uma das competências
considera o aprendizado de “valorizar e
utilizar os conhecimentos
historicamente construídos em todas
as áreas , para entender e explicar a
realidade e colaborar para a
construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.”
Observe que os conhecimentos das
áreas são mobilizados não só para
entender e explicar a realidade. Mas
também para fazer escolhas a partir
desse entendimento, e agir em uma
determinada direção.
Outra competência considera “exercitar
a curiosidade intelectual e recorrer a
uma abordagem própria das
ciências,... para “investigar causas,
elaborar hipóteses, e criar soluções –
inclusive tecnológicas”
Nessa competência, o foco está na
mobilização de habilidades e nos
processos cognitivos que
desempenham a percepção, atenção,
memória, raciocínio. Procedimentos
em contextos de investigação e de
criação de soluções.
Há também uma competência que
ressalta a mobilização de habilidades
socioemocionais e valores para agir
com ética.
2

(BNCC – pg 10 - competência 9)
(destaque 1ª parte – o quê – e 2ª
parte – de que maneira)

CENA 12

“Exercitar a empatia, o diálogo, a
resolução de conflitos e a
cooperação.”
E de uma maneira bem definida: “Se
fazendo respeitar e promovendo o
respeito ao outro e aos Direitos
Humanos; valorizando a diversidade
de indivíduos e de grupos sociais,
sem preconceito de qualquer
natureza.”
Como isso pode ser trabalhado?

Competências gerais
Competências específicas
Habilidades

As competências gerais se expressam
de maneira específica em cada uma
das áreas de conhecimento. E vão ser
construídas por habilidades
desenvolvidas a partir de atividades em
sala de aula.

CENA 13

Já no primeiro ano, uma habilidade
prevista pela BNCC na área de Ciências
da Natureza, por exemplo, é “comparar
características físicas entre os colegas,
reconhecendo e respeitando a
diversidade.”

Ciências da Natureza
Imagem menina índia,
menino loiro, menino negro
CENA 14
Artes
Imagem capoeira e minueto
CENA 15
Língua Portuguesa
Imagem adolescente
escrevendo texto
CENA 16
Aluno não deve receber
informações passivamente

Em Artes, nos primeiros cinco anos do
ensino fundamental, o aluno deve
conhecer e ser capaz de valorizar o
patrimônio cultural, material e imaterial,
de várias culturas.
E em Língua Portuguesa, entre as
habilidades esperadas para o nono ano
estão produzir e analisar textos de
opinião, se posicionando de forma
fundamentada e ética.
O aprendizado destas habilidades –
como de todas as que estão previstas
na BNCC - pressupõe situações de
ensino em que o aluno não seja
3

Deve ser convidado a
Identificar problemas
Compreender conceitos
Propor e testar soluções
Integragir
Argumentar
Expressar princípios e valores

colocado como sujeito passivo. Ele
deve ser convidado a identificar
problemas, compreender os conceitos,
propor e testar soluções, interagir com
seus colegas, argumentar e expressar
princípios e valores.

CENA 17
Conhecimentos, habilidades,
atitudes, valores
Dimensões da vida social e da
natureza

As outras sete competências da Base
mobilizam também conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores que se
relacionam com dimensões da vida
social e da natureza
Como as manifestações artísticas e
culturais.

CENA 18
Imagens
Índios / grafitti / escultura
CENA 19
Imagem
Satélite / celular / aplicativos
CENA 20
Imagens
Fábrica / plantação / serviço

As tecnologias digitais de comunicação
e informação.
As relações do mundo do trabalho.

CENA 21
Imagens
Água / lixo / ceasa

O consumo responsável.

CENA 22
Imagens
Placa solar/ acessibilidade de
cadeirante / pássaros em
revoada
CENA 23

O cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.

Não existe hierarquia
CENA 24

(referência: tabela pg 24 )
Competências gerais
- Educação Infantil:
Direitos de aprendizagem
Campos de experiências
- Ensino Fundamental:
Competências específicas
Habilidades

Não existe uma hierarquia entre as 10
competências gerais. Nenhuma é mais
importante do que as outras.
Todas elas se articulam e se
desdobram em expectativas de
aprendizagem nos cinco campos de
experiências da Educação Infantil.
No Ensino Fundamental, se estendem
para competências específicas de cada
área, com habilidades a serem
trabalhadas.
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CENA 25
www.basenacionalcomum.mec.gov.br

CENA 26
Competências Gerais
Norte para as escolhas
curriculares
CENA 27
Aprendizagens sintonizadas
com
Possibilidades e interesses dos
alunos
Desafios da sociedade
contemporânea

VINHETA BNCC
Ordem dos logos da
esquerda p/ direita (manual)

Acesse o portal da base para obter mais
orientações e materiais de apoio à
discussão. Você poderá também baixar
o texto da BNCC na íntegra.
E lembre-se:
As competências gerais vão dar o norte
para a compreensão das escolhas
curriculares das quais você participa.
Com base nelas, serão construídos
processos educativos que promovam
aprendizagens sintonizadas com as
necessidades, com as possibilidades
e os interesses dos alunos. E
principalmente, com os desafios da
sociedade contemporânea.
SOM DA VINHETA
LOGOS/ ASSINATURA

UNDIME-CONSED- MECGOVERNO FEDERAL
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CENA 8 – Rubrica Cena

CENA 9– Rubrica Cena

CENA 10 – Rubrica Cena

Vinheta DIA D
Ordem dos logos da esquerda p/
direita ( Manual):
UNDIME-CONSED- MEC- GOVERNO
FEDERAL

texto da BNCC na íntegra e os
materiais de apoio à discussão.
Vamos lá! Mobilize sua secretaria de
educação e suas escolas nesse
debate!
Conhecer, refletir e entender a Base
Comum Curricular é um passo
importante na construção dos
currículos que vão impactar na
aprendizagem dos alunos.
Seis de março: Dia "D" de discussão
da Base. E início da Implementação
em cada escola!
Participe!
( som vinheta)
LOGOS/ ASSINATURA
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Cena 7

Aqui está a “ferramenta de
download da BNCC em formato
editável”.
A partir de uma seleção, é
possível baixar uma tabela com
os dados desejados. Um editor
de planilha permite a edição da
tabela.

Cena 8
Simular uma seleção e fazer download,
mostrando que os conteúdos selecionados ficam
sombreados em cinza

Vamos ver um exemplo.
Na Educação Infantil, os filtros
possibilitam o download dos
direitos e objetivos de
aprendizagem por grupos de
faixas etárias ou campos de
experiência.

Cena 9
Simular uma seleção e fazer download,
mostrando que os conteúdos selecionados ficam
sombreados em cinza

Mais um exemplo, agora no
Ensino Fundamental. Os filtros
permitem o download das
competências e habilidades que
os estudantes devem
desenvolver em todas as áreas
do conhecimento e anos de
escolaridade.
Vale lembrar que o Ensino Médio
será disponibilizado
posteriormente.

Cena 10

Veja bem. Junto com o conteúdo
selecionado, sempre estão as
competências gerais da
Educação Básica, as
competências de área e as
competências do componente.
As tabelas estão organizadas em

Na hora que falar isso, mostrar com o mouse as
abas da planilha.

Cena 11

abas para facilitar a leitura.
Em “Material de Apoio” estão
disponíveis alguns materiais
sugestivos que podem apoiar os
processos de discussão e
implementação da Base.
Como esses para o Dia D da
BNCC.
Novos materiais serão
adicionados conforme forem
produzidos.
Fique atento!

Cena 12

O Portal apresenta ainda duas
ferramentas colaborativas:
• Apoio à (Re)elaboração de
Propostas Curriculares, e
• Consulta e
Compartilhamento.

Cena 13
A PARTIR DAQUI TEREMOS QUE NAVEGAR NO
MOCK UP DE TELAS EM HTML DO
COORDENADOR ESTADUAL

A ferramenta “Apoio à
(Re)elaboração de Propostas
Curriculares” permite que as
redes de ensino...
• criem grupos de trabalho
para organizar as tarefas
dos envolvidos na redação,
• analisem se seus
currículos garantem as
aprendizagens essenciais
descritas na BNCC, e
• elaborem propostas
curriculares de forma
colaborativa, tendo a Base
como referência.

Cena 14

Agora o “Painel de
Funcionalidades”. Ele varia de
acordo com o perfil de acesso e
permite que os coordenadores
estaduais definam as
características gerais da
proposta curricular.

Cena 15

Aqui é possível indicar etapas
envolvidas, abrangência da
proposta e equipe gestora local.

Cena 16

O Painel de Funcionalidades
permite também criar ou visitar
grupos de trabalho, atribuindo
conteúdos da BNCC que devem
ser referência fundamental para
orientar as atividades do grupo.
Por exemplo, para o grupo de
trabalho "Ensino Fundamental –
Matemática" podemos deixar
como referência para consulta as
habilidades de todos os anos
escolares do componente
Matemática.

Cena 17
A PARTIR DAQUI TEREMOS QUE NAVEGAR NO
MOCK UP DE TELAS EM HTML DO REDATOR

É possível também criar ou
visitar subgrupos de trabalho no
Painel de Funcionalidades.
Aqui, os redatores podem
analisar se cada uma das
aprendizagens essenciais
estabelecidas na BNCC está
presente na proposta curricular
da rede.

Cena 18

Também pode ser acessada
uma ferramenta para
(Re)Elaboração da proposta
curricular.
Nessa ferramenta, os redatores
podem escrever o texto das
competências e habilidades que
vão constar na nova proposta

Rolar essa tela para baixo e abrir a aba da BNCC

curricular do território.
As aprendizagens da BNCC,
atribuídas a esse grupo de
trabalho, aparecem logo abaixo
como referência para o
processo, além de textos
orientadores sobre a elaboração
de currículos.

Cena 19

As Propostas Curriculares
redigidas na plataforma poderão
ser colocadas em consulta
pública utilizando a ferramenta
de consulta e compartilhamento.
Essa ferramenta permitirá que as
redes realizem a consulta
pública de seus documentos e
coletem as contribuições da
sociedade e das comunidades
escolares de forma organizada.

Assim, ficará mais fácil
consolidar as críticas e
sugestões no processo de
revisão da Proposta Curricular.
Cena 20

Na página “Orientações”, é
possível conhecer as
especificidades da ferramenta
“Apoio à (Re)elaboração de
Currículos” .

Cena 21

Na necessidade de alterar dados
do perfil, basta acessar esta
página do Portal.

Cena 22

Pronto. Agora é só acessar o
Portal para saber tudo sobre a
Base Nacional Comum
Curricular.
Bom trabalho!

