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Sonhar
São mil verbos que vêm antes
do verbo realizar.
Sonhar é ser sempre meio
[...]
Na vida, bom é ser meio,
não tem graça ser inteiro.
O inteiro é o completo,
não carece acrescentar,
é sem graça, é insosso,
é não ter por que lutar.
Quem é meio é quase inteiro
e o quase nos faz sonhar.
(Bráulio Bessa, 2019)
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Carta aos Educadores e Educadoras
5% %' 678 %6      38  #% ras - RCMP/BA, fruto de uma construção conjunta, com o esforço de muitas mãos e muitas mentes: Gestores,
Coordenadores, Professores e muitos que têm na educação o processo por excelência para a formação integral de crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Esse trabalho, com certeza, é uma experiência única em nosso Município. O resultado da dedicação
  "  #; <$% 6  %  %  7  
 7 = >!%8  % <8 %  <   %<%"   
8 %? "@K8 %   % '      >!% 8 6 X
 % "  <% \% 7 <8 )% $6   6 %< 
" < %^<" %<@ % 8  < '  %< _rias, vivências e teceram, brilhantemente, o nosso tão sonhado Referencial.
Dessa forma, a apresentação do Referencial Curricular do Município de Palmeiras vai muito além de
um currículo prescrito, mas fundamentalmente, representa a conclusão de uma etapa de muita dedicação,
%8 %% ` " 8?" <88 < 8 % "     8 6 %  $ % %8 k '  8  % 
  w%< 3%8     6 8 %   >

/   X
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A voz e a vez da Comissão Municipal
de Governança
{

8 $   <
A missanga, todos a veem.
 ')%$7<
em colar vistoso, vai compondo as missangas.
Também assim é a voz do poeta:
%$  |   %8>
(Mia Couto, 2009)

_<8 $         %  8 #% <6%  %8 %  ' 88    6 %<  87 8 !dime-BA, que nos levou à construção deste Referencial Curricular. Algumas ‘missangas’ se desprenderam
' 8  <%< 8$   8 8 @ 6 '% 8
   <%  8   % 78 @%% >
Desde o início, percebemos que autorar não é uma tarefa fácil. Mesmo assim, rejeitamos modelos
8 <% 8 @   "  #% <8 % %     
8 >( %  `%%8 ^>6 %8  %8 % < %88 *<    '?<%8  %' '
 6 %< $ >
8 @ % 8%  6 %8  6 % % <
onde todos puderam ter voz e vez. Todos os sujeitos curriculantes foram convidados a compor esse colar
 ># %%8<7  7   `%" 7|     
83   3>
# 6 <8 6 <)% %8  88 7 $ %   38  #% <%'  ^6 %  <$<8 6  8 
 " < ) 8 % 8  8  ' % 8   >  % %   6 % 
segue, agora, com vistas aos Projetos Pedagógicos.
%   8 /    '  6   %; ;8 $ nais da educação que nos apoiaram e ajudaram a compor este documento.
Abraços fraternos,
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Palavras da equipe Undime-Ba para os atores
do processo curriculante
Saudações Curriculantes,
! %   < 8  8 4  0 %8  < ) 
equipe técnica, entendendo a importância de contribuir com os Dirigentes Municipais de Educação do terri_ " 6%<   838?"  % %  7  
da educação baiana, elaborou o * 6  VW> 
 $ &
 
 8X
Inspirados na poesia do João Cabral de Melo Neves... “Um galo sozinho não tece uma manhã”, des" % %"  '8 7  8    >!    
Federal da Bahia, a União Nacional dos Conselhos de Educação e o Itaú Social juntaram-se a nós e, assim,
foi possível mobilizar e engajar a Bahia num grande movimento curriculante formacional, que envolveu 401
% 38   >8 $   %' ) <)%  %%"  %   >
 @  ; ;  %   % <@<  8   = <
 <@<  % %  8 %  7 8  <)<)<83<8  <_'  %   8?" "8 38  
educação integral, nos uniu até aqui.
A Undime Bahia, reconhece e agradece o importante e valoroso trabalho realizado por todos os especialistas e formadores do Programa, mas especialmente, reconhece e agradece todas as equipes de edu     %  8     _     " 7  %  
seus Referenciais Curriculares, mesmo em condições tão adversas como a que estamos vivendo em 2020 em
razão da pandemia pela COVID-19.
5 @  <7  %" @% 8 6% ` "  
6 7  8    "   )7 <%")%< 7    
em cada sala de aula das escolas da nossa Bahia.
 $8%X#%8 8 _ %8K 8 6 %  
>! % 8  % % % 38   > 
 % 8 3 <%* ^  %X
Um grande abraço.
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APRESENTAÇÃO
6      38  #% #<8 0 60 ( mental tem como função precípua nortear a realização dos Projetos Pedagógicos plurais e contextualizados,
que transformem cada escola em espaço-tempo de aprendizagens e desenvolvimento. Colocando-se como
% %" <8  <78 %%'     8  '%  
estudantes palmeirenses. Vale ressaltar que assim como a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL,
<) %<  '  " "  >
O sistema educacional do município de Palmeiras, pensa Currículo como uma construção social que
`%% _ <83<w%   7  %   78  
   %  % <  _ % %8   <%8 %  8   3< `    >
# $'  %% %7  %   8 0   8% se, assegura os princípios expressos nas diretrizes que orienta o Plano Municipal de Educação - PME (PAL0<<% 'K
>   6"%
>     % 
III. superação das desigualdades educacionais, com ênfase no desenvolvimento integral do sujeito,
8 %        6 %   % 
&>%  7    
V. formação para o desenvolvimento integral do sujeito, para a cidadania e para o trabalho, com
|6 %  )7 6 %   
&>8 % 8 38  ' %   0 &>8 %%3< \$< _'  0 &>  8 $    
IX. promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade
socioambiental.

A elaboração deste documento, inspirado no Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB
¡<'   %  <$' *%%%  _ 8  
de Palmeiras, sendo um momento ímpar, destacando a importância da valorização da pluralidade e singula  % 38 <8     8 $   k%" '' $< _ < <
 <%" < \  ' >
Quanto à sua organização o RCMP, seguiu os moldes do DCRB, apresentando
aspectos sobre Territorialidade, Marcos Legais, Marcos Teórico-Conceituais, Marcos Metodológicos, Modalidades da Educação Básica, Temas Integradores e Avaliação Educacional, considerados
para toda a Educação Básica, por apresentarem uma fundamentação conceitual e legal que susten83  <8 8   8 %8   % ' 
%8| "   <8 8 '     8  '% volvimento dos estudantes (DCRB, 2019.p15).

06  8 <%")%<8 0 6 0 ( %<8 sentando suas etapas e seus organizadores curriculares, por Campo de Experiências e Componentes Curriculares das Áreas do Conhecimento, à luz da BNCC e do DCRB.
 '     <6 %% _ '6%) 7 $%8  '<   <@%8 )6 8  ?% > 8 % 8    $
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8  <8 % 8  ?%  $' 88 6  0 6
7 6 ="    0 ( %> ' 8    $%8  8 | 
0 6%8  < 0 ( %># ?%<% %8 
?% 7 $8  "   % 7  %8  8 | 
0 6<" <0 ( %<6 % %'' K
#  $ "    76 %   8   =8 $  8% < * '#<8  $ "   "  8' 8  "< sando aprendizagem do estudante no reconhecimento da diversidade que o Município seguindo a estrutura
_ '6%)   >  '      0 6)%88%8
de Experiências, Orientações Metodológicas e Avaliação Formacional atendendo aos grupos etários, bebês,
 "%87 87< 0 ( %)%880 %
<¡"   0 8 # 38  8  '<# 38  _' 7 %  volvidas pelos estudantes ao longo da Educação Básica.
$8

8

y

A Secretaria Municipal de Educação de Palmeiras iniciou seus estudos para a implementação da BNCC
desde 2017 com a Equipe pedagógica do Município e em 2018, sob a coordenação da Comissão de Gover  8< 3 8 %  4 ¢  @ ¢<%88  8 ^
da comunidade da educação bem como da sociedade civil organizada. O papel da Comissão é mobilizar a
%   <"  < 8 6 % % 8@ %    ' %   %8 / 8 0 8  '/0 % 
textos por esses grupos.
Em maio de 2020, o Município assinou um termo de compromisso com a União Nacional dos Diri'  8  0 *!40 8  6 % # ' %  0"  
6       38   >  6  % %8 % 8 "@8 8  8 % 38  6 % # ' %  "  6   
Curriculares subsidiando na construção e homologação deste documento que teve como base o Documento
Curricular Referencial da Bahia (DCRB), contemplando adaptações/ contextualizações locais e territoriais.
8 6 %   "  !40*  8   !  
dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME-BA), a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Fundação
Itaú Social.
Seguindo a caminhada, em 26 de outubro foi aberta a consulta pública, que aconteceu, em virtude
8 %  &4;<  %%    >06 % %% %  8 
6   % < " 77    < 8     " 
76    <76 8 8%   8 / >
%%%   <6 % %      >£ 
    <  8 | 6 %   8 | 8 $  <% %7
imprime todas as cores e sabores do município de Palmeiras.
O Documento Referencial Curricular do Município de Palmeiras é a culminância de um trabalho de% " 7% "  8 $    <'  <
coordenadores pedagógicos, conselheiros municipais de educação, além de pais, alunos e representantes da
comunidade.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Março de 2022
24 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

*- 

Com-versações
curriculares
fundantes
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
4 de Março de 2022
25 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte I - Com-versações curriculares fundantes

1.
TERRITORIALIDADE
Palmeiras de mil encantos
Que guarda nos teus recantos
Mil histórias pra contar
(Cléo Xavier)
O Documento Curricular Referencial da Bahia – DCRB, traz a inovação e o destaque para a valoriza 8 $   <8 %8   8    '     _ <@8 
'' $<8 _ _ *  > < % 38 )% 8 %
%8  %837  "  % 8   83  3<8 ' < 6 %<  %8      <  '  ^ 8 %  7 %  8 $    > ¡<<8>>
% 38  #% %8^ _      8 4 %<7  do na região semiárida, com clima que varia de subúmido a seco. A vegetação predominante do Território é a
'<%    <%8 8 < 6?' _' <`  <     %" '  >  8 8' $  <%88 <8
< 8 ^'  <8<3' %<'  8 ¤ 8   
altas, que compõem uma paisagem única e de beleza exuberante.
  ¢¢<8>< $8 '%% %3   3<7 7 " 
acrescenta que ela “não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons”.
8 ' % 38  #% 8% 78  %"7 %8  
8 %8|    3<78  ` <8     8 %w  7 w 88     <7 ' %8 '%7%8^%
% 38 <6  % % 7% %"  <%^8 8\  _ '
sensoriais.
 38  #%  ' # 7  8 4 %< '  1 <
limitando-se ao norte com o município de Iraquara, a sul com Mucugê, a leste com Lençóis e oeste com Sea" >#   >%¥<88% %>" >
4 8  8  ^ 3<76 %%%8 '' $*8 '3  3pio, destacam o Parque Municipal do Morro do Pai Inácio, o Parque Municipal do Riachinho, o Vale do Capão,
Vale do Cercado, Morro do Camelo, Morrão, a Cachoeira da Fumaça, a Cachoeira da Conceição dos Gatos, os
3 7_'  8   8    ' >
O Município possui dois Distritos: Caeté-Açu (Vale do Capão) e Campos de São João, e 41 povoados/
localidades: Pau Ferro, Celoura, Rio Grande, Conceição dos Gatos, Bom Jardim, Lavrinha, Volta da Serra, Fundão, Esbarrancado, Tejuco, Barra, Santa Bárbara, Cruz, Taquari, Sapé, São Jerônimo, Ribeirão, Laranjo, Serra
Negra, Matão, Panta, Lagedinho, Julião, Corcovado, Conceição de Baixo, Passagem de Pedra, Rio Preto, Carmona II, Carmona, Pecuária, Lagoa Sangrada, Serrador, Lagoa dos Patos, Pau D’Arco, Cedro, Coetés, Carrasco,
&<3    <  #  >
A história de Palmeiras é marcada por singularidades que contribuíram para a formação social e po3 % 38 8  8%8      7  K8'%   3'<
formação de quilombos, exploração de diamantes, invasão de garimpeiros vindos de diversas regiões, instalação de famílias ilustres de Minas Gerais, oriundas da França, Portugal, Itália e Espanha. Para a pesquisadoSecretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA
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ra Oliveira (2016, p. 24), “o passado e o presente de Palmeiras são dotados de peculiaridades relevantes e
 *) ' $8 %8  % % _   ' >
0%"  _ @  % ' = 8  %\6  ' <) %8 
destacar que a presença humana no município de Palmeiras se deu muito antes da descoberta de diamantes
no córrego do Lagedinho e antes também da criação da Fazenda das Palmeiras. Segundo a professora e historiadora Zenilda Pina, a região foi “povoada por índios bravios e nômades da grande nação Tapuia” (2005,
p. 41), antes do “desabrochar das Lavras da Bahia”.
8 6 ¦    %% %8)< ' "  +)  < 
8'% 3 8  ' <7   %\' <'  <  8 K
Naquele período pré-histórico do nosso Município, podiam-se contemplar fortes caboclos e lindas
" 8% " %'3%8 6 '   # "puias de pele bronzeada, de cabelos longos e lisos, cor de ébano, olhos orientais e corpos tatuados
 $ % 8   _  '   8       %  %  ' > §>>>¨ 
pinturas rupestres da Serra das Tapuias indicam costumes indígenas. (2005, p. 41).

¡ 3 7_'    8 7%8 %8'% 8w% 
% 38 <  7  %3 8    ' >   3
8 %%'      $' % 8 ^  8% 6 $' %<% 6  % $' '%) <   %%8    6 %8  >
'%   %%% 8   8  8   "<8   %
mesmas à passagem dos índios na região.
Além da passagem dos índios Tapuias, a história do município de Palmeiras também foi marcada pela
' 8 %|   6'   '  (  <7  %8  
Lavrinha, segurança e hospitalidade para seguirem seus caminhos pela Serra da Mutuca, encontrando um
abrigo seguro, onde puderam desfrutar da liberdade sem as desumanidades da escravidão. “Os negros evadidos sem terem que lutar, aquilombaram-se nas terras dos tapuias e fundaram o Quilombo da Serra Negra”.
(PINA, 2005, p. 46).
O Quilombo da Serra Negra foi responsável por uma das primeiras manifestações culturais da região,
a Quilombagem, que representava a Festa da Liberdade, misturando músicas do reisado, associadas aos rit%   %8   + |>!%' 8 % %%  <8) 
86  %$<%8    %%  6  8 _8 7 %"<
desciam a Serra da Mutuca para cantar e dançar na Lavrinha e em Palmeiras, durante a época do Advento
(período das quatro semanas que antecedem o Natal), até o período da Epifania (06 de janeiro - dia dos
Santos Reis).
Outro quilombo que se formou no município, foi o Quilombo do Tejuco, também formado por negros
6' <8 %      /  > #<<8>K
0' 6' '%  %*  % '%%?"  6 % 8 % '8  ' 8%%   '  %*6 % %%   % <
7 "% @<7  76'   % @;/>

O povoamento no município teve início com a criação da Fazenda das Palmeiras do Sr. Joaquim Pereira dos Santos, por volta de 1815. Após esse período, a base econômica era proveniente da exploração do
8 '  <8  8%8 8   6)<7  8  <  <8 
cidades estrangeiras como Paris (França), Nova Iorque (Estados Unidos) e Hamburgo (Alemanha).
% "   %_ ' 1' <8   8  8 *
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 %\6    *%8 8% % 38 >0%7^  <%  
de garimpeiros foram atraídos para os arredores da Fazenda das Palmeiras, na esperança de melhores condições de vida e na possibilidade de riqueza através do garimpo.
Casas improvisadas foram construídas, com enchimento de barro e cobertura com palha de palmei<8 " ' %' %8  )%*' > ' %   #% <%$ %# 
(2005, p. 53):
8   3 3 %")%' %8  " '|  ' ^7
$  %=% ' _ '1@  7 '% ?%     
 %<% "<"  8 8% <   #% X

Inicia-se então o Ciclo do Diamante, que tem no referido mineral a principal base econômica de toda
' >  w% ) 88  8@<7 6 %%     
Palmeiras no povoado das Palmeiras dos Lençóis. Nesse período foi construída a primeira capela, a matriz do
%+>  %6 %"3 8   "<%"   >
O desenvolvimento segue, e em 23 de dezembro de 1890, “o Povoado das Palmeiras foi elevado à
categoria de vila com a denominação de Villa Bella das Palmeiras” (PINA, 2005, p. 112). Ainda nesse período
a Villa Bela das Palmeiras integrava o município de Lençóis, sendo desmembrada em 15 de janeiro de 1891,
quando foi instalado o Município de Villa Bella das Palmeiras.
Todas as peculiaridades dos marcos históricos de Palmeiras contribuíram para a formação e a diversidade de sua cultura local, tanto no campo da materialidade, quanto no campo da imaterialidade. Zenilda
#  <8>*<  `|  ' _ <     38 K
  %% '% _      1 4 %>( 
existência do grande tesouro de pedras preciosas encravados no seu subsolo que atraiu garimpeiros, capangueiros e pessoas ilustres das províncias da Bahia e de Minas Gerais, para aqui, os quais
trouxeram, além da coragem e espírito aventureiro, também a sua linguagem, seus sotaques, suas
tradições, seu modo de vida que aos poucos foram implantados para nossa região, [...] ressaltamos
$'  3 <     7  %'   " =
6 % >%#% 6  1 4 %<%")%6  `| 
bem acentuada da cultura de Mucugê, Lençóis, Andaraí e Guarani (Boninal). Cada povo ao imigrar
trazia seus costumes, suas tradições, seu modo de falar e de viver e em contato com o novo meio
   6  `| >4%     <6 %*<8
%  38  > #<<8>*>

8 %w %  %   38 6 6  `|  8 
mais diversas culturas (nacional e estrangeiras), classes sociais, matrizes étnicas e religiosas, que tornaram
peculiares os costumes, as crenças, as tradições e as expressões culturais do município. Oliveira (2016, p. 25),
$ % 7     8  * ^ "3 %8 6 %     
riquezas culturais do Município”.
# %w  7 w  #% 8 % 7   "  8    _ <@8%    % ^86 % 8  $^<%$ %1©   < 7   # %w  \ 
do Estado da Bahia – IPAC:
 $^%  7% _ <%7  8 7
 % ' $ < ¤ 6 %<%  < 8  78 %  
muitas coisas acerca de um determinado povo e de um determinado lugar.1
1

Texto apresentado em slides, no sem  
  !       "#$#%
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 # %w   7 w   #%  8  %        %8    
 $^<%  %  %8 8 %<%= '       
' %8<%8 @ %  %%  <8% | @<8  
"   % "  <% %  8   )"  *'_
)>ªª<% '   8 )   08  ^%)%8" <@ %
 <8     7 % "  $^  )% %
formas geométricas.
   <     38 <" '% %88 6' $<%_ "@'<7 %8   8 %w %  % 38   %%<
 "  % 6%3 <8    % _    >
)% <   ^  % 38 <7% % 788 %    \  88 "     @   % 8 | 
 ' $8<%08  #%  # 4 >+)/<08 
da Escola Murundu (Birro Jason Alves, popular “Casinhas”), Circo do Capão (Distrito de Caeté-Açu), Casa de
Maria (Distrito de Campos de São João) e a Sede do Grupo Ambientalista de Palmeiras – GAP.
Outro campo a ser conhecido, vivenciado e valorizado é o campo das imaterialidades. O município
8 %7   8   % 6^    ' <7% @  zembro, descritas a seguir:
Festa do Padroeiro Senhor Bom Jesus (Sede): evento religioso, antecedido de novena, em louvor ao
padroeiro da cidade de Palmeiras. A festa, realizada no dia 06, tem início na madrugada com uma alvorada.
%% ^ %% " <8 3  %%  8    $) <
$  <7 %   
%+88  8     >" \ % %8  
nova comissão da festa, encerram os festejos da Festa do Bom Jesus de Palmeiras, que em 2020 completou
154 anos de tradição e fé.
( " )*K6 ")%  ' 88 < <% 6 _$  >   ' )%  8 % <%8  " <8  8&  )*7$)  % %'% 8  
 '    "<6 <$  >
   K  #% )  %%    $   0tado da Bahia e completou, em 2020, 94 anos de história e tradição. A festa momesca, introduzida por Dr.
Eutrópio Santos Reis, tornou-se a maior manifestação cultural do Município e atrai foliões de diversas regiões
da Bahia. A história do carnaval de Palmeiras foi marcada bela beleza de seus blocos tradicionais (Cordão das
Fadistas, Cordão dos Torcedores da Folia, Guarda Chuva, Pierrot e Colombina, Cordão dos Caboclos, entre
outros) e também pela rivalidade entre o Bloco das Holandesas (composto por representantes da elite da
    )8 8#    8 +) %<%8 " 
elite e como forma de protesto ao preconceito racial que dividia e marginalizava grupos por questões raciais
e econômicas, em pleno carnaval).
   "%8 %   #% >?% ) ' 8%K5
Tchan da Chapada, Tô de Pileque, D8, Ê Guilé e Explosão (Irecê), deixaram suas marcas e abriram espaço para
"% %8 k%/   > " 4 %)%"8k
)% ? % '% 6%<7%8  %%  %   
%   >  "   <7%  78   ' ^ 
sua trajetória no Carnaval de Palmeiras, é o Bloco das Mulheres, que era chamado de Bloco das Casadas.
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%    <%8  "  8 <7 %%'  <
tentam dividir espaço com a música contemporânea, numa luta desigual, regida pela cultura musical da atu  > %<   % 6       6 ^76 _
7 %     %   8    38  #% >
Coroação de Maria (Sede): festa religiosa em louvor e homenagem a Nossa Senhora, realizada no dia
 % >48 % < ) <6 %` % 
= >$ 8 <%' )  8 %%   @<
%% k% 8)>
Trezena de Santo Antônio (Sede): de origem portuguesa, a Trezena de Santo Antônio de Palmeiras é
uma das mais lindas manifestações populares do Município, que reuni devoção e tradição, misturadas à animação dos festejos juninos. A Trezena tem início no dia 1° de junho e tornou-se uma grande festa popular. A
Praça, que também leva o nome do Santo, transforma-se num verdadeiro “arraiá”, com barracas de comidas
"" \8 <6'   @ >   %"  ) )' @ 
Antônio, acompanhada de sanfoneiro, batucada, cantos juninos, fogos e muita alegria, em homenagem ao
Santo casamenteiro. Após a reza, a bandeira é novamente levada para outra residência, acompanhada com
%% %< 6   6 % "" \8 >?%   )
  %  <% ' < )6  8  8<8 \8   ' >£ 
acontece uma grade festa na Praça de Santo Antônio, com grupos musicais (locais e regionais) de forró-pé* * % 6^ \*  >
São João: para a professora e pesquisadora Zenilda Pina (2005, p. 303), “Os festejos de São João são
das mais belas tradições seculares que o Município de Palmeiras herdou de Portugal, com todas as suas nuances, com todo seu fervor religioso e ritual folclórico”. Essa festa é comemorada nos dias 23 e 24, sendo o
8 %% ^<%6' 8 <% \8 <8 ^
7   \8 >
São João no Capão: a exemplo da Sede, o São João, no Vale do Capão, também é comemorado nos
<%8 ^\8 <%7 <%  < %   
bandas de forró-pé-de-serra, locais e regionais. É a comemoração junina que mais atrai turistas no município.
( #  +  %8 +K6 + )%
religioso e popular, antecedido de novena. Acontece entre o período de 15 a 24 de junho, com festa dançan8?%  % <%8  " <8  8  ' 
  6 <?% >
Festa do Padroeiro Santo Antônio (Conceição dos Gatos): evento religioso, louvando o padroeiro,
  % <" <8   >#  <6  '
8?%   >
   « / )K  % 6   '   8    % "  <    %
meados de 2005, em homenagem póstuma à Dona Guilermina, conhecida como Guilé. Durante o São João,
os “Guilezeiros” formam um arrastão que, acompanhados por um trio de músicos (sanfona, zabumba e triângulo), saem pelas ruas de Palmeiras cantando músicas juninas, visitando casas e animando a noite de São
+>    %  %' 88 @8   %7 % \8 +
#% K|6 *8)*  <% "" \8  6@ 8  8%
 %8 88% 7" 8 8  " %% 8    
e visitantes.
%% ^   %"   K3    $  " %  % 38 <' 8 66 <%8 ^  $  $>
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Atualmente, somente o Colégio Estadual Professora Nilde Maria Monteiro Xavier, mantém essa tradição.
   / 8%"   #% /#K   ' %<?% *6  
mês de setembro, embaixo da Figueira, essa comemoração, organizada pelo GAP, com o apoio de toda a comunidade, é um resgate cultural do Caruru realizado por Dona Nivaldina, em homenagem a São Cosme e São
Damião. Antes de servir o almoço para todos os presentes, são preparados e oferecidos aos Santos, pratos
%%8   % 8 8  8  8  <)  %8 
 < %3 _    <%%> k"7 + |
se fazem presentes durante todo o evento.
Caruru de João do Carmona: João foi um dos grandes mobilizadores culturais da região do Carmona.
     %8 6 %  8 8  8  6%3 <%8 
%  > 8 \8     <8<6 ' <   %
8 8      |  $ <%  7 %"   % %
     !%" <   ?  38 % $ cimento das autoridades umbandistas do estado da Bahia). Os festejos seguiam os rituais tradicionais do
Caruru: primeiramente os pratos eram ofertados a São Cosme e São Damião, depois para as sete crianças e
8  %8   8  8 6>%? "7 + |%8 veram presentes de forma muito marcante, no Caruru de João. Balas, pirulitos, pipocas, doces, entre outras
guloseimas coloriam a toalha branca, onde era servido o almoço para as sete crianças, em frente ao altar com
imagens de santos católicos, orixás, Pretos Velhos e muitas velas acesas. Após falecimento de João, a família
passou a realizar somente a reza, geralmente à tarde, com distribuição de bolos e balas para as crianças.
   1K   1)%   8    + |%#% <%>/ %   " >'    1&0
(2020) ¬, os rituais têm início às dez horas da noite, com a benção do terreiro feita com água benta,
'  >" 8)$  % ^8  %   %*"7
%%" 6      8  %> k<%8 8 %% 
%" < 6  %%' %% %83$   K# &<'w<    ro, Janaína, Mãe D’Água, Sultão da Mata e São Cosme e São Damião, os principais homenageados no caruru.
#  7   %%<7%') $ 6  
%' > '  )  % <%< <8 77 
pessoa que deseja provar ou saborear a bebida. Ao meio dia é servido um almoço com arroz, feijão, vata8<  <   6 '  '<   >48  6  8 
santos, o almoço é servido para quatorze crianças, em meio à roda de luz (com velas), na qual são rezados
¤ 8 %4% >£ |     "<8 8<"<"8  "7k'%) <%8 7 7  
de celebração e homenagens.
   )*K?%% %"  %8 < derado como feriado distrital pelos moradores. É uma tradição em homenagem a São Cosme e São Damião,
  8 6%3 %$'|%%6 % 8'% 8 %<6  %tos. É servido um almoço aberto à comunidade, mas primeiramente a refeição é oferecida para sete crian<%8  k83$>£  < )     <6% 
distribuição de balas.
Festa de Nossa Senhora da Conceição (Campos de São João): evento religioso, constando de missa
solene e caminhada procissional.
"

!& '( &      )  * %+- .   /)   0    .2 +    ) 
0 '2  &  "#    "#"#%
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Terno de reis das ciganas (Caeté-Açu): a apresentação é realizada no período de Natal até janeiro,
na Festa de Santos Reis e tem início na Igreja, com saudação ao nascimento do Menino Jesus. Logo após, o
grupo visita, obrigatoriamente, todas as residências que possuem “lapinha” ou presépio, onde dançam e
cantam. As mulheres se vestem como ciganas e os homens vestem camisas coloridas e chapéus de palha e
 %6  %$>
Reisado do Carmona: organizado e conduzido por João do Carmona, esse Reisado era realizado como
pagamento de uma promessa feita a Santos Reis. Composto basicamente por familiares e amigos de João,
o Reisado do Carmona se apresentava no Carmona, Carmona II, Palmeiras, Pecuária, Rio Grande, Rio Preto,
Volta da Serra e Seabra.
Reisado das Andorinhas: a Sra. Maria Alves relata que “uma brincadeira entre amigos deu origem
ao Reisado das Andorinhas”, cujo nome é “inspirado em uma marchinha de carnaval, que diz: Mulher casada que anda sozinha, é Andorinha, é Andorinha”3. Formado por um grupo de senhoras (em sua maioria
 <' 8   )  8  <88 % %4¦ >
As Andorinhas se apresentam pelas ruas de Palmeiras, entre dezembro e janeiro, trajando saias compridas,
%  <8)6  %` $  % %   <78  
com músicas religiosas em louvor ao Menino Jesus. As músicas são acompanhadas por sanfona, pandeiro,
zabumba, caixa repique e seguem a seguinte sequência: marchinhas de rua, música de entrada (pedindo
licença para entrar), músicas de salão alusivas ao Natal e músicas de reverência ao Menino Deus. O grupo
normalmente se apresenta em Palmeiras (sede), mas já se apresentaram em cidades circunvizinhas como
Lençóis, Iraquara, Seabra e também já se apresentaram em Salvador.
 <    #% <   3    '  
8 4 %< 8 8 %838?" %  8  38   8   
 '   8 $   <% " )   =     % 38 <@8 7^'' $< _ <  <%"  <    ' >
4     7  %8  %     %     #% < $  8  tada a necessidade de criação de processos educacionais, nos espaços escolares e não-escolares, em que
a Educação Patrimonial seja uma ambiência formacional, voltados para o conhecimento, a preservação, a
   8 %w  <7 "%% 
8  %% '   %> <0 # % %)%preendida como um conteúdo, mas, sobretudo, um conhecimento envolvido e envolvendo com/no/o ato da
formação, que precisa das aprendizagens, mas não se resume a elas.
  %< %? 83$" % 38 <78 %
  %   <3     #% <%")%
8  % ;3  ;     <  ^ cionais e mediações pedagógicas, que propiciem estudos, vivências e experiências que garantam a resolução
8 "% <8  88 ' %  

3
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2.
MARCOS TEÓRICOS, CONCEITUAIS
E METODOLÓGICOS
6      38  #%  8 8  `  %
" 8  %<%"@  8 8 ^8 '_' %68 % 
<6 %   % %8<  %8  ' 7
8 "   ^ ' $ 8  '%  % ' <%  <
8  8<w%< ` 83>
 %  8<  76    3 ' %8  
elaboração do Referencial Curricular do Município de Palmeiras - RCMP, documenta a importância deste para
8  8 '_'   ^  < ) 8 38  * ` *<8 
  %8% 6 % 8 % 8       > <
destaca-se a intenção de formar cidadãos como sujeito sócio- histórico, com autonomia para atuar na comunidade que está inserido, em uma relação dialógica entre estudantes, educadores e familiares, bem como
entre os sujeitos da comunidade escolar e da sociedade civil, na promoção de uma educação de boa quali <  %   838?"  ) 6   <77 $%8
escolares em que o estudante seja o principal sujeito do processo educacional.
O DCRB (BAHIA, 2020, p. 31) concebe Currículo
§>>>¨%%    <%% 6   <7$' ^
" ;  ;8   < '  <    < %8% ; %  "   <  %  8 6 %>§>>>¨

Nesse contexto, o sistema educacional do município de Palmeiras, pensa Currículo como uma cons  7 `%% _ <83<w%   7  %   
78     %  % <  _ % %
8    <%8 %  8   3< `    >
Inspirados nas ideias de Morin (2000), que enxerga a sala de aula como um organismo, fonte de
complexidade e diversidades sejam elas culturais, econômicas ou sociais, contextualizar e interdisciplinarizar
6 %%  8 "    8  '%>58  8 %%78 % 
interação entre as diversas ciências, através da transdisciplinaridade, impulsionando de forma global a cons   %< %  <$ % %% $ 8 8 '_'  8   >
 38  #% "%%%"    " 6 % 
@%     40<¢># 8%%%7 86<8 8 8 7%8%    "  8 7@ tos dessa educação exerçam seu papel de transformador, construindo uma sociedade mais justa e igualitária.
   8   %   ^%" ` 
'<8 % <%  76 % 6  <0     %%  \$" <8  *8   8  6w%  8 
  6 % 3 8% 8 "%  >  !<<8>*>

 8 6 <  8 < 8     %8    %8   * % % 8 $ 
%    ;^8 '_' * <8       ' %%  
8  '% ' $>0< %76 %   %  <   %>4%%% <   *8 '_'  <8  
'   8 "    ^" 8  % `  "   
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8 6 % 6 | 8   ' $^ ^<  %%
  < <83< _ w% >0% 8 < ' $$ % 78 
 *8  '%   3 %  8  8  8 6 
tendo em vista a construção do conhecimento no bojo da sua formação integral e na potencialização de uma
relação de troca de experiências de ambos os sujeitos, visando desenvolver os saberes necessários para uma
 %   <6  %     %^ < 83>
4% <%8  <8 < %@  6 %<8   8 38  
territorialidade, para ampliar suas concepções em seus diversos níveis de aprendizagem, incluindo todos os
saberes que serão trabalhados, não apenas os técnicos especializados, mas também os aspectos humanos e
  <%8 38  7 3  %>
Considerando as diferentes relações pessoais e interpessoais entre os sujeitos escolares, o RCMP se
$' % %8  8      %  8  <<6%3 
   <%?88<  <%"  <w% 83<7 %%8nhar as transformações locais e mundiais, sendo constantemente atualizado, através de processos formacio 7%8 %<  ' $7%  ' %"  %6 %<838  >
0 % *%%83  "6  % ^8dagógicas voltadas para as propostas com os Temas Integradores e as Dez Competências Gerais da BNCC
(2018), como parte essencial da formação dos estudantes palmeirenses, na mesma condução de uma prá `  88  8 6 < ) 8 % %" 6 %8
  %  6 %  < 8 %  8     8 '_'    < "% %
por formadores externos, quando necessário, através de convênios e parcerias da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer com órgãos competentes, na busca pelo aperfeiçoamento do trabalho
8 '_' < % 8  `    8   8 $  < @% %  7      8 '_' <% 8%")%%  <8 6 %" >
 6 % 8 %;  )%    %    <      %
_ *% _' < 8 6 8 %% %   8 % <
redimensionando o seu trabalho.
'   "  <8  '% 8 %     %
  <  <6 <8 ' <  <6   <   
   % )  *8 %>8  '%6 %  '%  
7 %8%% %k    3 >   ' $  < ` "      3   "        "   < >   < 
melhor clareza o que está sendo proposto para a aprendizagem e o conhecimento construído não precisará
  % <8 %"   ¦ 1<<  ' $ <  % ^  | 
experiência dos estudantes.
Assumindo como princípios metodológicos a autonomia (FREINET, 1998), a cidadania (TEIXEIRA,
<     400®<< '  (00<<   &®/ ®<¢<  
=8 "       <%8 %<  <"     
(SILVA, 2001), podem ser base referencial de várias e diferentes formas de planejamento curricular e organização do trabalho pedagógico, das escolas e dos professores.
0 6<#| %@  _    < 7 _    8 )   ^< ^8  7  >
% %8       \<7''  <0 
6)8  % 8 3   8   8  6  
   8<8    |   >8   * 8  <
%8<  < 7  < % @< %'   6  8 _8 <  ' $ %  
8 8 '_' <6* %  8"   %8 ' %  <
%  % ' <8    8 | ?    >06  <= 
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  %8 k  0  6< 8 8^ %  "   %     %<
que tenha uma abordagem interdisciplinar, que valorize as linguagens da criança e os projetos da escola,
 88    )6 %  8  8< %  |  7)
muitas vezes o lugar da pergunta. A pedagogia da escuta, defendida pelas ideias malaguzzianas assume um
888 8< %8 _' 70 6)%8 8 8  
fundamental.
# 8      8  <7 8     8  <   "  " % <7 %" ^ 8  '%< 8 tando suas formas de expressar, que devem ser validadas e ressaltadas. O pensamento divergente se faz
 <)8   8 $  >8  '%8    %%8 
 <7  " 8 6 % 8>#7<)% 8 8  %  %76%8  8 %w  < \<%" < \$_' < 1<
<8><@%%8 % %   < %  <"    8%
%8 %  ^  %  < w% <) *  < '| < ' < '3
e religiosa” (BRASIL, 2010, p.17).
0   %8<% 8 8  3<   8  8 ''   "   <%
% 8  "  <   _  3< 8 % 78  %8  
   8 "% 6 %w%<8   <8  "@83$
  %%K' ' <   %8 < "%8 38  7
agrária no Brasil.
Para isso, é necessário a valorização dos saberes do sujeito do campo/roça, para um processo de
emancipação humana, como sujeito de direitos e deveres para uma inserção no mercado de trabalho, com
%%8    8 7^   % %8   
ideias favoráveis à qualidade de vida desses estudantes.
0 0 { %" 7 %8 '' 83$76 % %
vistas para as questões étnico-raciais e culturais de cada comunidade, como sujeitos pertencentes a um modelo social digno e justo dentro do panorama educacional de Palmeiras, também de direitos assegurados nas
escolas quilombolas, da mesma maneira que nas unidades de ensino que recebem estudantes quilombolas
6  %  <  %% 8  %%8  8 
%% %  7  @>
0  +<  <"% 7 " 8 8 
%8@%   7' %<8 %| <%78 6 
conheça o público atendido, muitas vezes, com uma idade cronológica maior que a do educador, com uma
8 8% _' %  7    %8   <7%
 _  < 8|   ^7@$7%    ;) 7% % 3%   <8_  %   % "   %8 %¤ <8  * % 7 8   %
 <   %< %@ 83<7%8 "     ' " "res, que vai para além da instrução mediada pelo professor, considerando o levantamento de conhecimento
8 ) <8   ^ ' $<   %"@  < ) %8 8
 "%%'   8 "    8 <%7^8 "% <8 7 % "  8      %@  <
83<w% 8 6 % %@  _ <w%< 3>
O AEE (Atendimento Educacional Especializado) no sistema de ensino municipal, assegurando os di  8% $ | % ^ 8   %8  <
 '3<    %  "   7 w <%     <
8    )  87@% ` " 8 < <" <  <
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6     < ¡<<# % 83    %
público dos estudantes de maneira que provoque transformações na realidade das crianças, adolescentes,
@ 8% <%%83  %%  % 8 <% >
0   8%8 0 8 | 0 68 ¡"   0 ( %<#8 0 60 ( %  ^8 7        %' %% 8 |    ' $ <8 6% %
 %"8 '' % 8  8  ;   
# @# '_'    %8 88  88  %< % 7 $ 8     38  #% <8      8 8 8  '
8 < %    6 %% %   <
o que implica a ousadia e disposição do sujeito para se relacionar com o conhecimento.

3
MARCOS LEGAIS
Falar sobre os marcos legais que regem este Documento Referencial Curricular do Município de Pal% #<) %%    '  _ <$%    % % 'tes da sociedade ao logo do tempo, no que se refere ao Direito à Educação, dos avanços na legislação e dos
$8 8 % %  7  8  >
0%¢<4  4  ¡% %" /   !<  8 $<
pela primeira vez, um direito geral a educação, no seu art. 26, dizendo que “todos têm o direito à educação”,
7  '  8% 6 %   %> %% ' 
7    %"@   8   % 6 %8 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.
Apesar de estabelecida como um direito, há mais de 70 anos, ainda é notório resquícios dos princípios escravistas, racistas e machistas aliados a outras violações de direitos manifestados na homofobia e
misoginia, que, contrariando os direitos estabelecidos, realça que há ainda uma contradição entre o que está
 76   ^    8>
No contexto nacional, o direito à educação se insere como instrumento de mudança social prevista
 (  < > 1<¢¢1  4    0  14 <
1 >; 1<>
 <       0  6%3 < 8 %   %
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania […] (BRASIL, 2003).
Entre os direitos de cidadania, a educação é considerada como essencial, tanto para que se possa
   "   8 %    % % |  378 %  8   
8 8 7 8%   7 %># <)88 6% 
em seus estudantes o entendimento do papel social que lhes é fundamental para atuarem como sujeitos na
transformação da sociedade.
Nesse contexto, o Município de Palmeiras, corroborando com o proposto no Referencial Curricular
para o Estado da Bahia (BAHIA, 2020), compromete-se a apresentar um Referencial Curricular que:
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§>>>¨   _ * _ %?8      %  <
8 8    %     8<  8   
8  ^  %"  8   §>>>¨8 '     
aprendizagem e de desenvolvimento dos estudantes, transformando realidades e fazendo valer a
@ %%  '   8   > 4 <<8>>

#  7  '     @   %%      %    %8 < 
RCMP, cita ao logo do corpo desse texto os marcos legais que regem a educação brasileira e que assiste, a
todos os cidadãos, o direito de gozá-los, inspirando-se na formatação do texto expresso no DCRB.
   (   1< ¢¢< 8   8 4  !    4   ¡%
%" /   !<¢< '<  %K
§>>>¨       0  6%3 < 8 %   %" ção da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da cida 7 $8  " 1<¢¢>

0    0<1 ¢>; 1<< '< $ %
a quem resguarda o dever de assegurar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes:
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com abso8   <6    6 = <=? <= %<= <
8 < <=8 $  <= <= '  < 8 <= "  = |cia familiar e comunitária.

0 + <1 >¢;< '<7    = <  
7)   @%  7  <%'   " <" '_ '  <
 8 7 %   7 > 1<>
  "    <0  <1 >;< '<"7
“o Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias
%  8 ' %     > 1<>
14 >;< '< $8 38 '  $    K
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de soli   %<%8 $  8  %   <8 8 8 
  3     7 $8  "> 1<>

  14 < '<   %*8 38 "  8  K
 '    ^8 8 %| 
 "   8   <  <87   '  <8%< " 
8  %    8^8 '_' 
& 8 = "  8 = k 
& |    ^8?" 8    
&'     8?" %" %$  
&  8 $    
&' %   8?" <6 % 1  '   % 
 
ª'  8  7  
ª   8 |    
ª    < "8   ª  %
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1 ;<78 #  8 0 #0 #10<<%k %1 ><  @ < 1<< '<8 %  K
   6"%
     % 
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradi  6 %   % 
&%  7    
&6 %8  "8    <%|6 %  )%7
6 %   
&8 % 8 38  ' %   8?" &8 %%3< \$< _'  #3
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do
Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão
7  7  
ª   8 $    
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade
socioambiental (BRASIL, 2014).

)% '    = <  ¢¢< '<8   ^
7="   3  %<  <$ ? %3 %8 0 
( %< % '  6 %" % 8     \< nais e regionais” (BRASIL, 1988).
%" '<14 <  &  '<$ %7K
cabe à União estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com8|   8 0 6<0 ( %0 ) <7 rão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum (BRASIL,
1996).

    %14 < '<?    0   "  
seguintes diretrizes:
I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
8 "%%%= % % 
    ^    % " %
 8  "
&8 %  8   8 =8  8 6 %  1<>

# %  <  @ <  0  $4 retrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica - DCN, que visam:
§>>>¨" "%  8 0 6<0 ( %0 
) <"%%8 %   %78 %8  <8   7  mas federal, estaduais, distrital e municipal, por suas competências próprias e complementares,
formularão as suas orientações assegurando a integração curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um todo orgânico (BRASIL, 2010).

0    8 %  <   %"  < lho Nacional de Educação que “Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove)
anos”, conforme a seguir:
 >8 $ 4      8 0 ( %
de 9 (nove) anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas
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unidades escolares.
 >   4         8   0  ( %      lam-se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB
 ;   0;0   ;  ?% 8 38 < 6 %  8  %
$ 8  0 <8   838?"    
elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das propostas cur  0 < 4  (  <  38 < 8 @83*8 '_'  
escolas.
Parágrafo único. Estas Diretrizes Curriculares Nacionais aplicam-se a todas as modalidades do Ensino Fundamental previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como à Educação
do Campo, à Educação Escolar Indígena e à Educação Escolar Quilombola.
[...]
 >  3 0 ( %) <<%3 8
experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações
  <"    | "  % %  %
%  "  8        >

Essas premissas legais foram consideradas nas Metas 2, 3 e 7 do Plano Nacional de Educação, a Lei
>; 1<<7 6  3 8%    0   <
quando orienta a União, Estados, Distrito Federal e Municípios na elaboração de uma Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), nas seguintes estratégias:
[...] 2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância perma 7 ±  > 1 < %8   "@ 8  '%
  %7$'    %%    6 %§>>>¨
[...] 3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância perma 7 ±  > 1 < %8   "@ 8  '%  %7$'    %%    %) §>>>¨
§>>>¨>"  %8 <% 8  6  <  8 '_' 8 
 " " %%  3<%  "@ 8  '%
e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a
diversidade regional, estadual e local.

Vale destacar que a BNCC também é referenciada na estratégia 15.6 da meta 15 do PNE e deve ser
considerada na (re) elaboração curricular dos cursos de licenciatura de todo o país:
§>>>¨8 %  6 %        %  8 '_' <
de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a carga horária em formação
' <6 %  "  83$  8  %  '  
6 %% <% %" %%  3  
básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE [...] (BRASIL, 1996).

#0  0     #00<1 ><  %  < %")%
está prevista na meta 7, estratégia 7.6, conforme apresentada a seguir:
estabelecer e implantar, até o segundo ano de vigência deste PEE-BA, mediante pactuação inter6  <  8 '_' 8 0   " %%  3<
%    "@  8  '%   %    8     
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. (BAHIA,
2016).
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0% %"  <)%'   8 0 60 ( %<
7) $ %K
§>>>¨ %      % 7 $  @  'k   8 '    8  zagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação – PNE. (BRASIL, 2017).

1'8_6 %' 0;#<   %"  <7 
orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das
8 8%   k%"  0   %"@    "  
   3;8 88 '_' <6 % '' K
 >   8       %     %%    <
% %    %7 $@ 'k 8 '   8  gens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar,
 % %8%8 %    6  k 6  <"%
%8  ^   >
# ' 6² >  3  % <8   '< 14 <8       8 8 8 '_' <         "@ 
8  '% 3  <  ^ <    8
sistemas de ensino poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem
necessários.

Os Currículos dos Estados e Municípios, conforme preconizam os princípios e diretrizes da LDB, DCN,
#0<#00 $ %  <8  %  7 %%%8 % %6 %  %%'"<% %^ <¤ <6< <)<% 
 %"_  1<<@<%8 8 6 % '  '    @ >
&  7% "  <  ><  #3  6"# 1<<7%%   8  <6"8 %  
0 ( %<   %<  6"  |8   8 %  
etapa de ensino, alterando o proposto pela BNCC.
8  '  " 8  %% %@  cisões que caracterizam o currículo, considerando a realidade local, a autonomia do sistema de ensino, das
 ^ 8  8  >
0  ^8  %   8   =8 $  =   ' pos sociais que convivem nos espaços escolares públicos e privados e comunitários do município de Palmeiras, em atendimento as diferentes modalidades da Educação Básica, conforme previsto na legislação vigente.
' 8   %'   <  7 %" %   
da Educação Básica, que são atendidas no município, em alinhamento com o que orienta a BNCC.
&"""+

#&-3+
DECRETO PRESIDENCIAL
>;

Educação Especial
0 1!³´ 
04/2009 CNE/CEB

#""+
$   "  
8% $ | ; !>

  

   4   8    8  
Atendimento Educacional Especializado
(AEE) naEducação Básica.
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RESOLUÇÃO
;00

Estabelece normas para a Educação Especial
 # 8  0    8 
todas as etapas e Modalidades da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino da
Bahia.

NOTA TÉCNICA
00#;/ ;;

4 8^"  ^8   nalização da oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em Salas de Re  6    %8 
nas escolas regulares.

DECRETO PRESIDENCIAL
>;

Dispõe sobre Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado e dá
  8  | > '  4  
6.571/2008. Dispõe sobre a classe especial
nas escolas regulares e escolas especiais e
6  %   ^ 8  das.

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
>;

 1      #
% 4$ |  0  # %
4$ | >

DOCUMENTO
ORIENTADOR/2017

Diretrizes da Educação Inclusiva no Estado da Bahia.

PORTARIA SEC
>;

Estabelece normas sobre o procedimento
 $    @
adultos no nível de conclusão do Ensino
Fundamental e Médio, por meio dos resul " 0 % 8  $ %8|  + tos (ENCCEJA) e Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM).

RESOLUÇÃO
0;0

  4   8    8   0 cação de Jovens e Adultos nos aspectos re =         %3 % 8  '      0+  
%3 % $ % 0+
Educação de Jovens e Adultos desenvolvida
por meio da Educação a Distância.

RESOLUÇÃO
;00

Dispõe sobre a oferta de Educação de Jovens e Adultos no estado da Bahia.

RESOLUÇÃO
;¢0;00

   4   8    8  
Educação Básica nas Escolas do Campo, um
conjunto de princípios e procedimentos
para serem observados nos projetos das
 ^7 ' %   mas de ensino.

PARECER CNE/CEB
;

Recomenda a adoção da Pedagogia da Alternância em escolas do campo.

RESOLUÇÃO
;¢00;0

Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimen 838?"   % 
Educação Básica do Campo.

Educação Especial

Educação de Jovens
e Adultos

Educação do Campo
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DECRETO PRESIDENCIAL
>;

10>;

Educação do Campo

Educação Escolar
Quilombola

4 8^ "   #3    0 ção do Campo e o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA).
Altera a LDB para constar a exigência de
 _ '  %   %   
(conselho) para o fechamento de escolas do
campo, indígenas e quilombolas, conside 8 @$8  
pela Secretaria de Educação, a análise do
'_  %8 % 6tação da comunidade escolar.

RESOLUÇÃO
00

Dispõe sobre a oferta da Educação do Campo no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.

LEI ESTADUAL
>;¢

   # ' % 0   8  )nico-Financeiro às Escolas Família Agrícola
(EFAs) e às Escolas Familiares Rurais (EFRs)
do Estado da Bahia.

DECRETO GOVERNAMENTAL
>;

 # ' %0  8 )nico- Financeiro às Escolas Família Agrícola
(EFAs) e às Escolas Familiares Rurais (EFRs)
 0    <  )    
%$ §>>>¨>

RESOLUÇÃO
¢;0;0

Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola.

RESOLUÇÃO
¢;00

Estabelece normas complementares implantação e funcionamento Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola
na Educação Básica, no Sistema Estadual de
Ensino da Bahia.

{!4 * %'  %    0   >(K0" 07 80;!40# ¢
(BAHIA, 2020, p. 43-35).

#8 0 60 ( %< %%4 88 %8 
   % \$=% %8   <8 %  %'  <%< ' '"<%%8 8 8 %   %   
autônomos, responsáveis, engajados e imbuídos na formação de uma sociedade mais justa, sustentável,
equânime, inclusiva e laica.
Abaixo são apresentados os Temas Integradores que deverão ser considerados de forma transversal
nos currículos escolares da Educação Básica, em todas as etapas e modalidades, no Município de Palmeiras.
-&+

Educação para
a diversidade

-&+ #-"+

Educação para as Relações
de Gênero e Sexualidade

#&-3+

LEI FEDERAL
N° 11.340/2006

#""+
Cria mecanismos para coibir a e familiar
   % <   %  ± ¢ 
 >  (  < venção sobre a Eliminação Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mu  8^ "     +  
& | 4%)(%    
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      _ '  # 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução
Penal e dá outras providências.
LEI FEDERAL
>¢¢;<
± >
DO CÓDIGO
PENAL

RESOLUÇÃO
;00

Estabelece o aumento da pena do feminicídio.

Dispõe sobre a inclusão do nome social
dos/das transexuais e outros no tratamento, nos registros escolares e acadê%    ^  0  7 tegram o Sistema de Ensino do Estado da
Bahia e dá outras providências.

"@  6  %    PLANO NACIONAL
  #3 8 DE POLÍTICAS
lheres.
PARA AS
MULHERES
(2013-2015)

Educação para
a diversidade

Educação das Relações
Étnico-raciais

LEI N° 10.639,
DE 9 DE JANEIRO
DE 2003

  3$     " '    %¡ _ 
e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências.

RESOLUÇÃO
;0;
CEB

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana.

LEI FEDERAL
>;¢

LEI FEDERAL
>¢¢;

LEI ESTADUAL
>¢;

-&+

Educação em
Direitos Humanos

Estabelece as diretrizes e bases da educa <8    3$cial da rede de ensino a obrigatoriedade
%¡ _  6 *  leira e Indígena.
 0 '    1 ><  @  
¢><  "  ><
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24
de novembro de 2003.
 0 '    
Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.

#&-3+

#""+

DECRETO PRESIDENCIAL
><4040
DEZEMBRO DE 2009

Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e dá outras providências.

PLANO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS/2007

Difunde a cultura de Direitos Humanos no
país.

DECRETO GOVERNAMENTAL
>;

Aprova o Plano Estadual de Direitos Humanos da Bahia (PEDH) e dá outras providências.
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PLANO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS/2009
PARECER CEE/CEB
¢;

Expressa o compromisso do Governo do Estado da Bahia com a promoção da cidadania
e dos Direitos Humanos.
Estabelece Diretrizes Nacionais para a educação em Direitos Humanos.

LEI FEDERAL
>;

 #3  0 %biental e dá outras providências.

RESOLUÇÃO
;0;#

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.

RESOLUÇÃO
N° 11/2017 CEE

Dispõe sobre a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.

LEI ESTADUAL
>;
LEI MUNICIPAL
;

   #3  0 %"  
Estado da Bahia e dá outras providências.
   #3   8   0 
Ambiental e dá outras providências.

400 >¢
DE 06 DE JUNHO
DE 2019

'%1 ><  @  <7  #3 0 ção Ambiental do Estado da Bahia e dá outras providências.

Educação Ambiental

{!4 * %'  %'    0   >(K0" 
Equipe SEC/SUDEB (2018) (BAHIA, 2020, p. 45-47).

4% <"<8 $    <=%   <8  8?" 
    8% < 8%8 % % ' 8 76%%
'    < 8 #<8 @8 '_'  8?" <8  % tárias do município, devendo ser observado seu cumprimento, através do planejamento, execução, monito%  83   8  >

4.
TRILHAS AVALIATIVAS PARA O
PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM
0<8 % <%` ? % <7_ %8<7%
belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, - isto não tem impork µX
(SAINT-EXUPÉRY, 2000, p. 23)

A epígrafe de abertura desta seção, extraída do clássico O pequeno príncipe, traz à sala dois aspec %8 8 8 %<    %<% 6K   > 7
K %" ^     < 7?% %8  8 "   8  
necessidades do outro naquele momento determinado[...]” (ALMEIDA, 2012, p. 43) para supri-la ao longo
do processo   6 0 >  8 8<   %  8       8
% 38  #% >'  <8 %'% 78    8 
 <%8     * >
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A educação básica de qualidade, pensada do ponto de vista do desenvolvimento integral do sujeito,
exige uma compreensão acerca dos interesses do alunado e dos diversos fatores sociais que impactam nas
^ >78= <) 7@ %" '<  ta do ser humano em sua integralidade. Concordamos com o DCRB (2019, p. 99), quando declara: “O que
8 8%)  %8  %7 @8 % 8  
  8  '%><  '  =%%8 $  8 >
Mas em que consiste avaliar? Qual o seu papel no desenrolar da educação? Para essas questões,
1·  <8>¢  8"$ K  )  ' % 8 | <
 %   *8 8   %   838  <) $_ %
  <) '_  >8 % % < % $  8 
8 ' '^  <8   3<8@ %%  78 "  %
o avanço progressivo, o preenchimento das lacunas de aprendizagem. É mister lembrar que, nessa roda viva
 ')%8 $  6 >>>    7  %% ' = 
cuidado, de criação de espaços e tempos para que todos possam aprender.
Ainda nessa direção, o DCRB (2019) traz alguns elementos fundamentais para bem entendermos o
   <6 7K
   ) `  "   6 %^ "  %    8@  ^< ) %   
orientada para o futuro. A avaliação deve ser base para (re)pensar e (re)planejar a gestão educacional e a ação pedagógica, pois informa o quanto conseguimos avançar e ajuda a pensar como
%8  ^ 8 @< $ 838?" > ¡<<8>
99-100).

 < 6  %8    %'  8 '_' 
da escola, além de impulsionar a criação de projetos e ações que despertem o interesse dos sujeitos. Ela deve
)%   7$ 8  ' <8  $ <   %§>>>¨ k  8 cedimentos externos (organizados por órgãos locais e centrais da administração) e procedimentos internos
(organizados pela unidade escolar).” (BAHIA, 2019, p. 100).
8  %  $' % ^  6 % '%   
  7   0   <% $838?"  %8>% < tado de avaliações como a Prova Brasil, por exemplo, pode ser um forte indicador do que está bom e do que
8  %  %  %  <'%    >+8  %   <
como declara o DCRB (2019), se traduzem nos instrumentos que permitem conhecer o contexto e as necessi     >5 %8 7@     %<   ' 
%  < % 8 '   7 $ 8 '_' >
 <)%  6   8    8  '%<8 <8 8^ ` ^\"  87  88 6 8 
sala de aula. Não podemos perder de vista que a BNCC (2017), quando preconiza uma educação orientada
8   % %8|  "   < )'  8  > %8   7@ )% <   " 8 ) 7<7 %"   < `%
%8  %8| '  %  >
4%'  <<% 8 8 ' <8 %8   mensões do indivíduo. Ora, isso só será possível se seguirmos as orientações dos documentos legais da educação (a LDB e as DCNs, por exemplo) e avançarmos rumo à uma avaliação da aprendizagem essencialmente
7 <8      %%  1!0<<8>%" 87@%%")% %8 < 78%<%%7 6 % %  <%
para a compreensão e transformação da realidade educacional.
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4   8<"   88 $   8  % '% 
  %%  8< %7  %@ %  3  sas, o que evocará, obviamente, variadas maneiras de avaliar (e de cuidar). Nas próximas subseções, discu %%8% " <  *  0 6     
$  0 ( %>

\XY       
    ' 14  1<  % 7 <0 6< 
  §>>>¨% %8% '     %  <%"@ 8 %<%%8  6 %> 4      7 67<
8<" )8  8  %78 6 8   8 %8 8  
construção do conhecimento da criança.
 "<  4         8   0  6  40 < 8> 
 %7"  3    < "     ^  
 §>>>¨  %?8 '     8    _ <6' $<
desenhos, álbuns etc.)”, devem nortear a avaliação nessa etapa da educação básica. Avaliação esta que é
" <% 6    <8%   < $ 8 ¡¸% %%
% $8 %8  < ) "    ^ $   7das às necessidades dela.
# <4  <8>  '  %78 %   7   K   <8  '    %88 ¹_    <78  '
caminhos percorridos pelas crianças em diferentes etapas do de-senvolvimento são registrados e analisados,
 |< _   >> <  %*%")%   '_ 8 
%   8 8_  <7 <8  %    8%% 3  
<$  " % ; % $ >% < *83 '   gistros sobre o percurso trilhado pelo educando, ajudando o professor, a própria criança e a família a terem
um panorama real da evolução da aprendizagem, tendo em vista os diretos preconcebidos pela BNCC (2017)
e demais marcos legais.

\XZ    



  D

   

  8 %  8<< '%%=8  6"
letramento, assegurando aos estudantes, oportunidades para aquisição do sistema de escrita e o desenvolvimento crescente das habilidades e competências previstas para os componentes curriculares. Nessa direção,
6 % 8 4  <   "  %8 < %8 6 % 8  '" 7  8     >  %
%<  <  0;0 < <8 6 7<8   8 3 <
§>>>¨ %'  K§>>>¨   8  '%< %%8   
8  6"8 @37 8| 8  0 ( %%% 
<8  %<8'% 8 % 8 '     8   >
(CNE/CEB, 2010 apud BAHIA, 2019, p. 106).
"  < )     %    '_  %<  %    
8 '_' <7   8  % 6   88 6 <% "servação como caminho para acompanhar a aprendizagem dos estudantes e registrar os avanços alcançados.
 %<  " §>>>¨ %  '   8 %  8    <%6 *
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% "  8 $% %6 % 8  '   8      
 8  > ¡<<8>>(* 7 '  @%
 "@<   3    % %8| "   <  $  
e dos progressos.
<8 6 8     % 7 8nos nos anos anteriores, criando espaços e tempos por meio dos quais possam seguir aprendendo e avançar
para as etapas posteriores. No ato da promoção, considerar-se-á a compreensão/aquisição dos objetos e dos
"@ 8  '%   8   <§>>>¨@    8 8 % 
de notas/conceitos/relatórios/pareceres.” (BAHIA, 2019, p. 107). A observação e o registro dos percursos
     %6 % 7 $  ">
4 '% <  8 | <8 $ 8 %<  %8| "   8  8    < 7   "  )
de notas e, sempre que possível, da observação e do registro feito pelo professor. Desse modo, é possível in $ %8% %8  '  _' 8 884  <
8>K§>>>¨ ' 7 8  <8 %   ^8  7 8  
 =6   8  '%  '"%  $ 8 8 6 
valor ao trabalho realizado.
# 7$  @% <) %8   )'   % 
7 %%7   " %"8  8 @<  >
3 %<)% 8 <8 %   =8 ¹_     <   " < 
 8 | < % ><8  "    ` " <8   < %7
possam ser monitoradas pelos próprios estudantes.
5 %8   7 8     < %<$ ) 
 '% |  >{    8 8\<8 "    @
' %  <7%<'    % 6_ >

5.
MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1  4    0    *14 ;< '%%    
   <'  7 88=7    <  8 %
de sua idade, condição social e etnia.
O município de Palmeiras garante atualmente a inclusão das modalidades em seu espaço educacio 6 %  \% <" 6 %8 %8  6  8 $      >
%"  8  %< " '    7 de para todos. As modalidades contempladas no Documento Referencial Curricular de Palmeiras, são:
º0 08 
º0  %8
º0 { %"
º0  3'
• Educação de Jovens e Adultos.
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%'  %   <4#6 %8 %   
k%"   <  8  @ % >
Cabe ressaltar, que pela complexidade apresentada pelas modalidades, as discussões relacionadas a
cada uma, não se esgota nesse documento. Cada Unidade de Ensino é responsável por adequar à sua realidade através de documentos que garantam a aprendizagem necessária a esses sujeitos.

]XY    
A Educação Especial é uma modalidade de educação que perpassa transversalmente todos os níveis,
etapas e modalidades de ensino, oferecendo um conjunto de serviços e recursos especializados para complementar e/ou suplementar o processo educacional dos estudantes com necessidades educacionais espe3$>      % $ |  ' <"  < $ |  < < ' < $ |  < $ | ¤  $ | %?8<  
'"    % %<3 % 8 ' <3 % 2    ' 
 6k "   ;8 )% $ 6  8  > 6 % 
escola não deve ser entendida como uma mera exigência do ordenamento legal, e sim um compromisso
  <6%3    <%6 % '   = >
(BAHIA, 2017, p.26).
% 8 38   %% 83< _' < < 8 '_' 
#3  0 08 # 8 0   1<¢<  "%%8 % " % 8 '      = > ' $<
  <%8%' 8  <  % 3 8   $ | 
por apresentar padrões de comportamento e de aprendizagem diferenciados. Ao mesmo tempo, a assunção
8 38 8   ' $%% =      78%< ' %<' %%8 6  % $   ' $ 8 8 7
comunguem a igualdade de direitos e as diferenças dos seus sujeitos.
8 8<  8 8^4   0  8 8%4$ |cias, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, com intenção de orientar
e balizar ações para uma práxis pedagógica sensível e humanizadora, capaz de promover experiências signi$  " 8  @ <  8 %  6   <
sociais, de gênero, de formas de aprendizagem etc.
 <% 38  #% <   '| ' %8  %7 '%  < $ ^  % %     8  <"  8 7783%'%8  $ | ><)8<
atendimento era realizado de forma bem reduzida.
Atualmente, o município oferece a esses estudantes atendimento através da Secretaria de Ação Social, acompanhamento individual com psicólogo, psicopedagogo, assistente social, através de visitas à escola
6%   '   _ %  %8%<%"@  " %8 
8 6  > % 38 %")%' %8 $      %<8  
8  >0%   ¤ 8% "    6 %8  >
"@  8   )    <% %
qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de ensino-aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global (BRASIL, 2006). Dessa forma, faz-se necessário que o
% 38  #% %8%83  3;6 %< ^88   
a demanda desses estudantes com qualidade e equidade.
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&

6

     

0 08 <8 8 0  <6 %*%8 38  7 dade, de direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de
%8 %%78%8  %  |  8 $  <  = '  
de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se, e no direito de ser diferente. Essa
%       8  %838?"         6 
     ^ 8 6 8   *8  '%  % $ | <  '"   %"   ;8 >
 (     < ¢¢< ' % 6   %  pecializado a estudantes com necessidades educacionais especiais, indicando que o mesmo deveria ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, e estabelece a Educação Especial como modalidade de
  " '_ '  >0% '<'     = <  
8  % 8<8 8 8   3     7 $8 
 "> '<  <8 | '    ^ 8 %| <<
$%<% '¢<  &<"7   0 %  6 
% '  3 %    < 87    \<' 
a capacidade de cada um”.
  % ^  ' 8 %'   8  <6 %" 4 !   4  ¡% '  ^!  !<¢4claração de Salamanca (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, 1994),
7   ) ' <    %%  8 *%%8 8  
para a construção de uma educação inclusiva.
 1   4      0     14 < >;< $  0  08 
%%%     " %%< 6  =8%cessidades educacionais especiais, em todos os níveis e modalidades da educação. Em seu Capítulo V, esta
Lei determina em seu art. 58, primeiro parágrafo, que poderão ser oferecidos, quando necessário, serviços
de apoio especializado, em escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial
(BRASIL, 1996).
   ;<      0  ; k%   0    0;
0 <  4    8 0  78 %  0   
na Educação Básica, prevê que no atendimento escolar sejam assegurados serviços de educação especial,
sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de
atendimento educacional especializado.
0 08 ) 8  81  >>;<7"4    0  <81     <>;<  '  8 mover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
$ | <  =     84 (  >>;<7 $
"    8% $ | ; !<8#3  0 08 
8 8 0   ¢<80;0 <>;7  4  
8   8  %0  08   008;< 
  0 <7 4   8   8  %0  08   
0   <%   0 08 800<;<7" %8 0 08 # 8 0  8  8    
0    %0  0    8) 00#;/ <;<7
8^ "  ^ 8       6    % 0   08   
00%  6    %8  ' 4  8 
Educação Inclusiva no Estado da Bahia.
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O 7
O Município de Palmeiras, no seu Plano Municipal de Educação 2015/2025 – PME, coloca que o
%7%8 83  %  % % $ | )
 >< 1 >; 1<7 K %  '    %
$ | < 3<%) <)    8   =  > <
7 %=  0 6  6 % |% <7 
%   % ' <%%   $ < 8    |  8 $ "   76 % 8 6     8  %  
8    % 8 $  8 %6  >
  < 7K% %<    8 0 < <08 1 
8 "       %< 8 )%8  '  7 %8 <7 %
 | %      8  8  <@=     % 
com o professor regente e auxiliando a criança nas suas necessidades individuais. Ainda não oferece a pre  ) 8 < ' * ) 8 8 6  1 "  ><%")%< 
 8   % % ' <%   <7 8%   '   % =8 %  8  '%>  3<%) <) <    '   "8 '_'  %8%8  <
 6 '% 8^6     6       >
Em pesquisa realizada através do Censo de 2013, Palmeira apresenta o seguinte índice de atendi%=0 08  7' % '    '" 
  %8  |  8 $ "   < %8 8 $% 
$ |  83 >

A tabela indica que o número de alunos especiais das Séries Iniciais do Ensino Fundamental é supe  ) (     %  38        %>
0%87 <*%?% %   % $ |  
iniciais do Ensino Fundamental e um aumento de matrículas desde 2013.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

49

Sexta-feira
4 de Março de 2022
50 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte I - Com-versações curriculares fundantes

Fonte: Dados da SEMEC

 %  %    |8  7   %
%'  ?%   %     7%8  $ 
do Ensino Fundamental.
A matrícula das escolas da Rede Municipal de Ensino de Palmeiras, segundo censo de 2020 é de 1.
¢¢< 7 <¼8    '% $ |  83 >!%?% " ><
uma educação inclusiva concebe a escola como um espaço de todos, no qual os alunos constroem conheci%' 8  < 8 %    %<8  8%% ^ 
ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças. A escola se torna inclusiva quando (re)conhece
 6    8  "8  88 '   >
# < %   | <% 6  83    %%7 dade no âmbito do ensino se postulando como um princípio importante e fundamental para nortear as
^   837 %=   % $ | <   ' =
condições de permanência que favoreçam o desenvolvimento humanizado, a tabela abaixo, vem mostrar o
atendimento por faixa etária nas modalidades de ensino da rede municipal.
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FONTE: Censo escolar 2020

% < %%    % $ |      0(<6 
etária dos 6 aos 14 anos, o que demonstra que há uma distorção ano/idade. No Fundamental 2, percebe–se
um número elevado de alunos de 15 a 17 anos e não há matrícula de alunos nas duas etapas da Educação de
+<  0+ % 38 % %   3   88% $ |    %  8
A Meta 4 do PME (Plano Municipal de Educação) que visa:
!    8 88  7   % $ | <  
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
 %8      '   %  8<'  8 %| < 8 "   %  %6  <<  
especializados públicos e/ou conveniados (PALMEIRAS, 2015).

   %8   7  8 =  8 $  7 $"   %38  <8   6 8 $    <@< 
% $ | <%     )   '| % 8#0<
bem como, exposto no item 4.9, de adoção do critério de idade/ano para inclusão de crianças e adolescentes
% $ | <8  %)$ >
  70 08 # 8 0  %%"@'    8?" *   %   6 %'     
8% $ |    ^8 78%  k%" 8  < '3<
    %  "   7 w <%     <6  
  "%%<7) %8   37 3 @"@  ` 8 
78 $   ' $ 8 < <" <  < 6     <8 " 7 
as representações mobilizam as escolhas das estratégias (BAHIA, 2017), o Currículo Municipal pretende ser
%%  % 83    %% $ | 8    
necessidades educacionais especiais e transforme a realidade das crianças, adolescentes, jovens e adultos
palmeirenses tratando –lhes com respeito e dando-lhes dignidade pelo viés do amor.

]XZ  

$
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A Educação do Campo é entendida como uma modalidade de ensino que atendem aos povos cam8 <%8 8_ 8 %   ' 6  %7%8^%    
8<%8 8 _' <7%% 8  %>
!%    %   8  $   7 8 8% 8  7^   7^ % 
estrutura das unidades escolares que atendem as crianças e jovens do campo, desde a falta de espaços que
%838?" 78%  %%   >
8     %88 %      <6 838?" %tribuído para perpetuação do êxodo rural. Como consequência temos centros urbanos com uma demanda
populacional muito alta.
Somente no início da década de 80, do século XX, com a realização da Conferência por uma Educação
%87   % 8  6 %% 6%%  7  ># 
pelos fundamentos Pedagógicos como Pedagogia Socialista (Pistrak) e Colaborações da Pedagogia Históri 3    87 8 38 K' ' < "%8 38  <
   %8 7'    0  %8%%8
seu processo histórico.
0  %8% 38  #% ) `         ) 
83> % %8  8 %0  <%8378%6zer desse público, a Educação Rural funcionou e ainda funciona em alguns municípios como mero apêndice
da educação ofertada na zona urbana. Com algumas lutas sociais e enfretamentos um outro cenário vem
se desenhando, hoje não ouvimos falar em Educação Rural e sim em Educação do Campo, uma modalidade
7%' 86 % %  >  6  8 )6 83
públicas que pensem e planejem as comunidades rurais, essa realidade tem contribuído diretamente para
8 %|  |      >%<%88 %%%6 
  <%8 8  8   % 8>
6 %"  ¤ <   ' %   < %% 6 8 $   <7% '%  <6 6 %
   6 <       %7 %> 3 %
%%6 %<7%<  ` 7 % )6 %
   8   <%     <7 %8 %
8?"  %8>4     <7%@)%83  %  8 
   <%   @   8 $    <%7% 
8 $   %*%     6>
%6  % % '6<%   ^ % < 
 ' %  % <% % <  %<88 8%7^
$ >0 % 8  %  8 8  6 %    8$ <8 )% 7 $ 83  6  >!% %8<  76 87 %")%86 %%  > 8  < /  <  /1  %6   %
7% '  8  >%%86 % '  8 8 $   ' %< ` %
planejarem um fazer educacional que garanta um olhar atento e sensível para a realidade do nosso alunado
%6  %8  % <') <7%<      
crianças e adolescentes. Com isso, temos contribuído para a formação de uma geração que desconhece as
8 _8  3  % % 8 8 8  w > % cipal, retomando o processo migratório desses alunos do campo, temos ainda um fator ainda mais delicado
para ser pensado, pois as escolas que os recebem ofertam um trabalho que prevalece a uniformidade, sem
    %8 $   8?"    %8<%7| %7
%8     >0   )   87 %
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   0   8  + <1' #< #  ' 7 %$  %) ?   <8 83  6  ) 8  
%  "| <8 $%<7% %   %8 +%7
é replicado o que ocorre com os demais alunos campesinos.
58  7@% % ^" <%$   6  %   '   %  8%%%8   8      ^ <    %?8 8    '%6  <8 $ %  
 <%   <83w% < 
 6 >_<     )7 %8 783   
6   8?" <   7 8     %
comunidade, para tanto torna- se necessário trazer para o arcabouço curricular componentes que dialoguem
com essa necessidade, a exemplo disso questões relacionadas a Agroecologia e o Empreendedorismo, considerando os princípios da Economia Solidária.
# 8 % %83  8 7  8  % ' 8  ># 
<86 %8  %  3 <%8 8"  %  8" lidade de todos os atores educacionais que compõem a rede municipal de Palmeiras. Para o campo, torna -se
fundamental o aprofundamento de toda a luta realizada pelos movimentos sociais populares, debruçando
em todos os registros que consolidam e fortalecem a Educação do Campo. No âmbito nacional, a Resolução
0;0 ;<7  4   8   8 0   0 %8<;¢<7"  %8% < %8 38 8   %
8?"   % 0    %8<1 (  >;<7 8^" 
8 ) $  ! k%"  # ^  1 (  >;<
7 14 08   '|  % 6 _ ' %  %   selho Estadual), para o fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas, considerando o posicio%8  8  0  0 <   '_  %8 
% 6 %   <)%  00;<7 8^" 6  
Educação do Campo no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
Precisamos considerar também a Resolução CEE n° 103/2015, a oferta da Educação do Campo, no
 %0  0    <3 0   < *=6 % '  8pulações do campo, em escolas do campo, entendidas como unidades de ensino situadas na área rural ou
aquelas localizadas em áreas urbanas, desde que atendam, prioritariamente, às populações do campo (Art
00¾;> %8   % %8<78%8%%
%8 88 '_' 7 8 6      >
 6    0  < %  7
Documento Curricular Referencial da Bahia nos propõe
"6 % % %%  83    <
atendimento educacional aos sujeitos do campo. Sendo essa organização uma realidade do campo,
o currículo deve contribuir para a melhoria do trabalho pedagógico nessas escolas, assegurando
% ' 8 83*8 '_'  6   <7'   = 
% 8   % %8%8 8 @ '   
(BAHIA, 2019, p.60).

Assim sendo, é preciso planejar de forma muito responsável esse formato de promover educação do
campo.
Em suma, é preciso romper com esse formato passivo de se promover educação, é preciso que nos
tornemos, de fato, sujeitos da nossa história. Precisamos nos autorizar a autorar o nosso currículo, pois é
nesse movimento curriculante que vamos transpor essas amarras, nos percebendo como parte de um todo
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76 7%%>0%")%)%% %  '6  %     7  % $  %   <"%7)6damental para todos. É hora de nos despedirmos desse formato tradicional de se fazer educação, para que
possamos chegar na tão sonhada Educação Integral, que emancipa, fortalece e projeta os nossos estudantes
8 %   >"%7 _ 838 $    8 %  % ver esse movimento de introspecção, percepção de elementos falidos, para só então começarmos o processo
    <7%< 8 7'   
necessidade.

]X[   A > 
A história do município de Palmeiras é marcada pela chegada, permanência e resistência de africanos
   76'    <  %%       '{ %bos. Podemos destacar os quilombos de Serra Negra e Tejuco como os primeiros a serem criados em nosso
município. No livro o Encontro das Villas Bellas das Palmeiras, da escritora Zenilda Pina (2005), encontramos
registros deste período.
Além do Quilombo Serra Negra, formou-se também nestas terras um outro, denominado Quilombo
@>0' 6' '%  %*  % '%%?"  6 %8 % '8  ' 8%%   '  %*6 % %%  
irmanada, a qual recebeu o nome de Tejuco [...] (PINA, 2005, p. 47).

Atualmente Palmeiras conta com quatro comunidades consideradas como remanescentes de qui%" '%  $ 8 (    #% >   $ )%     '<
'    <% %  838?" 6  80 >!%
838?" )0 0 7 %"<00{ '  %8 '' 8 _8 < 8  =8 $  ) *   8   _   %  <"  8 38   8 38 7 '% " "   <
nas escolas quilombolas como nas escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios quilombolas.
%   8" %   8 $^<% 38 
8 %' %  87' ^8 $ 8 7^7 %">
As escolas existentes nestas comunidades recebem não só alunos quilombolas, como alunos oriundos de
%     <  ^ %% 3'%w 7   
8 $   %  7 %">
'% %  <%%  $  % %
de quilombos, algumas vezes por falta de informação e consequentemente o não entendimento a respeito
 ' $   $)%%     >0%'% ^8 "%
%")%7|   $ 8  @ % ' '%'7  
está atrelado ao termo remanescente de quilombo fruto do passado colonial do nosso país. Para alguns moradores o termo quilombola remete a dor, sofrimento e a um passado ao qual desejam apagar.
  ' $ 8'    %  <) 6 % %8 k 8   '    % % ) <
a Educação Escolar Quilombola que é alicerçada na validação do percurso histórico de cada comunidade e
consequentemente na sua valorização, que trata de questões primordiais no contexto das comunidades qui%"%%"  %< <    <   <     
pertencimento do campo e na cidade.
# 78  < %8 6 0 0 { %"<) cer e entender todo a trajetória percorrida e as lutas travadas para que chegássemos onde estamos. Sendo
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remanescentes das comunidades dos quilombos [os] grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribui<% @_ 8 _8 <    ^   8 $<%8     
negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida (BRASIL, 2003).
 6   1 (  >;  1  4    
0 >;<  " '_   ¡ _  6 *   6  3  0   >%% '| '<8 %$ % 7% 
67' %_"  _ 6 *"   6  % 38  
Palmeiras.
Posteriormente foram implementadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
7 %" 0;0 ¢<  %"  <'      %8%    8 %  00;0 ¢<  %" <7 
 %  %   '   %8% %   0 >
4 % 0;0 ¢  %"  <   0
Quilombolas aquelas localizadas em território quilombola, e Educação Escolar Quilombola compreende a
  8  > 5 6 %   %  $ ^ "  0 { %"  0 
Escolar Quilombola, principalmente no contexto municipal visto que inúmeras escolas não situadas em co%  7 %"< "%   %  7 %"8  %'  %
Educação Escolar Quilombola.
6 %8  % '8 38 8 0;0 ¢< 
20 de dezembro de 2013 para que haja uma compreensão sobre a Educação Escolar Quilombola. A resolu8 %8 38 6 %  %   % '7 6 8 
^838 '_' K
 .  = '  < "  <    8   *  = 8?" <'  
 7  
 . respeito e reconhecimento da história e da cultura afro-brasileira como elementos estruturan 8    _  
3 . 8  % 6^  6 *"   &*      ) *  
3 . promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, credo, idade e quais7  6 %   % 
3 . '    %<w% <  <  <%"     
%  7 %"
3 .  % 7 %"%8%      
: . conhecimento dos processos históricos de luta pela regularização dos territórios tradicionais
87 %"
: .    % %%    % 7
  8  8 %  7 %"<  ^ <8 
 _' <"   6 % 8    "  
: . 8    %  <%" < % <   %   
77 6 % 8    %   
: . 8 =      ' <%"  
:3 . 8   77 8   %<% %<%6" <"6"  6" 
:3 . reconhecimento e respeito da história dos quilombos, dos espaços e dos tempos nos quais as
 < <@<  7 %"8  % %
:3 .    < 8 $     %   8 8  %
dos conhecimentos tradicionais e das formas de produção das comunidades quilombolas de modo
 " 8   %<   
:3 .  "%8 38   ^ *8 '_'  
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:: . valorização das ações de cooperação e de solidariedade presentes na história das comunida7 %"<$%  " 8 6  %    "   8 
 3 
:: .  % '  < <83<w% < _' 8 
pelas mulheres no processo histórico de organização das comunidades quilombolas e construção
8  7 %=8   6 %  |    '| >

 '¢8  76 %8 38  0 0 { %" % '  
 . construção de escolas públicas em territórios quilombolas, por parte do poder público, sem pre@3   /   ^%  
 . 7   ¤   7 %"<   8
%"  <w%       7 %"
 .'   ^  "   
3 . presença preferencial de professores e gestores quilombolas nas escolas quilombolas e nas
7 "%     _ 7 %"
3 . '  6 %    8  8 0 0 
{ %"
3 . '  8 ' %  7 %"8 83*8 '_' %
 8%   
3 . %8% % 3 " <` 3      8  <"  
%    %  % 3 8%  
7 %"
3 . %8% %8 @83*8 '_' 7  8 $   _ <  <  <83<w%    %  7 %"
: . 6 ' %  %8  8 %  7 %"
  
: . '   %  8 8 $      %  
7 %"
: .      7 %"% %   8 8 '_' 8   
% %%  < %    ^ 0 8  
: .'    ¡ _  6 *   <6  3'< % 1 
;<%    81 >;>;¢<0;
#;<6 % #  0;#;
: . 6 %   8   %8   % %  7 %"
:3 .   8   7 8   ^8 %w   
87 %"
:3 . '  8  8 7 %"8 %   8 ^8 _8 % 
 _ ' 8  " <    %  %  83 8?"   % 
%    % <6 %   
:3 .  0 0 { %"% % 838?"    
direitos dos povos e comunidades tradicionais nas diferentes esferas de governo.

Analisando a trajetória da modalidade da Educação Escolar Quilombola no município de Palmeiras
 $*7 %8% ' '  %   7  % 7
percorrer para que estas sejam validadas e implementadas. É necessário não só conhecer seu processo his ' $<%8  8%    '  7 8%   %
de quilombos, e acima de tudo entender que a Educação Escolar Quilombola precisa estar presente não só
nas Escolas Quilombolas, mas também nas escolas que recebem alunos oriundos destas comunidades.

]X\    ?6
0 0  3')%%     78 8 8 '_' 83$*
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De acordo com o DCRB,
# %  4 #   ;<6 6  6 |  ' 8   cação escolar em comunidades indígenas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para o Ministério
da Educação (MEC), que criou a Coordenação Nacional de Educação Indígena para acompanhar e
avaliar as ações pedagógicas da Educação Indígena do país. Posteriormente, por meio da Lei de Di   0   14 0<1 >;< >¢<  *%  
do Estado a oferta de uma educação escolar indígena bilíngue e intercultural, sendo previsto que
o Sistema de Ensino da União, “com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de
assistência aos índios, desenvolverá pro- gramas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de
  " 3'   8  3'<"@ 8 8   =
%  8 8  %%_  _ < $ %   ) <  3' | '  *= 6 %^<
 %)  \$      %      3'
indígenas (BAHIA, 2017, p. 50).

%   <8 8       <)8  8   %  " 3'  %  3'  3'8 '|6  6 % 8 %8 6  
% % >
1  4   >;<' %0 0   3'<" %%8| 83$%"8 38    < '   <8       3'< %   3  %  8 88 '_'    ^
escolares. O Art. 26 da LDB, preconiza que:
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser comple% <%  %  " % <8 %8    $ < ' 8  3 '       <  < %   >§>>>¨
±   ¡ _     % " ^  6  nias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia.
(BRASIL,1996).

No município de Palmeiras, não temos comunidades indígenas, porém a rede municipal de ensino reconhece a importância da valorização da Cultura Indígena e defende propostas pedagógicas que mantenham
vivas as tradições desses povos.

]X]  

@

   

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino muito importante que perpassa
por todos os níveis da Educação Básica. Ela visa atender a escolarização de pessoas que não estudaram na
idade considerada regular. Tal modalidade também integra a educação no Brasil de maneira regular, funda%< '  8 8 $  %>0)8  1   "    %  %8  
  <1  4   > >5    <8   <%
0%  < >¢<  <'  " '  8  7
 %  8 _8 >
A LDB preconiza em seu Art. 37 que
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  @    =77 %   
  6 %%)   8 _8    %8  ção e a aprendizagem ao longo da vida.
  %  '  '  %@ <78  %
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as ca 3  <  < ^    "<%   mes.
  #   #?"   "     %      8 %|    "    <
mediante ações integradas e complementares entre si.
  @     *<8 6  %<% 8 $sional, na forma do regulamento.

No município de Palmeiras, o Ensino da EJA está presente desde 1988, tendo a sua primeira turma
#  )*?<  *8  ' >4 <%   3
marcaram as salas de aula nessa modalidade: Turmas numerosas no início do ano e com grande número de
$ < %6 % 8 8   %6 % 88 
pessoas jovens. Durante essa caminhada, os professores sempre ansiaram por um novo currículo que de fato
6    8>
Dessa forma, é relevante pensar em um Referencial Teórico para a construção do currículo da EJA le %  7^83$<% 8 7' %  
e no seu público: pessoas que trabalham durante o dia, o que impacta, muitas vezes, na assiduidade, pontualidade, concentração e até na permanência dos estudos. É preciso levar em consideração também que são
alunos com distorção idade/série e que buscam nessa modalidade a oportunidade de acelerar os estudos.
8   %@)83  7  % 78 %  $<
%" % ' $8  %<% '  8  8 6 > <
*'  %
Referencial Curricular que contribua na formação dos sujeitos da EJA com vistas ao fortalecimento de
relações sociais que assegurem seus direitos de aprendizagem.
%"  |% %8 k (00<¢<¢<  ® <
4%  6      ¡<<83     83
?%  8 |  7 88 $   0+% 38  #% < $-se a construção dos Referenciais Curriculares da EJA, considerando os estudantes como sujeitos centrais do
8  ;8  '%<  3  < _ <  "  8 8
8 '_' 7 8 % %     8 |   < %
conta que eles são representados por homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, idosos, trabalhadores, sujeitos quilombolas e todos que buscam o direito de “vivenciar a educação ao longo da vida” (ARROYO,
<8>µ<"  <7 %%| 8     8 _8 >
4   8<) %8  ` 7%@ @%"  %8%" 
 "< %%<7%) < 7 8 8>
É sabido que nas turmas da EJA nas escolas municipais existem somente jovens na condição de defasagem idade/série, turmas formadas por esses jovens e pessoas de mais idade. Portanto, é preciso conside 70+ 7 % 37 '% %    $ 7  8 8 $ dades e diversidades presentes nas origens, saberes, conhecimentos e projetos de vida de seus estudantes.
A Educação de Jovens e Adultos deve ser pautada no diálogo igualitário. Segundo o DCRB - Documento Referencial Curricular da Bahia (BAHIA, 2019, p. 57), para Freire (2001, p. 15),
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O conceito de Educação de Adultos se move na direção da Educação Popular à medida que a reali  6  '| = "   =%8|  \$      <7 7 6 %83$8 %< %8 % 88 8 6 
como mediador e o aluno como protagonista, no que tange a sua aprendizagem.

46 %< * ^8 7  ` %" 8   
6 % 8  '%<@  *%8 @8%% 7 $8 
 3   >
Os organizadores curriculares baseiam-se nas habilidades propostas pelo DCRB (BAHIA, 2017), bem
%%8   <  "       %> 8 38 6 % 0+<" *"@ 0 ( %<   %8| /  
%8| 083$  %8  8   8  1<>
O Currículo que emergirá desse referencial e o trabalho pedagógico da EJA devem promover o desen % '  8>8 8< )  8 _8  _ <8 )<7%
< "<8<%< 6 % 6 %*< 8 %8   >

6.
TEMAS INTEGRADORES:
UMA TRILHA DE CONHECIMENTOS
Os Temas Integradores entrelaçam as diversas áreas de conhecimento e as diferentes modalidades
 >  7^  %"@ 8  '% `   )% 
uma proposta pedagógica que visa mudar a realidade de um país que historicamente é um lugar de negação
de direitos.
O Referencial Curricular do Município de Palmeiras-BA traz os princípios da equidade e propõe uma
formação integral de direito fundamental do homem. Sendo assim, estes temas devem ser inseridos na Edu60 ( % 6 %         %< "  %6 %   7 %  %   % @< '  )>
Ao sugerir esses temas integradores, assumimos nossa responsabilidade na formação de crianças,
jovens, adultos e idosos protagonistas de suas histórias, acreditamos na mudança pelo conhecimento, possibilitando ao estudante reconhecer e desconstruir/combater heterofobia (medo do diferente, da diferença).
Educar e aprender são fenômenos que envolvem todas as dimensões do ser humano e, quando isso deixa
 <8   8         >58  8  6 %
de fragmentação do processo pedagógico em que os conteúdos não se relacionam, não se integram e não
se interagem
% %")%  %    8  "     %    % 
# @ # '_' <    %         %  83$< % % 8 
 <7     8     %>
06  7 %  %838?" 6 8 <%8 6  "    < " 0   <'  = <@< 
e idosos palmeirenses os direitos de aprendizagem, pelo acesso a conhecimentos que possibilitem a forma8  "<8    8  %  <7@% 8    3 ' *
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regionais e locais, da cultura, da economia e da população que frequenta a escola.
Como atributos da contemporaneidade e da formação cidadã, os estudantes precisam entender me K%    <%   ? <% '  '  <%   
planeta em que vive, como entender e respeitar aqueles que são diferentes, e quais são seus direitos e deve>0 ` ^8  %  6 %  <%   %    <6'  
 % _'   " <    %  ' $ >
O Conselho Nacional de Educação (CNE) abordou amplamente sobre a transversalidade no Parecer
<  "  <7 " 4      /  8 0   ca, defendendo que:
     8      <8  <%' 
  8     %  %  %  8    "       
questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). Dentro de uma compreensão inter 8    %<    % ' $ < %8 8 7
possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. Assim, nessa abordagem, a gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são agentes da arte de
8 "%   ' <"%8  %   8  8   %
do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas. (BRASIL, 2010, p. 24).

 %<  %%")%78 87%  "@ % ' dores é a tranversalidade. Segundo Gallo (2002, p. 33), “assumir a transversalidade é transitar pelo território
" % 8 @%8 w %) " <% '%8 %_
7 _    =% 7 %7§>>>¨>
 <    %8  7 % 3   8? 
 <8 6   %   <8<<` 3   <  % 
78%        %<8 "   %8   
entre elas. Contribuindo para a não-fragmentação do conhecimento, ao mesmo tempo em que busca com8   %?8%8 %    76% %   >
5 %8   7%8   %? " '%8 8 8'_' %%'   <%< %< $ 8 88 '_' " 8 " '%
 6 %7    $  <    %%  alizado e transversalmente, por meio de uma abordagem, interdisciplinar ou transdisciplinar (preferencialmente).

^XY -8



?

  

  

 *

 |   %% (  <4 !   4  ¡%nos, o Estatuto da Criança e do Adolescente não nos garante a vivência destes na sociedade, mas nos indicam
caminhos e a necessidade de estarmos atentos as Metas 2 e 3 do nosso Plano Municipal de Educação - PME,
%   8    78 % ' %%>'    8 88 
todas elas e acessar estes direitos só é possível através do acesso ao conhecimento, sendo o Brasil um país
de negação de direito.
"@        % >0%  % %     µ <6* 8 %8  8  '% *%% %  % @ <% %8 _8 @ > 8  
formação da consciência do sujeito é uma via de mão dupla que vai do plano social para o plano individual.
Desse modo, a escola é um local privilegiado para fomentar esse processo de ensino-aprendizagem de modo
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\   %>    %<   3       6 %      
ao respeito que se deve ter à dignidade da vida humana em geral e em especial às crianças e adolescentes.
1'<% " 8 6    %8  | 7%% "  <@<
'  <7  <    <8 < k  | 83$>
 " 8   4  ¡% '  "%%%""¿ '<= | <
=8 $ <=  % 8  <= '< " 6<"    % tos outros. Temas estes tão relevantes no atual cenário social e educacional.

^XZ  

     C

 6L  M  

%8    " % <'| <    '| <88) ; _8 
'|       <6* 6 % @ 8 '  
sua história e de seu Projeto de vida.
O estudo deste tema integrador se relaciona com a meta 7 do PME e com as dez Competências Gerais
 > <%%' 8  '  8 8 %     % 8        %8 % = 6 
A educação exerce importante e estratégico papel na emancipação do sujeito, quando se busca a
      <6   8 8 %  '   8   <'   frentar/combater/desnaturalizar toda sorte de preconceitos, discriminações e violências, especialmente no
7 6 7^ '|    >  <8 7<%  %  
 6 %<*6% % @<6*  8   "
sobre igualdade e diferença, dentro dos princípios da equidade, contribuindo assim para a construção de um
ambiente e de espaço para o diálogo mais saudável, compreensivo e valorizador da diversidade humana com
8   <"  % ^ '|    >
' 4  3 8 8 '_'  8 $    <%
todas as etapas e modalidades de ensino, devem considerar as diversidades sexuais presentes nas representações e relações sociais existentes na escola. Também destaca que a educação escolar, tem por competência a formação dos sujeitos de direitos e deveres, para o pleno desenvolvimento da cidadania, visando o
8  8 >  < 6 %< 8 =    '|    < %^
 =8%<%%    %8   % _   ^  
%   <  6         8 >' ' <%
mais altos índices de preconceito e discriminação têm um desempenho pior em avaliações, como o IDEB.
# @37'_% % <3%    % <% ;;<7 6    %    %8 k  ^%" 
emancipação dos sujeitos.
Vamos galgando em busca de uma práxis transformadora, capaz de nortear a desnaturalização das
 % ^< % 70 %88  '  8  %8 gógico dessas questões.

^X[     C 5 .
Ter leis que asseguram a obrigatoriedade do ensino da cultura e história afro-brasileiras, africanas e
indígenas nas escolas, não nos assegura o enfrentamento ao racismo estrutural tão presente na sociedade. A
    8   %% "  =%8| /   
<<" % "  =  8  '< #%  8
de Educação.
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Analisando o Censo Escolar do Município, percebemos que a grande maioria das famílias não decla %   8 < 6 %7 6     4%' $<
    /' $0\* /0<%%  % 38 7 %  
reconhecidas como quilombolas. O que leva a maioria da população não declarar sua etnia? Qual o real valor
  µ` " %  7^   %'   <8  
6 8        8 %% >
 1   >;¢  '  8 ' 6 $ %K   ?  6    _    
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
%8     \     _ "   >' 7 
%8   %   %  83$% 7"   8  <  <83<  < 8    \<'      
pluralidade de conhecimentos.
Importante ressaltar que no Município de Palmeiras há uma diversidade populacional riquíssima e
passível de ser estudadas nas escolas. Essas comunidades contam uma história para além dos livros. No
decorrer do tempo, outras culturas também se fazem presentes e saber trabalhar a diversidade na escola é
prioritário para o pleno desenvolvimento de seus estudantes.

^X\ $8

   >

 (   ¢¢% '< 7% %" ' %7 librado é atribuído como um direito a todos e sua tutela um dever de todos, tratando, dessa forma, o meio
ambiente como um bem de uso comum do povo, voltado não somente para o desenvolvimento econômico,
mas, também, a promover o bem-estar dos seres-vivos.
O município de Palmeiras está localizado em uma região de imensa riqueza biológica, com Parques
Nacional e Municipal, com Monumento Natural, o que torna ainda maior a responsabilidade das redes na
formação da consciência ecológica de seus estudantes.
 "%% '    *%%< %8| /   
BNCC, as quais pretendem o fortalecendo da formação integral das crianças, jovens, adultos e idosos. A Edu%" %8  %   <  %  8 "='  %8  
8 '_'   %'  '<  7)8 8%   <%  
responsabilidade com a formação integral de direito fundamental do homem e da mulher.
Entretanto, é necessário a observação de que o distanciamento entre o proposto e a realidade tem
sido enorme. O “fosso” entre as leis ambientais e a realidade precisa ser diminuído pela educação, e faz necessário educar ambientalmente.
^ =0 %" %%8   8%% %
vivo [...] com vida própria, com suas regulações, sua auto-reprodução, suas transformações, sua história [...]”
 <<8>       8 %§>>>¨  ^<  
 <  <' < %  ^'¤  %  ' < %" _8< % 
ecológico [...]” (MORIN, 1996, p. 278). Os conhecimentos trabalhados devem permear o contexto escolar,
%%")%   8 %8     '"<  %< % %
o homem se relaciona entre si e com a natureza, assim como os problemas e suas causas mais profundas,
construindo conhecimentos globais.
1 %"   8;<83&<% '< 8^" 0 cação Ambiental de Palmeiras, comungando com as Leis nacionais e estaduais que defendem uma proposta
     8  < '   <\<8 %%8    6 % '  
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nossos estudantes.

^X] # 6

    6   

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC vem sendo tema de debates entre os estudiosos
%8  6   ?%<7 % % 
  ' <8   6    >
%  ' 8  6 % 8  <8  8%8 8   
ampliar vozes e expressões dos sujeitos envolvidos no processo de diálogo e construção de conhecimentos,
%@%  < 6 %  %   6 %^k%"   >
contexto atual, esse tema integrador é de importante relevância, a BNCC (2017, p. 9) em suas dez competências, o elege como uma delas:
%8   <    '  '    6 %%  6 % 3<
 ' $< ` )  8       8 %  <
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protago %  8>

  7  8 8 8   ' $ < %  <  6       
% |%7 ' 8 8 776<% 
k   8  8>
É sabido que essa geração de estudantes tem um conhecimento potencial do uso das mídias digitais
e conexão à internet, embora muitos provedores que atendem no Município têm as suas limitações e nem
%8 6 %%"7    <6    @ < 7 %83$
8  6    7%%%8% %8  86%  res, por não terem condições para esse monitoramento virtual. Muitos dos docentes, por sua vez, também
6 %8%%8   ''%_' 7%8  
^  <8 %% 8 <  8 <   '  %  838?" 7 % 8 
de ensino-aprendizagem.
No Município de Palmeiras existe uma realidade peculiar, na qual parte dos estudantes têm acesso a
internet e uso de celular próprio, enquanto uma parcela não dispõe de um celular e/ou computador próprios
%8 %%%6%     % 8?" 7%7 7  7 8%<7 
=  <8  $  w% ;6  % '   %'<
8 8<7 %7 $   % >
8 8< '   6 % % <  '  
pelos entes federados, de acordo com a legislação vigente em território nacional, na oferta do acesso aos re  '     8  <% %_ *8 < % 7 $ 
   %78 6 %8 8 %8 %83   
6 %  ' $ % 8   8  '%<%7  >
(*   % %  8 %  8 83$  6 %  
e aquisição de equipamentos tecnológicos para as Unidades Escolares Municipais que garantam o conhe %  ''% ' %ÀÂ < %8  <'  %3 <   Â"%< 6 %   3' < ^ %%_ < 8 <8 ' %8 
essenciais, estudo através das plataformas digitais, acesso seguro à internet e celular, criação e acesso a
   w     <8   %'<6  Â   %< 3  
6' >)%  %83$) 7@   %
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suporte técnico para o uso das tecnologias de acesso remoto (Wi-Fi, Bluetooth, RFID), bem como o acesso
as diversas formas de captação de sinal para televisão (TV por assinatura, a cabo, digital e por antena para"_ >08 )% 6 % <8 $%8  <) 7%%
  _'  83 8 8<8  "8 $ % 
8@%   >
  ' )% 8  8  $8 '_'   38  #% <8 %%delo de educação inclusiva no cenário atual em que os estudantes se colocam à frente de seus educadores,
78 % % `   % 83$8 '  %8   
8  '%%7  7@   8% % %<%@ '  
nos espaços escolares.

^X^ 
para o consumo

>        DF   D 

 $        6k >   3     8  %8 "  6 7     @< 6  8  `  
 6 %  ' $   7     <  8 %  %   > 6 %
comprometer grande parte do salário com dívidas é a realidade de muitos brasileiros. Por isso, é importante
  '   %8   <  88 8  %  <
    %%'  8  8 $ %>0%  %% ma econômico e social denominado capitalista, então entender a função do dinheiro, aprender administrar
 $ <" %      %  8   %
7^$ '  6 6 % %8 k >§>>>¨0 (  8 
o Consumo é elemento-chave na formação de uma consciência em relação à responsabilidade social na busca da qualidade de vida das pessoas e do planeta [...]” (DCRB, 2020, p. 89).
8 %   ?    = $ 8 %<%
a decisão de olhar para o estudante como alguém que pode transformar o mundo, sendo protagonista de
sua própria história.

^X_ -8





  

   F   D 

( %  % @  $%       % %  !   0 <  % 38 
8     7"7%8    6 %< 3%" %7
estão inseridos.
 "%% '   < %%  =%8| /   0   < $ 8  <8>*< 8% \$< 3 ` <  "
Projeto de Vida) e 10 (Responsabilidade e Cidadania), o que nos leva a passos importantes à formação inte'    8%   %   %   <8  8  >
§>>>¨0 $ " 8     %' < 6 %83$<7 6 8  88  8@%%8% 
8     8?" < )%  8    k   8  8   
   < %8 '  0 </ |% 0 <8  8%<
8  ' %  1<<8>>

Convidar os estudantes a entender seu papel na sociedade e atuarem como sujeitos transformadores
e construtores de conhecimento que busca entender os contextos históricos, sociais e econômicos, conscientes e responsáveis, é fator importante na formação integral dos nossos estudantes.
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O conhecimento da tributação possibilita o fomento da cidadania, proporcionando o aprendizado
sobre a função social do tributo, como forma de redistribuição da renda nacional e elemento de
@ >4% <  )8 8  8  8    <8 
$    8?" > 1<>

A Rede Educacional de Palmeiras toma decisão de trabalhar em prol da emancipação dos sujeitos (na
8 8(  <8   %   70 ( ) % %8 k <
pois fortalece a democracia.

^X` -8 <  <     8

 H 

Na busca de um trânsito seguro, acreditamos que só através da educação poderemos vencer o de$       |  k <8  ) 8 %6 %   7
conheçam e respeitem a legislação e saibam conviver em ambiente viário, compreendendo seus limites e
suas capacidades.
O tem chegado às pequenas cidades do interior e cada vez mais cedo as crianças têm lidado com
questões relacionadas ao trânsito. Esse cenário nos impulsiona a propor a Educação para o Trânsito, pensando na formação integral dos nossos estudantes.
 38  #% )  % k \8    <78 '   6'<
nem engarrafamentos, seus problemas estão relacionados ao acesso muito cedo dos jovens a veículos motorizados, ao desconhecimento da legislação, não possuir transporte público, os transeuntes andam nas vias
sem sinalização e muitos guiam seus carros e motos sem serem habilitados legalmente, pelo DETRAN. Esse
cenário nos impulsiona a considerar a importância desse tema integrador.
  1< $ k %%8% ' < ^78  sam ser de conhecimento da sociedade em geral. Estabelece também, que conduta no trânsito é uma ques    <   6 % %8 % <"  >  
8  8 "    8?" %8  <  6 % <%8  
as normas com respeito à vida e ao meio ambiente. Segundo o DCRB (BAHIA, 2020), Pró Lorena, aqui não
deveria ser um parágrafo? todas as experiências em Educação para o Trânsito de crianças, jovens, adultos e
"@% *8   8  6 %   7 8 %' ção e não se envolvam em acidentes de trânsito. O DCRB (BAHIA, 2020), também orienta que este tema faça
parte da construção do conhecimento dos estudantes: “É necessário que a escola esteja presente em sua
 6 %  %  7  37  8   >
(BAHIA, 2020, p. 80).

^Xb # 8

>. F I     

  '   ? < $? %"%*  '   <<
 ? %   8  (   ¢¢<8 $  6   cussão, validando assim a relevância desse tema integrador.
)%8  %   8  '       ?de: espaço para a convivência social e para o estabelecimento de relações favoráveis à promoção da saúde
pelo viés de uma Educação Integral, segundo o Programa Saúde na Escola (PSE).
Com base nos seus PPPs, as unidades escolares devem realizar o planejamento de ações sociope'_' < 6 %  < %<\ '  % %   ;^
desenvolvidas pelas unidades escolares, visando à promoção da saúde e prevenção dos agravos,
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envolvendo toda a comunidade escolar e, principalmente, assegurando o lugar dos estudantes
como protagonistas, de forma a contribuir para a melhoria do rendimento, na redução e na evasão
escolar. (DCRB, 2020, p. 83)

0% '    7  _%8 %3<78 % %
projetos de vida, tendo como alicerce a meta 8 (autoconhecimento e autocuidado) das competências gerais
da BNCC (2017). Outra demanda deste tema é a intersetorialidade, pois sozinha a escola pouco pode fazer.
6 <" %8 8 '_' <% 4  <78 "  
cultura da paz e valorização da vida, que busque trabalhar com a promoção da saúde e prevenção de agravos, que tenha um olhar atento às vulnerabilidades dos estudantes frente às questões de saúde.
56 %7 %%_ ' ? <7%   =%%<    ^ %8 ?   <  < 
suas ressonâncias na vida humana, em escala mundial. É necessário trazer a discussão da educação como um
83% 6  <      < <%8 % ; *<
o modo como cada população tem tratado e se movimentado com relação às questões de compreensão da
situação e dos procedimentos de prevenção, traz uma excelente oportunidade de se pensar sobre a responsabilidade da escola frente às questões de saúde e quais as ações básicas que precisam ser realizadas do
ponto de vista educacional e pedagógico.

^XY 8 

8 < 

 J

  

# @  )%8  8@%8         3 %"
 88 8 6 8  88 $ <  %8   $car as suas concepções entre o que quer e o como conseguir.
 <8 @  )8 @ 6 >0< < ' % <)"tração, é uma forma de organização das temporalidades, como relógio e calendário, que a humanidade
organizou para se situar contextualmente. Conforme Prigogine (1996, p. 263), “[...] a ideia de relógio transmite a ideia de estabilidade”, de forma que não há uma concretude no/do futuro, quando esta   
acontece, a chamamos de presente e o futuro se mantém todo o tempo no âmbito da abstração, um devir
deleuziano (DELEUZE, 1992).
%  '%%%"   %  %>§>>>¨ )§>>>¨$%
a expressão da instabilidade, do caos inerente às leis básicas da natureza. Sem instabilidade, tería%%%  6 % %%  88 >  3%   
espetáculo que nos oferece a extraordinária variedade da natureza [...]. (PRIGOGINE, 1996, p. 263).

8 8< 8     ** <    <% 
 04 <<8>¢<%")% %    $  7  8 %8 "   #/0<¢&®/ ®<<8 <8 @ '8 <'
  %%%87   >0 <  %8 8    %  
8@ 8 @ <8   ^@   <% %) 8 <   %>
 6 %<8 <%  6 <8 <8    | 
 ' $<7 $  8 | " 8  %$ %   >
8 @  )% "     0 68 7$ 0 ( %
a criança já possa ter uma ideia de como organizar o pensamento quanto aos seus processos, individuais e
<@  *%8     8 %    ^>
1  4   *14 >;% '<  <
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§>>>¨%8  %"   <  %83< ' <  
 %76 %   
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conheci%"   6 %   §>>>¨

8 86 8 6 % '    <7%"@ 
 <8 8  <  <' <%  <8 _' <%@ 
de direitos.
Por outro lado, à luz do que traz Paulo Freire na sua obra Pedagogia da Autonomia (1996, p. 51), o sujeito concebe uma relação dialógica entre o mundo e as suas necessidades na contramão de uma sociedade
 '<7%  %8 k    3   8$ %  "  % 6 
às diferentes situações sociais em que esteja inserido, sendo capaz de ler o mundo.
< <)% ' 78 % % % "  
8   %  )%  <8   8 38  78 '_' 
 % ' =6 %     <w%< '8  8%   
 8 <  8 $  > ' $$ % 7<%"  <8  * ` "  %8 k  8   %    < k <7  <%8< 8 <
atenta, entre outros, dentro dos princípios da democracia e da cidadania. Para tanto, o professor é um sujeito
corresponsável nesse processo, uma vez que, para a consolidação desse trabalho, deve atuar como uma referência para o seu estudante. Além disso, é importante, fomentar as ações voltadas para o trabalho sobre as
competências socioemocionais, que considera a necessidade, em alguns casos, de desconstruir paradigmas
'7    8 |   <@  * ` " " 
meios para libertar-se das suas condições de vulnerabilidade social e reconhecer as suas potencialidades e
7 $^>
O Projeto de Vida, no Referencial Curricular do Município de Palmeiras/Ba (RCMP), defende uma
visão dentro das competências essenciais, buscando desenvolver nos estudantes a curiosidade, autonomia,
 "    8    8  ^<% 6   <  >  
palmeirense, como sujeito histórico, através da construção do seu projeto de vida, tem a oportunidade de
` " "@< 8 @<      8 "   
 % ^<% <      % <%8< %<$< <   | 8  | <6% %8  % 8;
8 $ >
Palmeiras, um município marcado por uma diversidade histórica, cultural e ambiental, tem uma rea  83$ 8   _ *w%    %   %
agropecuária e da construção civil, além da inserção no mercado de trabalho dentro do comércio e de vagas
trabalhistas em órgãos públicos, o que permite uma liberdade de escolha para os nossos estudantes se iden$ %%% %8 7 $7   8 $>
8 8< |%% '"8 % ^7
lhes são ofertadas, podendo adentrar nos campos acadêmicos em diversas áreas, como têm casos de professores, médicos, engenheiros, agrônomos, veterinários, turismólogo. advogados etc., provenientes das
   '  _  #% <"%%  %%   ' =  
econômicas da realidade local (empreendedorismo, muito comum na região), e também compreender que
o seu projeto de vida, sustentados nos quatro pilares da educação (aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser), possam entender que a sua vida não pode se resumir em reprodução
%     88 <  8 8   @ 6%     ' 
  8     % <%%8    %8   forme a sua própria vontade, metas e desejos.
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% '   <8 8 8  %8  <   %8 8   8     8  <78 "       <   7^ 
%8  ' % "    <  %8 '  
8 _8  _    <)<% <" %6 % |%  
  %'  % >
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1.
Introdução
  0 6<%838?" <_ 8)ªª< %  
8 %7"  6k  %8 k 8    "   >
#   <8   ^" 0 6< %  %%K
 (   ¢¢<0     <1  4    <
6     8 0 6 ¢< ) 8 % %% 7
Respeite os Direitos fundamentais das Crianças (2009), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In6 7% %<%  %'  <% %<%  78 8^
 7 '%%0 6  >
0 66  '%  $ %8 % 8 0   < >
 14 ;    81 >< <  =  )  
 <%8%  6%3  %  <"@   % '  
 8¤ <8 _' <    >
Isso nos remete à questão da formação humana
[...] mas que ressalta a necessidade de promover o processo humanizado da criança. Esse processo
7  %8 %%8 @ 0 66 % %%   
8  <8     '     8 8  %   
criança. (MENDONÇA, 2012, p. 42).

%"   <)0 67     tegralmente, pois é durante essa etapa que é iniciado o processo de humanização e troca de experiências
sociais que a tornarão sujeito ou assujeitado.
Considerando a
diversidade territorial, socioeconômica e cultural [do Município de Palmeiras], assim como suas
complexas e intensas necessidades educacionais, com implicações diretas de como emerge a condição concreta das infâncias [palmeirenses] e o que exigem historicamente em termos das neces      8 %6 %7 $ <6  $'    
%8 8% 6  <% %7 8 %8  7 
não é uma invariante existencial, social e/ou cultural. (BAHIA, 2019, p. 109).

É necessário compreendê-la como capaz de fazer, brincar, aprender e ensinar. Já não são vistas como
seres passivos. Pelo contrário, são concebidas como atores/atrizes sociais, protagonistas de seus processos
  %  <%$ %4%6        ¡<>
 3 0 6      8% '%  %8 k K7
a criança traz e apresenta de seus contextos e experiências e os conhecimentos que foram produzidos e sis% 8%  ' %8> <)6 %7   8  
 8 |  %   7 8 "  % =       8 _8   %<    
  3 6 ) <  ' <w%    83$># 
<%80 6   7  6    %8   %<%
educação baseada em condições de aprendizagem que as respeitem como pessoas singulares.
£    Ä ¢<"* ` "  %8 k  0 68 
8 '   6k 0%(   # ' 8 %8  6 0 6<
+ &    < $<     K  * .
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7  %  %  &¿'·¿    '   ''%;8''     ¡ %  8  % %  8
8 7 "@7 8 >
6     8 0 6 ¢ 7    7
crianças são diferentes entre si, que cada uma possui um ritmo de aprendizagem e uma história. Por isso,
8 6   8 8  8 8 8   % <8    %7
crianças possuem, planejando e oferecendo uma diversidade de situações, para que responda, simultanea%<= %       %<      "      
e cuidar, observando as diferentes fases (bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas), numa ação
mútua, fazendo com que todos os atores envolvidos na educação estejam inseridos na formação da criança
    < %< 6 8%8   8vas unidades de ensino.
4   8^<  #< "  0  6 %  6 %  %8  
jornada educacional de qualquer estudante. É nessa fase que iniciamos o processo de formação, onde exige
uma escola aberta ao mundo da criança e do conhecimento.

2.
Concepção de infância
e sua formação
  0 6<  %%% 38  8 % " 8 ' %
natural e arquitetônico, como Palmeiras, cercado por rios, cachoeiras, pinturas rupestres, montanhas e ca ^ _ <%8  %         <7%| %
    78 $%8  8 "   %%88 8  8  |   ^ 8  ' ' $8 6 %7@ 
%^  <%  <  <83' >
É importante que ela seja compreendida
%%@  _    <7  ^< ^8  7  < _    8<" < %' <6 < @<8  <" <
 8 %< <7< _  "     <8    tura”. (BRASIL, 2009, p.12)

0  *%8 ' w%<%@ <   8 _8  volvimento, possuidora de grande capacidade de explorar espaços, fazer descobertas, aprender e construir
" <^7%8 %8^ % < 7 *   ^ 8 $  
7%0 6<% 8 <8 8 8   6  = 
fazer escolhas das brincadeiras, das músicas, jogos, materiais e ambientes, favorecendo o desenvolvimento
das diversas linguagens.
0 68    %      %87 %"%
%6 %   8 _8    ># "   8  '%  %
   8< <" <     ^< %%"   %biental.
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  ^7 % 6k <%  <7% 8<8  %
proporcionar a relação com os saberes históricos da cultura africana e afro-brasileira e camponesa, de modo
 %8    8  8 '_'    8   6  %   < 6%    <
 %8 %8 %  '  = |  "   <
por entender que o conhecimento sobre sua história e sua cultura promove o empoderamento do sujeito.
#8 8^7<  ^8 $  7%%0 6<%%
  8 ' % 6%8 8   7%
8 _8 < <   <7%8  ^<7 8  %   8  %8 $  >#  <       _' 6  
  "@  < 8 8 '_' 8 %  ' $ " <   
8 $  6<  <%  ' 8   % ' >

3.
Lapidando a Educacão Infantil para conceber a
Educacão Integral como direito instituído
0 6< *  <%%8 0   <8    (   ¢¢> 8 % 8 0   ?   =  8 _8 K
atende a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos, na Creche e de 4(quatro) a 5(cinco) anos, na pré-escola. A Lei
><  "  <7 1 ><   %"  <7"
 "   <8  8 " 6 % 8 $      
 8  | <% >8%$    % '   §>>>¨%
8¤ <8 _' <  <%8% 88 6%   %  >
Ao propor a educação integral da criança, faz-se necessário observar as várias dimensões do desen % 6<78 8^   "         %
público.Como citado no (DCRB, 2019, p.120):
0 6<8 8   '  =   8 8<
%88    <7 '  % " <
 3<8 8 '_' <@ ' 7 %<76% %
'    <8     " ># <6 % 
8 6 7% <8   7 $ 8  8 | 8'_' <)  7>

A Educação Integral envolve novos saberes por parte de toda a comunidade escolar, que precisa in6 % *"  8 7    % >'  
%8%  <%#% <  %8  ^7@%%  7 
8 !  0 < % " 76 @ 8@%%8   %<8 $ < %   8 @8 '_'  !  0 ( %^ >0?%<  88 70 ' @_ <7 7
permeiam os rios e cachoeiras do município.
A meta 1 do Plano Municipal de Educação deste município propõe :
§>>>¨%8  %¢¼6  0 6% 8   )  |
+ &    < $<     K  * .
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% %8  83  %8?" <'   %  "   <     <7   7 8%<'  7     ¤       6§>>>¨/   % 
criança de 0( zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de
7  < %8 ' <   '      
      0  ( % # %  6 %   8 $     
6<'  8 '  % %8 8 $  %6 %8  pecializada [...] (PALMEIRAS, 2015).

 '  8  K8< <%  7 8 "  %=
crianças, as experiências com as linguagens verbais e não verbais que lhes serão proporcionadas e os modos
 %  <8  %    3 0 6>6 %% ' %8 %8    " $    <% %@ 8  %<
7 @78  %<78 %%7 %6 % 8 78    > * %8 %8 <7  8 % ` 8 8   76 %<
6 *  %8 83 6 % 7@   mum e nos aproxima das teorias estudadas e nos leve a produzir conhecimento sobre a infância. Precisamos
 8 %'  87    8 %   8 >
Sendo este um documento Referencial, é importante salientar que a escuta sensível (ROGERS, 1977)
e recíproca é um elemento importante neste processo, para se avançar na construção de uma cultura demo %7"   %   7  " ;6 ;8  <% '  de, que acolhe o diferente e a diferença na construção da diversidade, que só é possível em relações hori  <  <8  8" >8    %  
e interesses, buscando compreender o modo como ela aprende, superando a cultura de “adultocentrismo”
(MACEDO, 2013, p. 68). Do mesmo modo, precisa escutar também o gestor escolar, o coordenador pedagó' 8 6 <"%% % 8 $  <6%3 %  >
0 %8 8^    7 8%8   %^
   %   6 8%  78 %   8  |*<7 $ %8  <8 8  8 |  | 7" %<
8 %6%%      <' %8 "     78 %
formação e no acolhimento de cada
 %8¤ <8 _' <  >

4.
Construindo pontes e trilhas entre o currículo,
didática e processos de aprendizagem na Educacão
Infantil
   7 8  %  %8     '   8 8    '   7%K 7  µ  3%  µ
>  38  %  %7 $ 
 ) < '  ;" % ^ < ^8 8 "    
8  '%8 6 %%")%7 $ > ¡<<8>>  3
% '   = %"   %8 6 %>
6  `% %%8  % <8   8 8    >  rícular precisa ser a ponte de acesso à cultura letrada.
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  3   7 ' %%  %  % 6 %<8     < ' <6 %< %8%<   
  " <  < <%8| <%  88   ;8   
projeção. (MACEDO, 2007, p. 38).
58  8 8 6 %  7   '   @<8 %    )  <8  %8 %% %  7 * '7
historicamente foi separado, o glocal precisa se fazer presente e ir criando pontes entre o saber local e ampliação desses saberes. As ações, as falas, os saberes das crianças das creches e pré-escolas precisam ser
   %8 @  8 6 8 6     *% ^ 
aprendizagens, evidenciando as necessidades das crianças. Precisamos trilhar por um arranjo curricular que
observe a relevância da experiencia social dos individuos para organizar seus atos de curriculo, tomando a
criança em sua integralidade e zelando pelo desenvolvimento integral dos sujeitos.Considerando sempre a
concpção de criança que defendemos neste documento
@  _    7<  ^< ^8  7  < _    8<" < %' <6 < @<8  <" < 8%< <7 _  "     <8     
(DCNEI/2010, p.?).

Ao se pensar em um processo formacional centrado na experiência das crianças, as escolas, em seus
projetos pedagógicos, precisam abarcar uma concepção de currículo vivo, aberto onde os conteúdos se con '%% ''%7    '% % %<  8 senvolvimento das mesmas, sempre respeitando as culturas da infância.
 " 8 6 8    8 '_'  8 % ` <  < '  <8@ <%  %   8   ^78 % 8     mento das crianças. Por isso, ao pensarem na organização dos tempos e espaços das creches e pré-escolas é
6 %7K8@%  % ' $ <7  8% 8 % 8 "    8 '   8  %%%    "<  6  <
 %8   ' % 8 "   8  8< 8  %  
%%>    8   8 % %% @     6>
  1<<8>µ % $      K
[...] 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
8    \$< 7    %  8      8   % *<  *<
higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com
a literatura e no encontro com as pessoas.

6 %    4  ¡< <  0  6<   3       
88 6 %8 %  <"%%  % 8 $   ;< 
6 %'  7 %   @%8% K8  '  % 6 %     6 <%  % <   <  
  % >
%8   0 6% 3    <  %8  
 k < 8 6 %6 %   3 <)8  8 %8 8 '_' 
78  ' %)    <78 %%8 ' % 67%%<
impulsionem e encantem as crianças.
   % '       <  < 3 < " <    
   8 $     <7 "%6 %7 $ < 
+ &    < $<     K  * .
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 8 8 %% ` ^   ^78 % %= "  <  ' <
"  <8 ' <   < " < 6   *  8  '>
"   <8 <  %   6k $% 8 %  '   <
 6  < " ' 6  <%        
      >

5.
Direitos de aprendizagem
e desenvolvimento
" 0  6k%"  0    %8 %%8  |*%%
8 $  8 '_' 7  %   + $    , reconhecendo que
8    6  |  8 | >08  8¤ <8 _' <
 <@   $   %'  8  '%6 >
É de suma importância perceber que há diferenças nas dimensões temporais das crianças e suas brincadeiras, no planejar dos professores e nos modos de organização e funcionamento das Creches e escolas.
     3  6  %  %8  8 8 
   "   < '        >
8      7 " % % 76  
como experiência. E estas devem proporcionar o desejo de explorar situações, pesquisar, exercitar a curiosi < % $   ?  ' $>
Para que as crianças se desenvolvam de maneira plena é imprescindível oferecer-lhes uma educação
78  8 ^"    ) \% 7  ^ < liando-as a estabelecer elos com o universo ao seu redor.
   8  '  %$' %% 8 _8 87 
 8 8 % % < % %8  % <K  <"  <8  8 < 8  < 8   *>
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 38), é necessário que o (a) professor (a) planeje ações edu8 '_' 78  %= K
$    . %       < % 87  '   ' 8<    6 
linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às dife 8
 .  %   6 %<% 6 8%8<% 6 8     <%8     $ 8  ^  < %< %' <   < 8 | %  < 8  <  <
 8  <' <     
* . %<%   < 8@% ' 
   8 88   7         < 
como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando
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M  . movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações,
relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus
" "  <%  %   K < < | ' 
M  . %@  _' < 3<  <%^<%<
? < 8_< " <8  ^<7%<8 %   6  ''>

 **     8<  <  % %'%8 
de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e
 ''      % 6%   %  >
4% <   ' $<8 <8 8    ^   <"   8  gens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades in6    8<  < % %% "   < 8 <
$< %% %8      > 0<¢<8>>
58  <8 <  7 6k "0 6>08    *<  * %<8     6k 8 8 <%")%<0 ( %<   %8 k   8  8 $  <$ <6 %<7 <
tratando da infância na sua condição humana e nas diferenças ontológicas.

]XY C  6
%8   7k%"  0   <0 6 *%8 $ dade pedagógica envolvendo as duas modalidades que lhe são intrínsecas: a creche e a pré-escola, ambas
7  8   8   "@ ' >  %<   %  %
   8 $   0 6  3 8       0 ( %<8 %" 8 %8        7
8  %  %@%     %  8    8  '   6<    < 8  8  '  %<8 7  
' 0 ( %  '         6k >
 8  0  6    8 6        38   #% * 8 %8   8  '%  %  87> %<8  % 
compreensão ontológica através do Ser criança em formação, levando em consideração seus aspectos e
 ^    <  8   <          <
respeitando ainda o compasso de sua aprendizagem.
  %   *8 6 %  = ^"@ 
 '  < )<     >  <% $' *%6 
8  '   8   %    8 '   <   ' $ 7  6  8 '_'   
$'  *    8  '%7  ^ @  '
%%% <7 8 %%    %  8
história (RCNEI, 1998).

As crianças aprendem quando lhe são oferecidas situações prazerosas voltadas aos seus próprios
interesses, contudo é imprescindível oferecer-lhes uma metodologia pautada no ritmo de sua aprendiza'%< 8  8 <"%%8  ' >8 %<8 8 
 <6%7     ' %   <"   
 <@7  %   6k <8 8   % 8  '8ciais de desenvolvimento integral.

+ &    < $<     K  * .
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A possibilidade de ensinar na e pela brincadeira almeja desenvolver conhecimentos e habilidades,
 8 $     8 _8   "8 '_' @= 6>
#  " $  "@8 '_'  7 78 %%  mento das crianças.
8      '    6  <"  7§>>>¨
a criança sente, pensa o que sabe sobre si e sobre o mundo, priorizando olhar para ela, para suas ações e reações, para as suas necessidades” (RAIZER, 2009, p.9), bem como comportamentos que demandem conhe %<"   ) 8     "  8 3'   %>
Por ter consciência da necessidade de parâmetros para a educação da infância, o MEC (BRASIL, 1995,
8>8  )  7  8 70 6 8   6 % 
das crianças:
º |%  ="   
º |%  =   
º |%  %%" '<' %
º |%  % 
º |%  = ' =? 
º |%  =% % 
• Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expres
º |%  % %%8%8
º |%  =8 <6=%  
º |%   8  %
º |%  %8   8 3   8= 
º |%        <    ' >

# <   %78    8  '%7 8 "%   presentadas pelas formas e singularidades de cada criança, visando auxiliá-las no processo de assimilação,
aplicação e ampliação de suas aprendizagens.

6.
Caminhando sobre a ponte: a transição da
Educação Infantil para o EnsinoFundamental
Tal qual um aventureiro que se põe a caminhar em meio à natureza verdejante e, do seu ponto de
8  ) %"   <8  %' <%8  6 8 '<8  
$ % @_ < %) %8    %8  gem, percorrendo também a longa trilha da apropriação e construção de saberes.
Nesse percurso, o caminhante/criança, por vezes depara-se com travessias necessárias para ir além.
Como então atravessar para o outro lado do rio? Dando um salto abrupto de uma margem à outra? Assim,
quebra-se a magia das maravilhas já contempladas de um lado, chega-se afoito do outro e esquece- se de
8    @>0 ` )"8       0 68 
Ensino Fundamental.
0 6%8 $  >  %%     ^"   %    '%< $   8  '% *
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 %8 8^"@ '  8 %8 0 8 | 6  >  <    %8 %      =8 8 '_'  %8 8 '  
aprendizagens e desenvolvimento.
8 8< %8   6%*8 <8 )%% 6%
% 8   % 6 % k% < )  8 |   8" 
7% 6k <% %8 8"    ' < '    6 %"@># )%<  %8 %0 ( %<8 88 '_'  6  <
  k% < "@<  8" %% 7    %
infâncias.
<8 % < '  8 0 ( %"@8 8   %8  
% '3  < % %8  %88 8  ' 6" %<8   <% $'  8      <7"%  
0 6< %  "  6 <  8 %8 %% 
  6 <7' % %%  $6  ^> 7 7 %   8 %%<$% %  %  6 '%^  >
58  '  =        6k %8   <'  
7" 7%< %8  % 6 %\8 '  <$<%% '  0 
( %<     >0)%  8  84      8 0  6K
Art. 11 Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para
'    8  8  '%  %  < 8  
8 $   <% 8 ? 7  " 0 ( mental (BRASIL, 2009, p.4).

#  < *   %8%8 7 % $'    <
serve para fazer a ligação entre dois pontos. “Construímos muros demais e pontes de menos”. A frase atribu3 )" ¤ Â *< %"  %" %% %
que ainda permeia o cenário escolar.
  ^6 % %   <§>>>¨8  % " ^ $ <
8  <8 78 $  _' < < 8 '_' <
7)   %8  8  '%6 % 04 <<8>*¢>

 %<"  '  0 60 ( %<%8%8% <8 8 %  %8  @ < ` \< <8 < % %
    6    ^  <   ; * >   8 %
   <8 %"8  %%%8  6 % 3 8 <7
é a Educação Básica. A criança é sujeito de cultura e história, sujeito social que tem direito à educação e de
6 %\>
0    8  %8@ %%    <%
escola, com as famílias e, especial e prioritariamente com as próprias crianças, respeitando os seus processos
    %  8 $    8> <8 88 '_'  0 6  8 6 <  %8  %   %8 88'_'  8' <  # @#3# '_'  <%8    
7 @8 %   '" <% ^   8 %  
submissão de uma à outra, em quaisquer aspectos ou âmbitos.
&  70 6)%8% =  6%3 %    8  8%%8 )* 7  8  ' >  *
+ &    < $<     K  * .
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%76 0 66 8  0   " 7   8 
o modelo escolar do Ensino Fundamental, extremamente contestável quando se trata da relação dessa proposta pedagógica com as diversas infâncias que se apresentam à escola buscando formação (BAHIA, 2019,
p. 115).
 <8 $  7% 0 ( %<  6  paço escolar, necessitam ter/construir uma compreensão ampliada do processo educacional como um todo,
%% '  8 8<%%8 K3\<%8  *8   7
“[...] ampla e complexa ideia da formação do sujeito-criança não pode jamais separar cuidado e aprendiza'%§>>>¨ 04 <<8>> %<8 $  <%% %%883$<
perderem a dimensão do todo, podem compreender com mais clareza sua função, responsabilidade, ponto
8   8 <%%")%<"  <7  %7 %
relevantes para a formação da criança que se pretende formar e para qual sociedade e por que esses e não
outros.
Nesse contexto, Campos (2009, p. 12) nos adverte de que, historicamente
[...] a escola de Ensino Fundamental [...] parece que faz questão de reforçar as rupturas entre as
8     0     * %7"  ="   <
7" '% " %<78  '%) %8 3 <
que todos devem seguir no mesmo ritmo, independentemente de suas diferenças individuais, culturais ou de nível de conhecimento.

8 8   % 7 %8%6 '% 8<
) 6  %8   %8 k   \ 6 % 8 %<%8  
8 6  <8 8 $   7 8)    7 8' ) *8 gógicas das escolas, quando se possa estudar e dialogar sobre as concepções de ser humano, sociedade,
6k < <6  <%k%" ' 8     %<
desenvolvimento e aprendizagem, as teorias que embasam o campo do currículo, as práxis e a mediação
8 '_' < 8 |     <%k%" % 83$  | <   
%8  %  >
Além disso, outras estratégias podem ser planejadas para viabilizar a transição. É importante que se
  %8   8 |     # <<#>8  
   6@ '   % 8   %8 ¹_ <8  ; _ 
e que estes sejam acessados nos anos seguintes, para que sejam compreendidos os processos experienciados pelas crianças, suas zonas de desenvolvimento: real, proximal e potencial (VYGOTSKY, 1998), e limites a
serem superados.
%8 78 %%  % 8 $   % <%8 6   "7<8 7%8 % 8 | <"   8   %  $<    >
8   %%       % 0 6
   %      0 ( %>)%% %    ção, pode-se estabelecer visitas planejadas à futura escola, para que as crianças possam se familiarizar com
%" >4*8@ %)  8 78 8  % % <
8 "   7 $76 %"  >  %<8  %8<8   '  %` "   <   %%?   <  8 
  % ` >
O processo de transição/adaptação entre as etapas da Educação Básica é direito das crianças e para
 '  <  ^  % '  8 8@ <  %"    8*
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| < | <"   "  3 '  "   <  
=8  ' 6 8 '_' %* ` *<6  % 7 tura e dá forma à ponte.
07<% 78%    <8@7 '0 60 ( %<%     8     8  '%6 %< 8ta de paisagens de imensuráveis belezas e riquezas de saberes que as crianças têm o direito de contemplar,
experimentar, apropriar e usufruir.

7.
Cuidar, Brincar e Amar, elos para uma vida:
Transversalidades Fundantes
 % )8  %8<)'*)  % % %<%    )|* $  %% <%  3 )  <%
valor para a formação do homem.
Carlos Drummond de Andrade

O referencial curricular do Município de Palmeiras, considera a concepção de infância, o cuidado, a
interação, a ludicidade e a formação como transversalidades fundantes. Estas, aqui compreendidas como
“[...] temas de base referencial, que perpassam o conhecimento escolar (âmbito mais geral)” (MOURA, 2020,
8><" 7 % '%8 $      !<<§>>>¨%
poder de conexão mais ampliado, que tratam de compreensões mais englobantes [...]” (MACEDO, 2016, p.
110).
/<%8      %%§>>>¨%  %"   §>>>¨<%` 78 % 77  <%%   7  $  %> <8><"%% 6 7
Assumir a transversalidade é transitar pelo território do saber como as sinapses viajam pelos neurô %) " <% '%8 %_7 _    =% 
que desenvolvemos sua equação [...]. (GALLO, 2002, p. 33)

4% <  <%%8)           <^  <8 ' < % %>    <%8  %<
%")%<% %%'   <  7 6 (   <8><7 $ %7§>>>¨%   3)      % 6 §>>>¨)"  7
presenciamos a materialização dessas duas marcas da infância.
8 8<_)836 %0 6%"    
"  >!% 3 0 6   %8 % 3" 8 % "  ¡<<#>>    8 '_' <  8 "   <7%8 8    %¤ <6<% ' <8  )  " < <
imagina, constrói e reconstrói o seu conhecimento.
É preciso compreender o contexto histórico ou cultural-social e econômico das crianças, para que
8       8 | 8% "    % 6 %
 k% <8 %  <7%88 @ 8 '  " 6 <  dade e singularidade são valorizados.
+ &    < $<     K  * .
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Para Vygotsky (1994) a brincadeira tem um papel fundamental no desenvolvimento do próprio pensamento da criança. É através da brincadeira que a criança se apropria do mundo real, domina conhecimentos, interage com o meio e com a cultura. Através da brincadeira ela imagina diferentes situações e assume
diversos papéis. Para aquele estudioso e pesquisador do desenvolvimento e da aprendizagem humana, a
"    $'  8      ' $  8 8   < 
 ^ %'   ^  <7 ' $  7"   )6 %%  
%8    8  % > <"   )   \   
aprendizagem humana.
  ^"      7%8^% 8 8 '_' 
0 6>  1<<"   '%%   '  =  8  0 6>    8  '%8   " % ' =  ="   @78 %  "   8  8< 8 < 8 <
conhece-se e convive com seus pares.
Segundo o DRCB (BAHIA, 2019), o processo de interação é fundamental saber acolher, compreender,
      8 |   % 77   7 3
> 8  86 % < 8 )8 " =% 7   
volta o seu olhar para esse período da vida. É preciso pensar em espaços para que ela possa viver sua curio  <  % >%7 7 )8 '  8 8 '_' < 
de experiências e afeto para se desenvolver, é um ser que pensa e sente o mundo de um jeito que lhe é pe  <8    %  %% % 8 6 %<
8      8_" 7 @8   >
Compreender a relevância do brincar possibilita aos professores intervir de maneira apropriada, sem
 6 ;    8  7? 8 8  > <8 6 <|%8 tunidade de criar ações intencionais para que a criança vivencie uma diversidade de experiências, de maneira que possa se desenvolver. Essas experiências oportunizam à criança fazer observações e indagações, como
é assumido na BNCC (BRASIL, 2017).
Assim, além de oferecer objetos interessantes e organizar espaços de interação, o olhar atento do
professor é fundamental para interagir nas situações de brincadeiras, se e quando necessário, complemen  "   ' $ 8 "    ^>8@ < *   8 curso de aprendizagem e desenvolvimento da turma, o diálogo com as crianças, o convívio no espaço co<  ^     <    6%3 %  <
 '  %8<8<%  <8  ^  6      
 '_>08@% 8 % < %<%  " < resses, necessidades, curiosidades das crianças e a intencionalidade do professor.
A indissociabilidade entre o educar e o cuidar deve estar presente no currículo, considerando as ne  83$ |   ># %  %  % ' <  
8" _'   36<   *%%     %<
que apresenta a sua individualidade, que se pensa, emite opinião e constrói seu conhecimento.
O cuidado é um ato em relação ao outro e a se próprio que possui uma dimensão expressiva e implica
8  %83$K
O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão
6   %8" _'   8<%7    % 
cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades
de acesso a conhecimentos variados (BRASIL, 1998 a, p.24).

6 %   1< < 8    "      ) ` <   <  '  <
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8@ <%  %   @ 8   ^<'  8     ^7
promovam o desenvolvimento das crianças. Por isso, a postura do educador é muito importante para a ga 8 8  >       % '    < %   6<7% %%8  <  % 
% 8    < ' " 8 6  8  % 8 %>

8.
Caminhos a trilhar: Campos de Experiências
no currículo da Educação Infantil
0    8    % 6< *8 % 8 %8 
%   $ <8 ' "@ 8  ' $ 84 < <
"=0 6% 38 8     8 <6 8 
formas de lidar com as crianças pequenas, colocando-as como protagonistas de suas aprendizagens e na
centralidade dos processos.
O Referencial Curricular do Município de Palmeiras-BA, em consonância com BNCC (BRASIL, 2017)/
4  ¡<<8 8^% ' 8   %8  8 | < ' =4%8|  "< ) %"    %<"   <  8    %    <   3      %   "<8 %   
 %8% % "   8  '  8 8 >
 %8   8 |  % %  @    7    ^    8|       " <  * %7
6%8  8 %w   1<<8>¢> < 30 6
diferencia de uma organização curricular de áreas do conhecimento ou meramente disciplinas e tem a sua
"   8     %8  8 | <%   %   ' $ 
76 %%  "@  3>
 0 6"    8  '%K$   < < *<
M < M   $ 8. X São eles que asseguram as condições para que as crianças “aprendam
% ^7 8% %8 %88%%" 7 %   
$ %*8   |*<7 8%   ' $ "  < 
e o mundo social e natural” (BNCC, 2017, p.?).
4 % %<4  1<  1<<8 0 6
)8   78 88 '_' "%    '  88 6   
%%8  8 | 8 8  % %8  '%%  ' $8  8    % ' >8  '% % ` < 
aprende a fazer e desenvolver saberes, através da experiência com/no brincar. Sendo de suma importância a
8  8 8 6 ;%@ %   8   8  '%>0%%8 8 7<7  <%")%8  8   %) 3 %%>
8 6 )8 $  88% 8 '_' < >57%
8  ^8 "%% 8 %    ? <    pertório cultural e as peculiaridades de cada criança.
Considerando que as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes
+ &    < $<     K  * .
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as interações e a brincadeiras, assegurando-lhes os “seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a or'    0 6< <   % %8  8 | <
7  $ "@ 8  '%  % 1<<8'>>
5 %8   7 30 6<8 <   8 |  
 <7 "   %7   <   @   8  '%
>46 %<%8  8 | %%8   % " 8  %>08 % %8 %  
8 %<  %<
 <8   >  )   %8<%78 $        
@       <8 @<% '<   %< 
 ' <' 3 <   %*%%% %8  8 | >
 %<6 %% 3' < $ ^ ^  1<<
acerca de cada campo de experiência:  <  < #7  $  6      - <    
     < <    6    <  < =   < C    C X
 %<  %-   #;+ 5  %8 % 7   %% 8 _8  ' < 8  "  7 % %  
vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências
   6%3 <   <  < %8 8^7%"  "  < 6   *< %%< $ *% 
individuais e sociais.
%%%878  8%  ^     8 <  %
sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por
<0 6<)8    8   8 7  %%
% ' 8    < %   < 6  <)   
    8    ' 8< %< " ^   >   8 | < 
8 %%8  %  8 "  %% <     < 8  
    6 7%% %>
$*< +-+  &3&#-+  %   8 8  %    < '< % %
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 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
6^  8<%'% %< $%8   
limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um
= '  ¤ >0 6< 8  '   <8 
)8 \ 88  '   8 8 '_'    ¤ <  8 % 8
 "  <8 "% > %<   8  8 % 8   
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
 %8 < @ <' < ' <%  8  *%" <% das, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).
-+< +#+< $+  &+    % 6 % 6^ \<  
 \$<    <     <8 "  = <8 % 
 8 |    $ <     6 %  8  ''<% 
   8  <% '%<'%<6' $><%? < <   <
entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas
8 _8 8  ^ \  <         %<
traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diSecretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA
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versos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito
87<    %  )   3<   %    %%< 
     7 ># <0 68  8 % 8  8
 %%888 8  <% 68   \< % 
6    %  "   <      8 8  <
8 %  78 8 % $' %<8 %%< 8  %
 '  <%8   8 _   8   8 |  |  \>
+$%-< < *#+&#-  &#!  4    %<    8  8% 
 ^%  %8%7   '%>8 % 6 % 
interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro
      < 7 '%   %   8    > # '  %<
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 privile'     >0 6<) %8 8 %  8 | 7  
8%6  <8   8  8  <8 )  _ <
 8  8 %  <   ^<    "     %  %
' 8 %8 ^%%?8 ''7  %%
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
 < '| <8 8   >0 6< %   
8   7 %    7  % 8  > 8 | %    6<8 88   <%      <
 "%8   % '8  < \%= %'  %8 
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 con  <%@   %8   % %  8  3'>
+*+< -&*+< A%#-""+< +  -#+&+  As crianças vivem inseridas
%8%8  6  %^<%%% 3  6w%  
e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro,
  >%8  @<%%>>4% %%")%  " % ¤  8 _8  8<6w%%6) < % <8<
 6 %^  < 6 8 %  8 "    % pulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que
% %%7 "%87   ^%
diversidade entre elas etc.).
Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequen%< %  % %% '%<  < ^   7  <
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. (p.?).

# <0 68  8 %  8 | 7  8%6 " ^< % 8  "@< '    8     <    8_    6 
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9.
Avaliação na Educação Infantil:
A arte de apreciar diamantes
Em toda sua existência, o ser humano é avaliado por diferentes “olhares”. Assim também acontece
na educação, pois em todo fazer pedagógico, em qual a aprendizagem esteja envolvida, o avaliar estará pre>0 <)    %  %7"@  8 8 '_' 8  '%  6 %8 <8  % 1· k%" 
  6<%"  ' <8  %"@ @'%
8 %@% 8     % % '_ $_     8%8>    )%8 )% %  %  <8     
percurso trilhado pelos alunos, sem julgamentos e rótulos.
#   8 8<    %%8  %  " < '  8     " % =%8| <"   % " 8  %<6  %8 7 8 ` "  ^
 8  '% 6   =    8   8@   8     %    
8 " >   %  ` <8@ ' "@  8  < 
83> 4 <<8>>
0$ %8  % ` " ' $" '7%K 
que avaliar? Como avaliar? Quando avaliar? O que fazer com os resultados? Principalmente na Educação
6># 40  <8>
§>>>¨ ` )%")%  <  )%")%8@ <" "@>>> 3 )  
 <7  %  @%8 "  $  "@
" 8 77 8 <@ < <83 >

8 8<   6 % %   <
8%< %<8 < $  %8       3 <
seja no cultural, social e familiar. E seguindo esse percurso o professor deve considerar também as trans6 %^8   '   <8 7%%8  '%%7 
 ; @%8 '  %   ># < % 
7%8  @_    < 8 8     %¤ < <
6<8 _'  >
%%  8%8 6 + ¡¸% µ#'>µ67K
§>>>¨ 8 6 <     < <<%"@K
% %   '"  ^% 6^   
   "         8 "     8  % 
8 < 8       8 8   *%%"   <  ' < %%   ^ %    ' %%   
7 <  8 *<%8*6  * $ 7 
  8 "   6 ^  " 8    " < 6 %     ' $7%"%8@%  ' >
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8  %>    6 % '7 %8 ` 3<
deve se prender apenas ao planejamento, mas, também, explorar as curiosidades e as necessidades que
 '%   " ^   %  <% |  7
cada uma é um ser singular, apresentando maneiras diferentes de aprender.
 <   %"%'  <  6 %7  <8 
"   7)8 6 <¡¸% > <6  
    0 6  1<¢87<8  8  % 
são a observação e o registro, através dos quais o professor pode fazer a abordagem dos processos de apren'%  < 7     ^%8 8    %8  
das experiências das crianças.
43 %8 k  "   '    6< )   %)
que o professor terá informações e subsídios para proporcionar o que a criança necessita em seu desenvol %<   8  8  '%<6  %  %")%8 " litando que ela acompanhe o seu próprio desenvolvimento. O registro se torna um elemento indissociável
8  >
8 6 8     %8 8  vimento. Dessa forma, ele precisa estar atento porque competências e habilidades são desenvolvidas em
 ^  ># 7   " %  % < %8 
ser seguida do registro que por sua vez deve constar tudo que foi observado sobre o aluno. “A observação e o
'  8 % % \8 ># %  <    8 '_' 
acompanham o que está sendo construído no dia a dia das turmas”. (Zilma Ramos, 2014, p. 420).
 '  <' ¡¸% <%")%    _       8 6 >   %%_   3 <76%8  = 
processo de desenvolvimento e aprendizagem. Através do registro é que podemos fazer o acompanhamento
8 6 <8 8   8 8   "@8@    7 < %<   
=8  >
Estes registros podem ser elaborados e enriquecidos através de fotos, vídeos, áudios, produções das
  '  %8 ¹_   8 6  '     _ >
 8 ¹_  ) %  %  '    3 < 7     8 %   
 8 6  <"@ 8 8 7     8  
desenvolvimento das crianças.
Os diários de observação são anotações das experiências e vivências diárias de cada aluno, contendo
  < 8 ^ '3< %%'<% % dades, com os brinquedos, etc.
Os relatórios são textos que registram o processo de aprendizagem do aluno ao longo do percurso,
` " % % "   %8| % '   > 6 %^  _  %   %8  8 '_' 8 7@%8  < 6
7  $    < % 7  ^@%% 8@ >  SA (2004) destaca a importância desse instrumento, por expressar a memória do trabalho realizado com a
turma e a formação para o planejamento e avaliação do trabalho.
É importante que a cada dia seja feito pelo menos um registro, pois o registrar diariamente a caminhada do aluno, nos mostrará a importância de cada aula, cada passo, valorizando todas as etapas e per%  % `  6 8 '_' > 8 6   '   '    8 
%8 8 "  <%8  '       38   8@ %
+ &    < $<     K  * .
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Por meio dessas ferramentas de registro, aliadas ao do diálogo com a família, a auto avaliação do
< 6%%  %8 %  k%  >
4    8< )    ' $     <  $%  7  8 6  8 ` 
sobre o seu papel pedagógico, assumindo a postura de mediador entre o aluno e o conhecimento. Nesse
processo é necessário perceber a criança como um diamante que vai se lapidando através das experiências
 <"  7  <   %<" < <<^<@<
reluzindo seu brilho único e especial. O professor é tal qual o garimpeiro que conduz o diamante no processo
de lapidação, cabendo-lhe o dever de lançar sobre eles um olhar atento valorizando-os e ajudando-os a despontar o brilho de joias preciosas.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA –
CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICOS
CRIANÇAS BEM
PEQUENAS
CRIANÇAS
BEBÊS
(1 ano e 7
PEQUENAS
FAIXA ETÁRIA
(zero a 1 ano e
meses
(4 anos a 5
ORIENTAÇÕES
AVALIAÇÃO
6 meses)
a 3 anos e 11
anos e 11 meses) METODOLÓGICAS
FORMACIONAL
meses
G2 e G3
G4 e G5 (Pré
Grupo
G1 (creche)
(Creche)
Escola)
CAMPO DE
O EU, O OUTRO, O NÓS
EXPERIÊNCIAS
A avaliação será
Proporcionar
contínua e
(EI03EO01)
brincadeiras e
(EI02EO01)
(EI01EO01)
processual, sem
Demonstrar
interação por
Demonstrar
Perceber que
objetivos de
empatia pelos
meio das
atitudes de
suas ações têm
seleção, promoção
outros,
atividades
cuidado e
efeitos nas
ou classificação.
educativas.
solidariedade na percebendo que as
outras crianças
pessoas têm
Deve estar
Estimular
interação com
e nos adultos
baseada no
diferentes
movimentos
crianças e
acompanhamento
sentimentos,
simples
adultos.
(EIO1EO02)
e na observação
necessidades e
possibilitando
Perceber as
diária das
maneiras de
o alcance de
(EI02EO02)
possibilidades e
atividades
pensar e agir.
movimentos mais
Demonstrar
os limites de seu imagem positiva
realizadas nos
complexos; nesse
corpo nas
diversos espaços
(EI03EO02)
sentido, permitir
de si e
brincadeiras e
do cotidiano
Agir de maneira
que a criança
confiança em
independente,
perceba seu corpo escolar, buscando
interações das sua capacidade
compreender a
como forma de
quais participa. para enfrentar com confiança em
suas capacidades, linguagem, como
forma como as
dificuldades e
reconhecendo
possibilidade de crianças brincam e
desafios.
(EIO1EO03)
EXPECTATIVAS DE
interagem, nos
suas conquistas e
expressão e
Interagir com
APRENDIZAGEM E
pequenos e nos
limitações.
comunicação
(I02EO03)
crianças
da
DESENVOLVIMENTO
grandes grupos,
com os outros.
Compartilhar os
mesma faixa
como se
(EI03EO03)
Criar cenários a
objetos e os
etária e adultos
expressam nas
Ampliar as
partir de
espaços com
ao explorar
diversas situações,
relações
histórias que
crianças da
espaços,
como
interpessoais,
contribuam para
mesma faixa
materiais,
desenvolvem suas
desenvolvendo
dramatização
etária e adultos.
objetos,
habilidades, se
atitudes de
e interpretação de
brinquedos
apropriam e
participação e
casos. Construir
(EI02EO04)
Comunicar-se
cooperação.
constroem
maquetes,
(EIO1EO04)
com os colegas
saberes. O
pinturas,
e os adultos,
(EI03EO04)
professor deve
dobraduras. Fazer
Comunicar
buscando
registrar as
Comunicar suas
uso de contação
necessidades,
compreendê-los
observações
ideias e
de histórias,
desejos e
e fazendo-se
diariamente
sentimentos a
cantigas, danças
emoções,
circulares e
compreender.
(através de fotos,
pessoas e grupos
utilizando
movimentos livres. vídeos, áudios, e
diversos.
gestos,
Integrar os
(EI02EO05)
anotações),
balbucios,
momentos de
Perceber que as
organizar o
(EI03EO05)
palavras
cuidado com o
pessoas têm
portfólio e
Demonstrar
corpo,
características
escrever o
valorização das
(EIO1EO05)
Como a hora do
físicas
relatório do
características de
Reconhecer seu
banho e do sono
diferentes e
processo de
seu corpo e
corpo e
com músicas/
respeitar essas
respeitar as
desenvolvimento e
expressar suas
Cantigas do
diferenças.
características dos
aprendizagem das
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outros (crianças e
(EI02EO06)
sensações em
momentos de Respeitar regras adultos) com os
quais convive.
básicas de
alimentação,
(EI03EO06)
convívio social
higiene,
Manifestar
brincadeira e nas interações e
interesse e
brincadeiras.
descanso.
respeito por
(EI02EO07)
(EIO1EO06)
diferentes culturas
Resolver
Interagir com
e modos de vida.
conflitos nas
outras crianças
(EI03EO07) Usar
interações e
da mesma faixa
estratégias
brincadeiras,
etária e adultos
pautadas no
com a
adaptando-se
respeito mútuo
orientação de
ao convívio
para lidar com
um adulto.
social.
conflitos nas
interações com
crianças e adultos.
(EI03EO01Pal)
Conhecer sua
história pessoal e
familiar, bem
como reconhecer
e valorizar sua
cultura, origem e
herança étnica.
(EI03EO02Pal)
Compreender que
suas atitudes
individuais têm
efeitos sobre o
bem-estar coletivo
e o meio
ambiente.
(EI03EO03Pal)
Conhecer e
valorizar as
riquezas naturais
presentes no
município.
(EI03EO04Pal)
Perceber e
respeitar as
diversidades de
gênero e
sexualidade nos
grupos de
convívio.

repertório cultural
local.
Incentivar diálogos
com pessoas mais
velhas da
comunidade,
colher histórias e
brincadeiras
infantis. Estimular
a troca de
experiências entre
a criança e a
pessoa mais velha,
descobrir histórias
locais, tradições e
saberes populares
a partir do contato
com as pessoas do
território com essa
experiência;
construir, álbuns
organizando
fotografias,
pôsteres, danças e
dramatizações.
Proporcionar
reconhecimentos
por meio de
fotografias de si e
da sua família,
construir álbuns
identificando as
pessoas e suas
características.
Praticar atividades
com instrumentos
e jogos de
diferentes origens
culturais e
tradições.
Envolver as
crianças em
atividades que
proporcionem o
manifestar cultural
e local por meio de
visitas a espaços,
pessoas que
contribuem na
construção da
perpetuação da
cultura. Utilizar
atividades com
“rostinhos”, para
acompanhar o
clima emocional
das crianças.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA –
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICOS
CRIANÇAS BEM
PEQUENAS
CRIANÇAS
BEBÊS
(1 ano e 7
PEQUENAS
FAIXA ETÁRIA
(zero a 1 ano e
meses
(4 anos a 5
ORIENTAÇÕES
AVALIAÇÃO
6 meses)
a 3 anos e 11
anos e 11 meses) METODOLÓGICAS
FORMACIONAL
meses
G2 e G3
G4 e G5 (Pré
Grupo
G1 (creche)
(Creche)
Escola)
CAMPO DE
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.
EXPERIÊNCIAS
(EI01CG01)
A avaliação será
Criar espaços e
(EI02CG01)
Movimentar as Apropriar-se de
contínua e
(EI03CG01BA)
rotinas que
partes do corpo
processual, sem
Conhecer a
contribuam com o
gestos e
para exprimir
objetivos de
movimentos de multiplicidade de desenvolvimento
corporalmente
funções e
da autonomia da seleção, promoção
sua cultura no
emoções,
ou classificação.
manifestações
criança. Explorar
necessidades e cuidado de si e
Deve estar
motoras a partir
os espaços
nos
jogos
e
desejos.
baseada no
da compreensão
educativos
brincadeiras.
(EI01CG02)
acompanhamento
acerca da postura
incentivando
(EI02CG02)
Experimentar as
e na observação
corporal
andar/correr,
Deslocar seu
possibilidades
diária das
(EI03CG01) Criar,
pegar/soltar.
corpo no
corporais nas
atividades
com o corpo,
Utilizar cubos e
brincadeiras e
espaço,
realizadas nos
formas
caixas grandes
interações em
orientando-se
diversos espaços
diversificadas de
para
ambientes
do cotidiano
expressão de
entrar, sair e
por noções,
acolhedores e
sentimentos,
voltar, encaixar e escolar, buscando
como em
desafiantes.
compreender a
sensações e
desencaixar, puxar
frente, atrás, no
(EI01CG03)
forma como as
e
alto, embaixo, emoções tanto nas
Imitar gestos e
situações do
empurrar objetos crianças brincam e
dentro, fora
interagem, nos
EXPECTATIVAS DE movimentos de
cotidiano quanto
e ou brinquedos.
etc., ao se
pequenos e nos
APRENDIZAGEM E outras crianças,
em brincadeiras,
Criar atividades
envolver em
adultos e
grandes grupos,
DESENVOLVIMENTO
dança, teatro,
utilizando pneus,
brincadeiras e
animais.
como se
música.
bambolês,
atividades
de
(EI01CG04)
expressam nas
(EI03CG02)
Raquetes e outros
diferentes
Participar do
Demonstrar
objetos que, por diversas situações,
naturezas.
cuidado do
como
controle e
meio de propostas
(EI02CG03)
corpo e da
desenvolvem suas
adequação do uso
diferenciadas,
Explorar formas de seu corpo em
promoção do
possibilitem
habilidades, se
seu bem-estar.
de
diversos tipos de
apropriam e
brincadeiras e
(EI01CG05)
deslocamento
movimento com o
constroem
jogos, escuta e
Utilizar os
corpo.
no espaço
saberes. O
reconto de
movimentos de
professor deve
histórias,
(pular, saltar,
preensão,
Importante ter
registrar as
atividades
dançar),
encaixe e
atenção a
observações
artísticas, entre
combinando
lançamento,
diversas formas
diariamente
outras
movimentos e
ampliando suas
de
a
criança
(através
de fotos,
possibilidades.
seguindo
possibilidades
vivenciar o
vídeos, áudios, e
(EI03CG03)
orientações.
de manuseio de
equilíbrio
anotações),
Criar movimentos,
(EI02CG04)
diferentes
corporal.
organizar o
gestos, olhares e
Demonstrar
materiais e
Desenvolver
portfólio e
mímicas em
progressiva
objetos.
práticas
escrever o
brincadeiras, jogos
independência
(EI01CG06BA)
cotidianas de
relatório do
e atividades
no cuidado do
Interagir como
diálogos voltadas
processo de
artísticas, como
corpo.
meio cultural
para a
desenvolvimento e
dança, teatro e
(EI02CG05)
morosidade e o
aprendizagem das
música.
através de sons
Desenvolver
cuidar, cuidar de
criança.
(EI03CG04)
e brincadeiras
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que valorizem a
cultura local.

progressivam
ente as
habilidades
manuais,
adquirindo
controle para
desenhar,
pintar, rasgar,
folhear, entre
outros.

Adotar hábitos de
autocuidado
relacionados a
higiene,
alimentação,
conforto e
aparência.
(EI03CG05)
Coordenar suas
habilidades
manuais no
atendimento
adequado a seus
interesses e
necessidades em
situações diversas.
(EI03CG01Pal)
Criar momentos
de debate e
reflexão sobre
a sexualidade e
auto
conhecimento
com o próprio
corpo.

si e cuidar do
outro, deixar bem
articulado o
cuidar com o
educar: ações
indissociáveis.
Proporcionar
diferentes
oportunidades
para que a criança
experimente
diferentes
possibilidades e
desenvolva suas
habilidades
segundo seu
desenvolvimento
biológico,
psíquico,
emocional e
histórico-cultural.
Desenvolver
atividades que
envolvam o
segurar, apalpar,
encaixar/desencai
xar, pegar/soltar
e manusear
materiais
diversos.
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA –
CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICOS
CRIANÇAS BEM
PEQUENAS
CRIANÇAS
BEBÊS
(1 ano e 7
PEQUENAS
FAIXA ETÁRIA
(zero a 1 ano e
meses
(4 anos a 5
ORIENTAÇÕES
AVALIAÇÃO
6 meses)
a 3 anos e 11
anos e 11 meses) METODOLÓGICAS
FORMACIONAL
meses
G2 e G3
G4 e G5 (Pré
Grupo
G1 (creche)
(Creche)
Escola)
CAMPO DE
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.
EXPERIÊNCIAS
(EI02TS01)
A avaliação será
Criar sons com
contínua e
materiais,
processual, sem
objetivos de
objetos e
(EI03TS01)
seleção, promoção
instrumentos
Utilizar sons
ou classificação.
musicais, para
produzidos por
Deve estar
acompanhar
materiais, objetos
baseada no
diversos ritmos
e instrumentos
acompanhamento
de música.
musicais durante
e na observação
(EI02TS02)
Utilizar objetos
brincadeiras de faz
(EI01TS01)
diária das
sonoros artísticos
de conta,
Utilizar
Explorar sons
atividades
incluindo os de
encenações,
materiais
produzidos com
realizadas nos
criações musicais, tradição e cultura
o próprio corpo
variados com
diversos espaços
local;
fazer
gestos
festas.
e com objetos
possibilidades
do cotidiano
e movimentos
(EI03TS02)
do ambiente.
de manipulação
escolar, buscando
relacionados
às
Expressar-se
(EI01TS02)
(argila, massa
compreender a
músicas infantis e
livremente por
Traçar marcas
de modelar),
forma como as
sons
meio de desenho,
gráficas em
explorando
crianças brincam e
apresentados.
pintura, colagem,
diferentes
interagem, nos
EXPECTATIVAS DE
cores, texturas,
Utilizar “cantigas”
dobradura e
suportes,
pequenos e nos
APRENDIZAGEM E
superfícies,
de
roda.
escultura,
criando
usando
grandes grupos,
DESENVOLVIMENTO
planos, formas
Oportunizar
produções
instrumentos
como se
e
volumes
ao
atividades
bidimensionais
e
riscantes e
expressam nas
criar
objetos
sensoriais,
tridimensionais.
tintas.
diversas situações,
tridimensionais.
explorando
(EI03TS03)
(EI01TS03)
como
(EI02TS03)
atividades lúdicas
Reconhecer as
Explorar
desenvolvem suas
e práticas que
qualidades do som
Utilizar
diferentes
habilidades, se
trabalhem os
(intensidade,
diferentes
fontes sonoras e
apropriam e
sentidos.
duração, altura e
fontes sonoras
materiais para
constroem
Propiciar
a
timbre),
disponíveis no
acompanhar
saberes. O
interação com o
utilizando-as em
ambiente em
professor deve
brincadeiras
meio
cultural
suas
produções
brincadeiras
registrar as
cantadas,
sonoras e ao ouvir através de sons e
cantadas,
observações
canções,
brincadeiras que
músicas e sons.
canções,
diariamente
músicas e
valorizem a
(EI01TS01Pal)
(através
de fotos,
músicas
e
melodias.
cultura local.
Fazer, apreciar e
vídeos, áudios, e
melodias.
refletir sobre as
anotações),
(EI02TS04PAL)
obras de
organizar o
Apreciar obras
artistas locais e
portfólio e
de artes,
nacionais nos
escrever o
visuais,
diversos
relatório do
musicais,
ambientes.
processo de
artesanais
desenvolvimento e
dentre outras,
aprendizagem das
de artistas
criança.
locais.
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*  .   
REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA –
CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICOS
CRIANÇAS BEM
CRIANÇAS
PEQUENAS
BEBÊS
PEQUENAS
(1 ano e 7
FAIXA ETÁRIA
(zero a 1 ano e
(4 anos a 5
meses
ORIENTAÇÕES
AVALIAÇÃO
6 meses)
anos e 11 meses) METODOLÓGICAS
a 3 anos e 11
FORMACIONAL
meses
G2 e G3
G4 e G5 (Pré
Grupo
G1 (creche)
(Creche)
Escola)
CAMPO DE
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
EXPERIÊNCIAS
Incentivar a
(EI01EF01)
A avaliação será
(EI03EF01)
(EI02EF01)
vivência de
Reconhecer
contínua e
Expressar ideias,
Dialogar com
situações que
quando é
processual, sem
desejos e
crianças e
chamado pelo
objetivos de
sentimentos sobre possibilitem andar,
adultos,
nome e
suas vivências, por correr, procurar, seleção, promoção
expressando
abaixar-se,
reconhecer os
ou classificação.
meio da linguagem
desejos,
empurrar objetos,
nomes de
Deve estar
oral e escrita
necessidades,
escorregar, rolar,
pessoas com
baseada no
(escrita
sentimentos e
ações de tocar,
quem convive.
acompanhamento
espontânea), de
opiniões.
apertar,
(EI01EF02)
e na observação
fotos, desenhos e
(EI02EF02)
arremessar,
Demonstrar
diária das
outras formas de
Identificar e
balançar e
interesse ao
atividades
expressão.
criar diferentes
carregar diferentes
ouvir a leitura
realizadas nos
(EI03EF02)
sons e
objetos,
de poemas e a
diversos espaços
Inventar
reconhecer
possibilitando a
apresentação de
do cotidiano
brincadeiras
rimas e
músicas.
cantadas, poemas criança imitar ou escolar, buscando
(EI01EF03)
compreender a
aliterações em e canções, criando mostrar suas ações
Demonstrar
forma como as
cantigas de roda rimas, aliterações além de perceber
o efeito de suas
interesse ao
crianças brincam e
e ritmos.
e textos
ouvir histórias
ações no outro.
interagem, nos
(EI03EF03)
EXPECTATIVAS DE
poéticos.
lidas ou
Reconhecer o
pequenos e nos
Escolher e folhear
APRENDIZAGEM E
(EI02EF03)
contadas,
choro,
grandes grupos,
livros, procurando
DESENVOLVIMENTO
Demonstrar
observando
movimentos, sons,
como se
orientar-se por
interesse e
ilustrações e os
olhares, etc., como
expressam nas
temas e
atenção ao
movimentos de
comunicação de diversas situações,
ilustrações e
ouvir a leitura
leitura do
como
tentando
vontades ao
de histórias e identificar palavras
adulto-leitor
desenvolvem suas
participar de
outros textos,
(modo de
habilidades, se
conhecidas.
rotinas de
diferenciando
segurar o
apropriam e
(EI03EF04)
alimentação,
escrita de
portador e de
constroem
Recontar histórias higiene, cuidados e
ilustrações e
virar as
saberes. O
ouvidas e planejar
descanso e nas
páginas).
professor deve
coletivamente
acompanhando,
trocas de afeto
(EI01EF04)
registrar as
com adultos e
com orientação roteiros de vídeos
Reconhecer
observações
crianças.
do adulto-leitor, e de encenações,
elementos das
diariamente
definindo os
Intensificar o
a direção da
ilustrações de leitura (de cima
(através de fotos,
contextos, os
trabalho com
histórias,
vídeos, áudios, e
personagens, a
livros e histórias
para baixo, da
apontando-os a esquerda para a
anotações),
estrutura da
que destacam a
pedido do
organizar o
história.
diversidade, a
direita).
adulto -leitor.
portfólio e
(EI03EF05)
construção da
(EI02EF04)
(EI01EF05)
escrever o
Recontar histórias identidade e auto
Formular e
Imitar as
relatório do
ouvidas para
aceitação das
responder
variações de
processo de
produção de
características
perguntas sobre reconto escrito,
entonação e
desenvolvimento e
individuais.
fatos da história tendo o professor
gestos
aprendizagem das
Ampliar as
narrada,
realizados pelos
criança.
como escriba.
discussões sobre
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(EI03EF06)
adultos, ao ler
identificando
valorização da
Produzir suas
histórias e ao
história e cultura
cenários,
próprias histórias
cantar.
africanas, com
personagens e
orais e escritas
(EI01EF06)
destaque e para a
principais
(escrita
Comunicar-se acontecimentos
diversidade
espontânea)
em
com outras
étnica.
Construir
.
pessoas usando
situações com
junto com as
(EI02EF05)
movimentos,
função social
crianças
Relatar
significativa.
gestos,
instrumentos
experiências e
(EI03EF07)
balbucios, fala e
musicais utilizando
fatos
Levantar hipóteses
outras formas
sucatas,
acontecidos,
sobre gêneros
de expressão.
para que, além de
histórias
textuais veiculados
(EI01EF07)
trabalhar a
ouvidas, filmes
em portadores
Conhecer e
oralidade e
ou peças
conhecidos,
manipular
listagem através
teatrais
recorrendo a
materiais
do manual de
estratégias de
impressos e
instruções,
assistidos etc.
audiovisuais em
observação gráfica
trabalhe a
(EI02EF06)
diferentes
e/ou de leitura.
coordenação,
Criar e contar
portadores
(EI03EF08)
brinquem e
histórias
(livro, revista, oralmente, com Selecionar livros e participem do faz
textos de gêneros
gibi, jornal,
de conta,
base em
conhecidos para a
cartaz, CD,
desfilem com os
imagens ou
leitura de um
tablet etc.).
instrumentos
temas
adulto e/ou para
(EI01EF08)
construídos,
sugeridos.
sua própria
Participar de
enriquecendo as
(EI02EF07)
leitura (partindo
situações de
vivências e
Manusear
de seu repertório
escuta de textos
interações.
diferentes
sobre esses textos,
em diferentes
Oferecer
portadores
gêneros textuais
como a
brinquedos que
textuais,
(poemas,
recuperação pela
proporcionem
fábulas, contos, demonstrando
memória, pela
aprendizado de
leitura das
receitas,
causa e efeito:
reconhecer seus
ilustrações etc.).
quadrinhos,
sacudir um
usos sociais.
(EI03EF09)
anúncios etc.).
chocalho, apertar
(EI02EF08)
Levantar hipóteses
(EI01EF09)
botões que
Manipular
em relação à
Conhecer e
acendam luzes ou
textos e
linguagem escrita,
manipular
fazer
participar de
realizando
diferentes
determinados
situações de
barulhos, bolas
registros de
instrumentos e
escuta, para
cheias para
palavras e textos
suportes de
ampliar seu
estourar; Encher
escrita.
por meio de
contato com
recipientes até
escrita
diferentes
transbordar e
espontânea.
gêneros textuais
conversar com a
(EI03EF10Pal)
(parlendas,
criança o motivo
Conhecer,
histórias de
de estar
valorizar e
aventura,
derramando.
respeitar a
Fazer na sala de
história e
tirinhas,
aula um mapa
cultura de
cartazes de sala,
(tabela), usando
Palmeiras.
cardápios,
imagens para
notícias etc.).
eventos do
EI02EF09)
cotidiano,
que
Manusear
expressam a
diferentes
relação de causa
instrumentos e
e efeito, por
suportes de
exemplo: chuva
escrita para
água ,lama,
desenhar, traçar
guarda-chuva,
letras e outros
entre outros.
sinais gráficos.
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(EIO2EF010PAL)
Ouvir cantigas
populares locais
e explorar a
sonoridade
ritmo e
melodia.
(EIO2EF011PAL)
Explorar
elementos da
corporeidade
nas
manifestações
artísticas e
culturais locais.

Realizar
atividades
concretas e
pequenas
experiências em
sala, de modo a
incentivar o
pequeno
cientista,
valorizando assim
uma das
habilidades das
competências
gerais sobreo
conhecimento
tecnológico e
científico.
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*  .   
REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS
CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS – EDUCAÇÃO INFANTIL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA –
CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICOS
CRIANÇAS BEM
PEQUENAS
CRIANÇAS
BEBÊS
(1 ano e 7
PEQUENAS
FAIXA ETÁRIA
(zero a 1 ano e
meses
(4 anos a 5
ORIENTAÇÕES
AVALIAÇÃO
6 meses)
a 3 anos e 11
anos e 11 meses) METODOLÓGICAS
FORMACIONAL
meses
G2 e G3
G4 e G5 (Pré
Grupo
G1 (creche)
(Creche)
Escola)
CAMPO DE
ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.
EXPERIÊNCIAS
(EI01ET01)
(EI03ET01)
(EI02ET01)
Utilizar os diversos A avaliação será
Explorar e
contínua e
Estabelecer
Explorar e
espaços
descobrir as
processual, sem
relações de
descrever
educativos
propriedades de semelhanças e comparação entre
objetivos de
incentivando o
objetos e
seleção, promoção
objetos,
virar/rolar,
diferenças entre
materiais (odor,
ou classificação.
observando suas
as
arrastar/
Deve estar
propriedades.
cor, sabor,
características e
engatinhar,
baseada no
(EI03ET02)
temperatura).
propriedades
andar/correr,
acompanhamento
Observar e
(EI01ET02)
dos objetos
pegar/soltar.
Explorar
e na observação
descrever
(textura, massa,
Utilizar cubos e
relações de
diária das
mudanças em
tamanho).
caixas grandes
causa e efeito
atividades
diferentes
(EI02ET02)
para o entrar, sair
(transbordar,
realizadas nos
materiais,
Observar,
e voltar, encaixar
tingir, misturar,
diversos espaços
resultantes de
relatar e
e desencaixar,
mover e
do cotidiano
ações sobre eles,
puxar e empurrar
descrever
remover etc.) na incidentes do
escolar, buscando
em experimentos
objetos e/ou
interação com o
compreender a
envolvendo
brinquedos. - Ao
cotidiano e
mundo físico.
forma como as
fenômenos
fenômenos
desenvolver
crianças brincam e
naturais e
(EI01ET03)
naturais (luz
atividades que
interagem, nos
artificiais.
EXPECTATIVAS DE
Explorar o
solar, vento,
envolvam o
pequenos e nos
(EI03ET03)
APRENDIZAGEM E
ambiente pela
chuva etc.)
cuidado com o
DESENVOLVIMENTO
ação e
grandes grupos,
Identificar e
(EI02ET03)
corpo da criança,
observação,
como se
selecionar fontes
Compartilhar,
envolvê-la através
manipulando,
expressam nas
de informações,
com outras
do diálogo e
experimentando
diversas situações,
para responder a
crianças,
afeto,
e fazendo
como
questões sobre a
situações de
proporcionando
descobertas.
natureza, seus
sua participação. desenvolvem suas
cuidado de
(EI01ET04)
habilidades, se
fenômenos, sua
Utilizar
plantas e
Manipular,
apropriam e
conservação.
brincadeiras de
animais nos
experimentar,
constroem
(EI03ET04)
espaços da
inversão de
saberes. O
Registrar
arrumar e
instituição e
papéis, atividades
professor deve
observações,
explorar o
fora deles.
de dramatização
(EI02ET04)
registrar as
manipulações e
espaço por meio
e teatro, contação
Identificar
de experiências
observações
medidas, usando
de histórias e
relações
de
diariamente
múltiplas
práticas
cotidianas de
espaciais
deslocamentos
(através de fotos,
linguagens
diálogos que
(dentro e fora, (desenho, registro
de si e dos
vídeos, áudios, e
avaliem situações
em cima,
objetos.
anotações),
por números ou
de conflitos,
embaixo, acima,
(EI01ET05)
organizar o
escrita
atividades de
abaixo, entre e
Manipular
portfólio e
espontânea), em
quietude e
do lado) e
materiais
escrever o
diferentes
atenção,
temporais
diversos e
relatório do
suportes.
trabalhos com a
(antes, durante
variados para
processo de
(EI03ET05)
respiração e
e depois).
desenvolvimento e
Classificar objetos
comparar as
(EI02ET05)
e figuras de acordo reflexão. Separar aprendizagem das
diferenças e
objetos, fazendo
Classificar
criança.
com suas
(EI01ET06)
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semelhanças e
objetos
Vivenciar
diferenças.
considerando
diferentes
(EI03ET06)
determinado
ritmos,
Relatar fatos
atributo
velocidades e
(tamanho, peso, importantes sobre
fluxos nas
cor, forma etc.). seu nascimento e
interações e
desenvolvimento,
(EI02ET06)
brincadeiras
a história dos seus
Utilizar
(em danças,
familiares e da sua
conceitos
balanços,
comunidade.
básicos de
escorregadores
(EI03ET07)
etc.).semelhanç tempo (agora,
Relacionar
antes, durante,
as entre eles.
números às suas
depois, ontem,
respectivas
hoje, amanhã,
quantidades e
lento, rápido,
identificar o antes,
depressa,
o depois e o entre
devagar).
em uma
(EI02ET07)
sequência.
Contar
(EI03ET08)
oralmente
Expressar medidas
objetos,
pessoas, livros (peso, altura etc.),
construindo
etc. em
gráficos básicos
contextos
(EI03ET01BA)
diversos.
Conhecer e
(EI02ET08)
interpretar o
Registrar com
ambiente, realizand
números a
comparações para
quantidade de
desenvolver
crianças
condições favorávei
(meninas e
meninos,
ao pensamento lógic
presentes e
e matemático.
ausentes) e a
(EI03ET01Pal)
quantidade de
Identificar e
objetos da
selecionar fontes
mesma
de informações,
natureza
para responder a
(bonecas,
questões sobre a
bolas, livros
natureza, seus
etc.).
fenômenos, sua
conservação.
(EI03ET02PAL*)
Relacionar
números às suas
respectivas
quantidades e
identificar o antes,
o depois e o entre
em uma
sequência, lendo e
nomeando alguns
números.

a classificação em
recipientes de
duas cores. Por
exemplo: objetos
de cor vermelha,
brincar com a
criança de jogar
no vasilhame
vermelho; objetos
de cor amarela,
coloca-se no
vasilhame
amarelo. Encaixar
formas
geométricas, em
tamanho grande,
nos locais
indicados;
Preparar um
ambiente com
diferentes
desafios: passar
por baixo, por
cima, atravessar,
etc.
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Parte III - Ensino Fundamental

1.
Introdução e concepção
0 ( %%8  6       7torze) anos de idade e, por meio das modalidades de ensino jovens de mais de 14 anos, adultos e terceira
idade, sendo o período mais longo da Educação Básica.
0 ( %   68  6 %"    >#  <'  '
32 da LDB (BRASIL, 1996), é necessário:
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da
leitura, da escrita e do cálculo.
*%8  %"   <  %83< ' <   
valores em que se fundamenta a sociedade.
III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conheci%"   8 6 %   >
IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância
recíproca em que se assenta a vida social.

Desde 2006, a duração do Ensino Fundamental que até então era de 8 anos, passou a ser de 9 anos.
1  4    0  14 ;6   % '<<¢< ) 
1 
 >;<%8    0 ( %8 <" %
prazo para implementação da Lei pelos sistemas de ensino o ano de 2010. O Ensino Fundamental passou
então a ser dividido da seguinte forma:
   7%8   < 7  ' 
  > %8  6"    <   ? 78 8  %  %% <'  > #  6" #8
a necessidade de ofertar a toda a criança as condições que possibilitem aprender a ler e a escrever nos anos
    0 ( % 8   6"%%   >
8   < <@8 8  8     %6<7%8  %%8   8 %%%  7   8 6 >
0 ( %    '  %   % 8%8nentes curriculares, conforme descrito a seguir:
• Área de Linguagens:
ºË  %K%8  K%
• Área de Ciências da Natureza: Componente Curricular: Ciências Área de Ciências Humanas
• Área de Ensino Religioso: Componente Curricular: Ensino Religioso
5 %8 '  ' 0 ( %<   <8 '   %
7   8  '  8%8  8   ''% 
 8 | )           87to o que ainda precisam aprender.
(  )8 0   7  <78 6 %nhecimentos introduzidos nos Anos Iniciais e direciona o aluno, cada vez mais para a intenção de despertar
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sua autonomia e protagonismo, preparando-o para o ingresso no Ensino Médio.
Nossos protagonistas são estudantes que se encontram na faixa etária entre 11 aos 14 anos, jovens
8% 7 %8  8 %%        ^% <  '  
com um número cada vez mais crescente de interlocutores, materializados em contextos dentro e fora da
escola -reais e digitais.
Durante esta fase, os alunos passam por muitas mudanças relacionadas ao seu desenvolvimento
¤ <% < <=8  ' =   6  >   <
o estudante, ainda, passa a contar com mais disciplinas e professores especialistas em cada uma delas. É
%8         ?    '  %  =    ''  \<
 8 =%   7%8 %  3 ` >
Os sistemas de ensino têm autonomia para desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos, desde que
8 % '  %3 % ¢ <  "3 %<%3 %< 6>
O currículo para o Ensino Fundamental brasileiro tem uma base nacional comum, que deve ser complemen 8   %  <  %  3 '    <  7" %
às seguintes diretrizes:
I – A difusão de valores fundamentais ao interesse social.
         8 "%%%= % % >

Conforme a proposta da BNCC (BRASIL, 2019), uma das principais mudanças no Ensino Fundamen$ '  0   ) $  %@  %8| 
gerais. Para a BNCC, competência é
§>>>¨%"    %  8  %<"    8 <' 
 %  <  8    % %8    < 8  3 
da cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017, p. 8).
4%%% 7    <0 ( %<$ < '  % 
 % 8%8  <6 %  ' K
ºË  1 ''K%8  K13'# '0 (3 '| >
ºË  %K%8  K%Ë   |   K%8nente Curricular: Ciências
• Área de Ciências Humanas:
• Área de Ensino Religioso: Componente Curricular: Ensino Religioso
A organização educacional brasileira, ainda desdobra a Educação Básica em modalidades, que in%0 ( %0 ) >1  4    0    *14 
;< '%%       <'  7 88=
qualidade de ensino, independentemente de sua idade, condição social e etnia.
O município de Palmeiras garante atualmente a inclusão das modalidades em seu espaço educacio 6 %  \% <" 6 %8 %8  6  8 $      >
%"  8  %< " '    7 de para todos. As modalidades contempladas no Documento Referencial Curricular de Palmeiras, são:
º0 08 
º0  %8
º0 { %"
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º0  3'
• Educação de Jovens e Adultos.
%'  %   <4#6 %8 %   
k%"   <  8  @ % >!% % %  des está disponível no Capítulo cinco da Primeira parte deste Documento: Parte I: Conversações curriculares
fundantes.
Além da LDB, o Ensino Fundamental é regulamentado por outros documentos como as Diretrizes
    8 0 ( %<#  0  1 >;<
pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) e as legislações de cada sistema de ensino.
No Referencial Curricular do Município de Palmeiras (DRCMP), o Ensino Fundamental está estrutu 6 % 14 >;<0;0 <   %" <7$ 
     8 8 0   < 3  %" 
%%  %8    $ >

2.
Área de linguagem
1 ''%)% 7  % ' 8  % <8 %<
 * ) 8   <@8 %  3' 6 <@ ) 1 " <  guagem corporal, visual ou sonora, ou até mesmo visual motora. Desta forma, no âmbito curricular compõe
a área de Linguagem dos anos iniciais, as disciplinas de Língua Portuguesa, Educação Física e Artes, tendo
sequência no Ensino Fundamental II, quando é integrando o ensino da Língua Inglesa. Tais componentes
curriculares são capazes de favorecer a comunicação entre os indivíduos no seu processo social, através das
%    $ 8   ''%<   %< 8 ^ \< 8  
 '3<      )) $  0 ( %>
# '    % %8   8 ^ \< 8   '3<
 1<<8>< 8    ''' %8| 83$K
1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza
k% <  *  *%6 %  ' $     8 
"@         >
ZX   8    8   ''%  \< 8   '3% 6%8   %8  8   <%8  8 "    
8  8  "  8   %   % @< % 
e inclusiva.
[X !   6  '' "   *% <%1 " < < 8 <
 <  ' <8  8  8   6 %^< 8 | <  %% 6  8    7% '<=  ` =
cooperação.
\X !   6  ''8  6  8  7 8 % 8 %%
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, re' '"<  %6 7^ % %8 k>
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]X4 )8   <6   8    % 6^ \  <  =%  <  78 8 %w   
%  <"%%8  8  8    $ <    < 8  
 \* <% 8 =     " <    >
^X%8     '  '    6 %%  6 % 3< ' $< ` )  8       <8 %  8 
meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvol 8 @  >

Desta forma, nota-se que a comunicação dentro do processo de integração social é o principal ob@ %8   1 ''%<7 8 8%8       <
"  '    % ^<   <%  )>

ZXY ?6 * 6 F &

 $ 

Pensar no ensino da Língua Portuguesa é imaginar um vasto campo com diversos caminhos a serem
trilhados e desbravados, pois trata-se de uma disciplina/área que abrange uma grande variedade de conteú%'| 8   <  %8   ' %>? <7
% 8   3'%      '37%8^%  8 
<@7 '3%8  k   3'8  k%" 
  %8  / % %>
    %8    8 $% <8 *"   
formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora. O que possibilita inúmeras maneiras de se expres <   $ 7  '3<  % ' 7  3   @>
Entretanto, quando a criança passa a frequentar a escola e interagir com outras culturas e as diferen6 % % 6 < '%K %< <  * k % % 
6  88  ' 8   >08   '38 
âmbito escolar causando constrangimento e anulação de muitos discentes.
8 8<  '<    #  1 '37)<%6<
%  8 % 7 `%%8 %    7  8  
3'<= 8  8%=  6% 8 _8  %>0 
esses mitos, destaca-se o quarto: “as pessoas sem instrução falam tudo errado” que decorre da manutenção
  %  ;' %;      %  3' <7)
8        '' $> / <>
5%"  %3' '|<7  '3|%  
ensino da Língua Portuguesa, chamando a atenção dos professores para a valorização da língua materna, tão
%8 6 %         3 >
#  8 $^)74%  6     $ %7K
Desse modo, a Língua Portuguesa ocupa um lugar de destaque no currículo brasileiro, visto que as
demandas impostas pelas situações sociais próprias da esfera pública exigem dos sujeitos, além da
 ) < % %8| < )' "   %  
88 $ |   6<   > ¢<8>>

Trata-se de um componente curricular que exige um ensino plural, capaz de conduzir o discente a
%7   "   7' %  3'%    ^>08 '  
7  <6*  " %8| %   >

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

102

Palmeiras

Sexta-feira
4 de Março de 2022
103 - Ano - Nº 3318

Parte III - Ensino Fundamental

Segundo Luiz Carlos Travaglia:
A comunicação se faz por textos, uma das coisas mais importantes no ensino de língua é possibilitar
às pessoas que saibam produzir e compreender textos de maneira adequada a cada situação de
 % > <8>>

Assim, o discente deve desenvolver a habilidade de produzir textos de diferentes esferas, adequados
= ^   % %7@  >08%   
  8      " '|   <7@)%8  8 6 
13'# '<%"   @%7 $  >
0%"  '  6 %  3'%  "  8  
 '|    <   ' $   7   "   ' %     13' # '<
pelo contrário, é importante que o professor esteja ciente de que a Língua Portuguesa é capaz de abranger
 6  %? "@K%  %  6 8>
 <  *" '%  ' %8 8  *    ''%
escrita ou falada na comunicação do dia a dia.
4 %    · <8><  ' %   6 % lógica em que as regras sejam ensinadas e a voz do discente respeitada, pois a língua é vista como fenômeno
 < _  _' >46 %<8    ' ' % 6  <    
8  8   7@   >
Para a BNCC:
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
%8  8 "    8  8%8   6 6 ;%8  dades humanas. (BRASIL, 2017, p. 68).

*<8 <7     ' %<  8 
%% ' <7 %8% %8 $ 8 6 <   
 ' ' % 8   )   8    <76%7 
8 " "@   8  13'# '>
8 8  8       ' %<  )% 7K
78  %  # '|   _ % 
 $^' % < =  8 '|8  %  %8 k <8 cipalmente para quem precisa, de imediato, adquirir competências em leituras e escrita de texto.
(2003, p.16).

  %<8 7  13'# '$ <6*    "%8     78 %      <78 %
dentro dos muros da escola, mas sim em cada espaço frequentado pelo estudante.
4   8<4 $ %7K
4*     3'8    ^%   7 %ses ambientes, como por exemplo: feiras agropecuárias, vaquejadas, feiras livres, festejos religiosos
  8  8 3  8 <7 %<7% %   
boa parte dos interiores baianos. (2018, p. 154).
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8 8<8 *8 " %  73 %8    13'# '% 38  #% <8  * %8   % 8      
<7   6   6   %   '|   %8`<  <
literatura, diálogos, cardápio e propagandas, assim como os mais diversos falares presentes em cada comunidade rural, que compõe esta cidade, contextualizando-se dessa forma o trabalho com a oralidade, até os
6@  ' <7 8  %%   88%$ %   K
8 4 %<7"<% %)%%"%'< 
tradicionalmente bem difundido nas principais comunidades da região. Seja em Lençóis, Palmeiras,
  %   <  % 6)%%<  < 
8   7 6  %%  <"  < 78  8_
as Salve-Rainhas, Pai-Nosso, Ave-Marias e Benditos. (2014, p.245).

Levar o discente a perceber que o contexto sociocultural, no qual ele está inserido, é um instrumen  8 7 78  8   < 8  '%%   ' $<8 
 |%8  %8  8  *8  '%< * 3 
8   ''%<   '%  6 8 '|8 '|
)%3'%  ¤ >
4% <  %  78 "  8 "  _ 
de vida e enxergar que são partes atuantes do mundo em que vivem é ação crucial que auxilia a escola a de%8 6 >(7 %   88  ¤ 
'    3 <%%")%6> 8   6 %    te, pois contribuem para o seu sucesso na aprendizagem, proporcionando-lhe uma vida feliz, principalmente
no âmbito emocional.
¡ $ %7K
%^8 %%%  6  % 8 %¤ >5 8%7
6% 6 >   8 % % 7) K
extrema contagiosidade de indivíduo a indivíduo. Elas implicam relações interindividuais, depen%  ^% 7 8 )   > <8>>

#  < %6;% 8'  < 8    ção da pessoa, quanto do conhecimento.
Para Joelton Duarte de Santana:
   '3 "%<%  <8  <     8 '3   8     <%<"   ` "  ^
 @ <3'<   <  _ > <8>>

Sabemos que a língua é fruto do fator social e histórico de cada ser humano. Vimos que a Língua
Portuguesa, falada no Brasil, por exemplo, é o resultado da união de várias outras línguas, as quais deixaram
aqui marcas importantes do processo de colonização. Estes fatos históricos tão peculiares na formação do
território brasileiro, fazem parte também do surgimento da cidade de Palmeiras, que traz na sua história a
`|   ) <  ' %8 >6  838% 8 4 %<    <8> K§>>>¨' %8 ' %%" %")§>>>¨# $%<  %
corroborar com o movimento expansionista, os senhores de engenho, que, com suas levas de escravos, edi$ %   §>>>¨>
Portanto, cada qual com a sua linguagem e traços culturais, que deram origem ao jeito de falar do
 0    8     8    '2   '2    9  /)  
 :%
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88% >0 ''%<  3  <  %   6 %<
através dos mais variados falares enraizados em todas as comunidades, seja nos povoados quilombolas,
onde prevalece aspectos da linguagem dos escravos, seja nas comunidades formadas pelo povo indígena ou
até mesmo na sede, que foi o espaço de desbravamento dos barões e baronesas, que traziam na sua linguagem palavra do vocabulário europeu.
A encantada história de Palmeiras está eternizada na literatura de Zenilda Pina, Amanda Guimaraes,
ª  <0 ( <(    ª  < ) 8 <  w < %? < 
8  % " >*<8 <7)" " ' $8% 8   
'|   <7" %       >
 $ %7K
[...] a língua é um dos traços culturais adquiridos em virtude de um indivíduo integrar um dado gru8 %   '3>  <  %7% % 8  7 
8 =   3'<%6   %    > <
p. 49).

Desta forma, torna-se imprescindível que a cultura, a história e o falar da comunidade de Palmeiras adentrem o espaço escolar e se façam presentes em todo o contexto educacional. É de fundamental
%8 k 7   % \8    @  %   <
"%%   7 % > %%)     '3
8 %     <%%    '3     <  8 " 73'% 68  6 % '3 <
%")%)    8   7% 73 % _  &   #% <"  ? ' %  )  %76% 8 " %")%
8 '%>(  < %  ' $   13'# '<  
 8  %8  8   8  '%<8 )% "  <
cidade de Palmeiras possui uma ampla literatura e uma rica cultura capazes de conduzir os estudantes a uma
aquisição dos mais belos conhecimentos.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS – RCMP/BA
CAMPOS E CADAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 1° ANO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

(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.
Leitura /
escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão
em leitura.

(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.

Ofertar textos
com gêneros da
vida cotidiana
para que eles
possam ler em
roda de leitura.
Ler e compreender
textos da vida
cotidiana.
Ler e compreender
considerando a
situação
comunicativa, o
tema e sua
finalidade.

Leitura pela
professora de
textos com
gêneros da vida
cotidiana.
Leitura pelo
aluno de textos
com gênero da
vida cotidiana.

Observação através
de registros e
portfólios.
Propor a auto
avaliação para que
expressem seus
sentimentos e
aprendizagens para
este momento.

Sequência
didática.
Projeto.
Livros Argolados
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CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Práticas de
Objetos do
Formacional
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
Linguagem
conhecimento
(acompanhamento/
(aprendizagens)
(métodos)
Planejamento)
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Práticas de
Linguagem

Escrita
(compartilhada) e
autônoma.

Objetos do
Conhecimento

Escrita
autônoma e
compartilhada
.

Habilidade

(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.
(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.

Expectativas de
aprendizagens
(Aprendizagens)

Planejar e
produzir textos
de gêneros da
vida cotidiana.
Escrever textos
de gêneros da
vida cotidiana.

Princípios
Metodológicos
(Métodos)

Avaliação
Formacional
(Acompanhamento
/ Planejamento)

Refletir sobre os
textos de gêneros
da vida cotidiana.
Sequência
didática.
Refletir sobre a
escrita de textos
de gêneros da
vida cotidiana.
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(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 artísticoliterário,
considerando a
situação
comunicativa e
a finalidade do
texto.

Oralidade

Produção de
texto oral

(EF01LP19)
Recitar
parlendas,
quadras,
quadrinhas,
trava-línguas,
com entonação
adequada e
observando as
rimas.

Recitar com
entonação
textos de
gêneros da vida
cotidiana.

Leitura pelo
professor de
textos de gêneros
da vida cotidiana.

- Observação,
registros e
portfólios.

(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

Planejar e
produzir em
colaboração de
colegas e com a
ajuda do
professor textos
de gêneros da
vida cotidiana,
que possam ser
repassadas
oralmente e por
meio de
ferramentas
digitais,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto/fi
nalidade do

Leitura pelo aluno
de
textos de gêneros
da vida cotidiana.
Sequência
didática

Auto avaliação.
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ferramentas
digitais, em
áudio ou vídeo,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto/
finalidade do
texto.

Análise linguística/
semiótica
(alfabetização)

Leitura / escrita
(compartilhada e
autônoma)

Forma de
composição
do texto.

Leitura de
imagens em
narrativas
visuais.

(EF01LP20)
Identificar e
reproduzir, em
listas, agendas,
calendários,
regras, avisos,
convites,
receitas,
instruções de
montagem e
legendas para
álbuns, fotos ou
ilustrações
(digitais ou
impressos), a
formatação e
diagramação
específica de
cada um desses
gêneros.
(EF12LP07)
Identificar e
(re)produzir,
em cantiga,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas e
canções, rimas,
aliterações,
assonâncias, o
ritmo de fala
relacionado ao
ritmo e à
melodia das
músicas e seus
efeitos de
sentido.
(EF15LP14)
Construir o
sentido de
histórias em
quadrinhos e
tirinhas,
relacionando
imagens e
palavras e
interpretando
recursos

texto.

- Identificar as
características e
reconhecer a
finalidade de
cada gênero.
Construir textos
com a
formatação e a
diagramação
específica de
textos dos
gêneros da vida
cotidiana.

Sequência
didática de textos
de gêneros da
vida cotidiana.
Brincadeiras

Observação,
registros e
portfólios.
Auto avaliação

Jogos

Valorizar o
ritmo da fala
relacionado ao
ritmo, à melodia
e seus efeitos
de sentido.

- Observar e
diferenciar
textos dos
gêneros história
em quadrinho e
tirinhas,
relacionando
imagens,
palavras.

Sequência
didática de HQs.
Leitura pelo aluno
de textos do
gênero HQs.

Observação,
registros e
portfólios.
Auto avaliação

Roda de conversa.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

109

Sexta-feira
4 de Março de 2022
110 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
gráficos (tipos
de balões, de
letras,
onomatopeias).

Práticas de
Linguagem

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Objetos do
conhecimento

Apreciação
estética /
estilo

Habilidade

(EF12LP18)
Apreciar
poemas e
outros textos
versificados,
observando
rimas,
sonoridades,
jogos de
palavras,
reconhecendo
seu
pertencimento
ao mundo
imaginário e sua
dimensão de
encantamento,
jogo e fruição.
(EF15LP17)
Apreciar
poemas visuais
e concretos,
observando
efeitos de
sentido criados
pelo
formato do
texto na página,
distribuição e
diagramação
das letras, pelas
ilustrações e
por outros
efeitos visuais.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ Planejamento)

Sequência
didática.

Observação.

Recitar com
entonação
textos do
gênero artístico
– literário.
Valorizar o
ritmo de textos
do gênero
artísticoliterário
reconhecendo
seu mundo
imaginário e
encantamento.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E
Ã

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO
ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO - LITERÁRIO

Brincadeiras.
Jogos.

Valorizar e
apreciar textos
poéticos,
observando
efeitos de
sentido criados
pelo formato do
texto na página,
a diagramação
das letras e
ilustrações.
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Análise linguística /
semiótica
(alfabetização)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Formas de
composição
de textos
poéticos

Formação do
leitor literário

Leitura
colaborativa e
autônoma

(EF12LP19)
Reconhecer, em
textos
versificados,
rimas,
sonoridades,
jogos de
palavras,
palavras,
expressões,
comparações,
relacionando-as
com sensações
e associações.
(EF15LP15)
Reconhecer que
os textos
literários fazem
parte do mundo
do imaginário e
apresentam
uma dimensão
lúdica, de
encantamento,
valorizando-os,
em sua
diversidade
cultural, como
patrimônio
artístico da
humanidade.
(EF15LP16)
Ler e
compreender,
em colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor e,
mais tarde, de
maneira
autônoma,
textos
narrativos de
maior porte
como contos
(populares, de
fadas,
acumulativos,
de assombração
etc.) e crônicas.

Ler textos do
gênero artísticoliterário de
forma
convencional ou
não.
Recitar textos
do gênero
artísticoliterário
reconhecendo
rimas e
sonoridades

Valorizar os
textos do
gênero artísticoliterário como
parte do mundo
do imaginário e
do lúdico e que
faz parte do
patrimônio
cultural artístico
do município.

Ler e
compreender
textos do
gênero artísticoliterário em
colaboração
com os colegas
e o professor.
Ler e
compreender
textos do
gênero artísticoliterário de
maneira
autônoma.

Localizar
informações
importantes no
texto.

Sequência
didática.
Jogos
Brincadeiras
Levantar
hipóteses sobre o
conhecimento
que se tem dos
textos do gênero
artístico literário.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Observação.
Sarau
Peças teatrais

Registros
Portfólios
Auto avaliação

Leitura pela
professora de
textos do gênero
artístico –
literário.
Ofertar textos de
gênero artístico –
literário para que
os alunos possam
ler em roda de
leitura.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Leitura pelo aluno
de textos do
gênero artísticoliterário.
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Ouvir
atentamente o
texto do gênero
artístico –
literário.

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

(EF15LP18)
Formação do
Relacionar texto
leitor literário / com ilustrações
leitura
e outros
multissemiótica.
recursos
gráficos.

Participar de
situações de
intercâmbio
oral em rodas
de leitura,
ouvindo com
atenção,
formulando
perguntas e
fazendo
comentários de
textos com
ilustrações e
outros recursos
gráficos.
Ler com apoio
do
professor ou
colegas textos
do gênero
artístico –
literário (leitura
compartilhada
de tirinhas).
Ler por si
mesmo textos
do gênero
artísticoliterário.
Ouvir com
atenção textos
do gênero
artísticoliterário, lidos
pela professora.

Oralidade

Contagem de
história

(EF15LP19)
Recontar
oralmente, com
e sem apoio de
imagem, textos
literários lidos
pelo professor.

Assistir com
atenção vídeos
com contação
de histórias.
Desenhar o que
foi lido/ouvido.
Gravar vídeo
recontando com
entonação uma
história ouvida.
Gravar vídeo
com recontando
com entonação
uma história
lida.

Sequência
didática de textos
do gênero
artístico- literário.
Ofertar textos do
gênero artísticoliterário com
ilustrações e
outros recursos
gráficos em roda
de leitura.
Sequência
didática de
histórias em
quadrinhos.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Visita a biblioteca
escolar.
Sacola literária
(biblioteca
escolar).
Livros argolados
(biblioteca
escolar).

Escolher uma
história
conhecida pelos
alunos.
Levantar
hipóteses sobre o
conhecimento
que se tem do
texto a ser
trabalhado.
Ler várias vezes a
história para os
alunos.
Apresentar vídeo
com a
contação da
história.
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Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Produção de
textos

(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/fi
nalidade do
texto.

Produzir um
texto de acordo
com as
características
do gênero
estudado, em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor ou
com certa
autonomia.
Revisar o texto
em colaboração
com os colegas
e professor para
verificar se a
escrita está
correta.

Produzir textos
coletivos oral com
destino escrito
tendo o professor
como escriba
(TODE).
Revisar o texto
coletivo tendo o
professor como
escriba.
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Planejamento
de texto oral.
Oralidade
Exposição
oral.

Análise linguística /
semiótica
(Alfabetização)

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

Habilidade

(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.

(EF01LP24)
Identificar e
reproduzir, em
enunciados de
tarefas
escolares,
diagramas,
entrevistas,
curiosidades,
digitais ou
impressos, a
formatação e
diagramação
específica de
cada um desses
gêneros,
inclusive em
suas versões
orais.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Produzir
coletiva-mente
texto oral,
considerando a
situação
comunicativa.
Gravar áudio
com texto
produzido oralmente.

Ouvir com
atenção a
leitura pela
professora.
Observar a
formatação e
diagramação
específica de
cada gênero,
inclusive as
orais.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Fazer uso de
recursos
tecnológicos para
registros de texto
a partir da
oralidade

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
Planejamento)

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Observação.
Ofertar
variedades de
textos do gênero
em questão.
Sequência
didática.
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Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma).

Compreensão
leitora.

(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.

Ouvir com
atenção o texto
do gênero
estudado.
Ler e
compreender
em colaboração
com os colegas
e professor,
considerando a
situação
comunicativa,
tema e a sua
finalidade.

Ofertar textos
com gêneros
trabalhados que
possam ler em
roda de leitura.
Leitura pela
professora de
textos de gêneros
trabalhados.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Livros argolados
(biblioteca
escolar).
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF12LP08)
Ler e
compreender,
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, dentre
outros gêneros
do campo
jornalístico,
considerando a
situação
comunicativa e
o tema/assunto
do texto.
Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma).

Compreensão
leitora

(EF12LP09)
Ler e
compreender,
em colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
0 ,
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
do texto.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Ler e
compreender
textos da vida
pública.
Ler e
compreender
considerando a
situação
comunicativa, o
tema e o
assunto do
texto da vida
pública.
Ler e
compreender
em colaboração
com colegas e
professores.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Ofertar textos
com gêneros da
vida pública para
que possam ler
em roda de
leitura.
Leitura pelo
professor de
textos com
gênero da vida
pública.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ Planejamento)

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Leitura pelo aluno
de textos com
gênero da vida
pública.

(EF12LP10)
Ler e
compreender,
em colaboração
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com os colegas
e com a ajuda
do professor,
cartazes, avisos,
folhetos, 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.

Escrita
(compartilhadae
autônoma)

Escrita
compartilhada

(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.

Escrever texto
da vida pública
em colaboração
com os colegas
e ajuda da
professora,
considerando a
situação
comunicativa,
tema e a
finalidade do
texto.

Ofertar textos
com gêneros da
vida pública.
Refletir sobre a
escrita do gênero
da vida pública.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

(EF12LP12)
Escrever, em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
0 ,
anúncios
publicitários e
textos de
campanhas de
conscientização
destinados ao
público infantil,
dentre outros
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gêneros do
campo
publicitário,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto/
finalidade do
texto.

Oralidade

Oralidade

Produção de
texto oral.

Forma de
composição
do texto.

(EF12LP13)
Planejar, em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
0 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.

-Produzir
coletivamente
texto oral,
considerando a
situação
comunicativa.
Gravar áudio ou
vídeo com texto
produzido
oralmente.

Ouvir com
atenção textos
do gênero da
vida pública.
Reproduzir
textos orais de
gênero da vida
pública.

Fazer uso de
recursos
tecnológicos para
registros de texto
a partir da
oralidade.

Levantar
hipóteses dos
textos de gênero
da vida pública.
Sequência
didática.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Identificar a
formatação e
diagramação de
texto da vida
pública.
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(EF12LP15)
Identificar a
forma de
composição de
0 
publicitários.

Análise linguística /
semiótica
(Alfabetização)

Escrita
(compartilhadae
autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Forma de
composição
do texto

Escrita
compartilhada

Protocolos de
leitura

(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.
(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.
(EF01LP01)
Reconhecer que
textos são lidos
e escritos da
esquerda para a
direita e de
cima para baixo
da página.

Identificar a
formatação e a
diagramação
específica de
texto da vida
pública.
Ler textos do
gênero da vida
pública.

Escrever com
auxílio de
colegas e
professor texto
do gênero da
vida pública.

Observação.
Ofertar textos do
gênero da vida
pública para
serem lidos em
roda de leitura.

Portfólios
Auto avaliação

Observação.
Auxiliar os alunos
na escrita de
textos do gênero
da vida pública.

Ler textos do
gênero da vida
pública.

- Compreender
que a leitura de
um texto verbal
obedece a uma
direção (da
esquerda para a
direita e de
cima para
baixo).

Registros

Registros
Portfólios
Auto avaliação

- Orientar os
alunos para
observar o título
do texto e o lugar
onde se inicia e
termina o texto.
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Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Correspondên
cia fonema grafema

Construção do
sistema
alfabético
/ convenções
da escrita

(EF01LP02)
Escrever,
espontaneamen
te 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.

Escrever
palavras e
frases de forma
alfabética sem a
intervenção do
professor.

Observar,
comparar as
semelhanças e
diferenças de
textos
convencionais
com suas
produções.

Ditados

Ofertar
variedades de
textos de gêneros
trabalhados.
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Análise linguística
/ semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento
do alfabeto do
português do
Brasil.

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

(EF01LP04)
Distinguir as
letras do
alfabeto de
outros sinais
gráficos.

Distinguir letras
do alfabeto de
outros sinais.

Apresentar o
alfabeto através
de jogos,
cartazes e
brincadeiras.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ Planejamento)
Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

(EF01LP06)
Segmentar
oralmente
palavras em
sílabas.
(EF01LP07)
Identificar
fonemas e sua
representação
por letras.

Análise linguística
/ semiótica
(Alfabetização)

Construção do
sistema
alfabético e
ortográfico

(EF01LP08)
Relacionar
elementos
sonoros (sílabas,
fonemas, partes
de palavras) com
sua
representação
escrita.

Relacionar sons
das letras com a
escrita.

Aulas expositivas
e dialogadas.

Identificar
fonemas e letras.

Atividades em
grupos.

Comparar e
identificar sons
de sílabas inicial,
medial e final.

Brincadeiras

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Jogos

(EF01LP09)
Comparar
palavras,
identificando
semelhanças e
diferenças entre
sons de sílabas
iniciais, mediais e
finais.
Aulas expositivas
e dialogadas.

Análise linguística
/ semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento
do alfabeto do
português do
Brasil.

(EF01LP10)
Nomear as letras
do alfabeto e
recitá-lo na
ordem das letras.

Análise linguística

Conhecimento

(EF01LP11)

Reconhecer o
sistema de
escrita
alfabética.

Conhecer e
diferenciar letras

Atividades em
grupo.
Jogos e
brincadeiras.

Aulas expositivas
e dialogadas.
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/ semiótica
(Alfabetização)

das diversas
grafias do
alfabeto /
acentuação

Conhecer,
diferenciar e
relacionar letras
em formato
imprensa e
cursiva,
maiúsculas e
minúsculas.

de imprensa e
cursiva.
Conhecer e
diferenciar letras
maiúsculas e
minúsculas.

Compreender o
sistema de
escrita.

Análise linguística
/ semiótica
(Alfabetização)

Segmentação de
palavras /
classificação de
palavras por
número de
sílabas.

(EF01LP12)
Reconhecer a
separação das
palavras, na
escrita, por
espaços em
branco.

Segmentar
oralmente as
palavras.
Segmentar por
escrito as
palavras.
Identificar as
sílabas do nome
próprio.

Análise linguística
/ semiótica
(Alfabetização)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Construção do
sistema
alfabético

Pontuação

Sinonímia,
antonímia,
morfologia.
Pontuação

(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.

(EF01LP15)
Agrupar palavras
pelo critério de
aproximação de
significado
(sinonímia) e
separar palavras
pelo critério de
oposição de
significado

Atividades em
grupo.

Registros
Portfólios

Jogos e cartazes
Auto avaliação

Trabalhar com
textos curtos /
poéticos.
Fichas
individuais.
Painel com
nome das
crianças.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Jogo de sílabas.

Relacionar sons
das letras com a
escrita.

Aulas expositivas
e dialogadas.

Identificar
fonemas e letras.

Atividades em
grupos.

Comparar e
identificar sons
de sílabas inicial,
medial e final.
Ler o texto em
voz alta.

Jogos.

Observação.
Registros
Portfólios

Reconhecer
outros sinais
além de letras.

Auto avaliação
Brincadeiras.

Relacionar o
conhecimento
prévio sobre o
assunto.

Observação.
Registros

Ouvir textos com
entonação.
Reconhecer que
os sinais indicam
sentimentos
através da
escrita.
Reunir palavras
por critério de
Aproximação de
significado
(sinonímia).
Selecionar
palavras
por critério de
oposição

Roda de leitura.
Portfólios
Leitura pela
professora.

Auto avaliação

Aula expositiva

Aulas
expositivas.
Brincadeiras.
Jogos.
Caixinha mágica
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(antonímia).

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Decodificação /
fluência de
leitura

Formação de
leitor

(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.

Reconstrução
das condições de
produção e
recepção de
textos.

(EF15LP01)
Identificar a
função social de
textos que
circulam em
campos da vida
social dos quais
participa
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.

Estratégias de
leitura

(EF15LP02)
Estabelecer
expectativas em
relação ao texto
que vai ler
(pressuposições

(antonímia).
Leitura de
palavras.
Leitura coletiva.
Leitura de textos
com gêneros
diversos.
-Leitura
compartilhada.
Ouvir com
atenção.
Ler palavras
novas por
memorização.

Selecionar e ler
com a ajuda do
professor textos
impressos e
digitais.

Reconhecer a
função social de
textos que
circulam em
campos da vida
social.
Ouvir textos de
gêneros que
circulam em
campos da vida
social.

Desenvolver as
estratégias de
leituras.
Ler textos de
diversos gêneros

Ofertar textos
com gêneros
diversos para
serem lidos na
roda de leitura.

Observação.
Registros
Portfólios

Leitura pela
professora.
Texto fatiado.

Auto avaliação

Leitura coletiva
Leitura de textos
com gêneros
diversos;
Leitura
compartilhada

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Leitura pela
professora.
Leitura
compartilhada.
Leitura em voz
alta.
Ofertar uma
variedade de
textos que
circulam em
campos da vida
social.

Observação.
Registros
Portfólios
Auto avaliação

Leitura pela
professora.

Observação.
Registros

Leitura
compartilhada.
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antecipadoras
dos sentidos, da
forma e da
função social do
texto), apoiandose 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.

que circulam em
campos da vida
social.

Aula expositiva e
dialogada

Auto avaliação

(EF15LP03)
Localizar
informações
explícitas em
textos.
(EF15LP04)
Identificar o
efeito de sentido
produzido pelo
uso de recursos
expressivos
gráfico-visuais
em textos
multissemióticos.

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Revisão de
textos

(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,

Ler textos
produzidos em
colaboração com
colegas e
professor no
intuito de corrigir
e aprimorá-lo.

Leitura coletiva.
Leitura pelo
professor.
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Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Produção de
textos (escrita

Planejamento de
texto

Edição de textos

Utilização de
tecnologia

reformulações,
correções de
ortografia e
pontuação.
(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.
(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,

Planejar em
colaboração com
colegas e
professor, o
texto que será
produzido.
Produzir textos
com função
social tendo o
professor como
escriba.

Editar a versão
final do texto
em
colaboração com
colegas e
professor.

Aulas
expositivas.
Exposição de
atividades
escritas.

Observação.
Registros
Portfólios

Sequência
didática.

Auto avaliação

Leitura pelo
professor de
texto com
algumas versões
diferenciadas.

Auto avaliação

Ler texto com
algumas versões
diferenciadas.

Leitura coletiva

Utilizar software
com programas

Fazer uso de
recursos
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compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Oralidade

Oralidade

digital

Oralidade
pública/
intercâmbio
conversacional
em sala de aula.

Escuta atenta

Características
da conversação
espontânea

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.

de edição de
textos.

Saber se
expressar com
clareza.
Gravar áudios
com clareza.
Contar histórias,
declamação de
pequenos textos.

Saber ouvir fala
de colegas e
professores.
Fazer
questionamentos
pertinentes ao
tema.
Esperar a vez
para falar.

tecnológicos
para registros de
texto escrito.

Portfólios

Aula expositiva.
Leitura e
discussão.
Usar recursos
tecnológicos
(WhatsApp).

Observação
Auto avaliação

Brincadeiras
orais e rodas de
conversa.

Trabalhos
realizados em
grupo.
Aulas expositivas
e dialogadas.
Brincadeiras
orais.

Registros
Auto avaliação

Roda de
conversa.

Saber escutar.
Registros
Saber esperar a
vez de falar.
Utilizar fórmulas
de cortesia
(cumprimen-tos
e expressões
como “por
favor”, “obrigado
(a)”, “com
licença”, etc.,
quando necessário.

Roda de
conversa.
Contação de
história.

Observação
Auto avaliação
Portfólios

Regras de
convivência.
Dramatização
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Oralidade

Aspectos não
linguísticos
(paralinguísticos)
no ato da fala

(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.

Brincadeiras.
Contação de
história.
Reconhecer
aspectos não
linguísticos no
ato da fala.

Dramatização de
contos de
encantamento.

Observação
Portfólio

Declamação de
parlendas,
quadrinhas.
Cantigas
folclóricas.

Oralidade

Relato oral /
registro formal e
informal

(EF15LP13)
Identificar
finalidades da
interação oral
em diferentes
contextos
comunicativos
(solicitar
informações,
apresentar
opiniões,
informar, relatar
experiências
etc.).

Saber relatar
experiências
pessoais do seu
cotidiano em
sequência
cronológica.

Roda de
conversa.

Observação
Portfólio

Aula expositiva e
dialogada.

Registros

Auto avaliação
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas de
Linguagem

Leitura /
escuta

Escrita

Objetos do
conhecimento

Compreensão
em leitura

Escrita
compartilhada

Habilidade

(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.

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

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Ler e
compreender
com autonomia
diversidades de
textos de
gêneros da vida
cotidiana.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Leitura pelo
professor / aluno
de gêneros
textuais do
campo da vida
cotidiana.

Observações e
registros.
Auto avaliação

Sequência
didática.

Portfólios.

Roda de conversa.

Registros.
Planejar e
produzir o texto
coletivamente
no campo da
vida cotidiana.

Apresentar a
proposta através
de sequência
didática.
Roda de conversa.

Auto avaliação
Portfólios.
Diagnóstico de base
alfabética

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA

128

Palmeiras

Sexta-feira
4 de Março de 2022
129 - Ano - Nº 3318

Parte III - Ensino Fundamental
quadrinhos,
dentre outros
gêneros do
campo artísticoliterário,
considerando a
situação
comunicativa e a
finalidade do
texto.
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Práticas de
Linguagem

Escrita

Oralidade

Análise
linguística /
semiótica
(Alfabetização)

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Escrita
compartilhada

(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/fin
alidade do texto.

- Planejar e
produzir o texto
coletivamente
no campo da
vida cotidiana.

Produção de
texto oral

(EF02LP15)
Cantar cantigas e
canções,
obedecendo ao
ritmo e à
melodia.

Planejar e
produzir
Textos
coletivamente
no campo da
vida cotidiana.
- Recitar com
entonação
textos de
gêneros da vida
cotidiana.

Forma de
composição do
texto

(EF12LP07)
Identificar e
(re)produzir, em
cantiga, quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas e canções,
rimas, aliterações,
assonâncias, o
ritmo de fala
relacionado ao
ritmo e à melodia
das músicas e
seus efeitos de

- Identificar e
reproduzir
textos
relacionados ao
ritmo de fala e
melodia da vida
cotidiana.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Registros.
Apresentar a
proposta através
de sequência
didática.
Roda de conversa.

Auto avaliação
Portfólios.
Diagnóstico de base
alfabética

Sequência
didática.
Projetos.
- Roda de
conversa

Sequência
didática
Projetos
Roda de conversa
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sentido.
(EF02LP17)
Identificar e
reproduzir, em
relatos de
experiências
pessoais, a
sequência dos
fatos, utilizando
expressões que
marquem a passagem do tempo
(“antes”,
“depois”,
“ontem”, “hoje”,
“amanhã”, “outro
dia”,
“antigamente”,
“há muito tempo”
etc.), e o nível de
informatividade
necessário.
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF12LP15)
Identificar a
forma de
composição de
0 
publicitários.

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Apreciação
estética / estilo.
Formação do
leitor literário

(EF12LP18)
Apreciar poemas
e outros textos
versificados,
observando
rimas,
sonoridades,
jogos de palavras,
reconhecendo
seu
pertencimento ao
mundo imaginário
e sua dimensão
de
encantamento,
jogo e fruição.
(EF02LP27)
Reescrever textos
narrativos
literários lidos
pelo professor.

Análise
linguística /
semiótica
(Alfabetização)

Formas de
composição de
textos poéticos

(EF12LP19)
Reconhecer, em
textos
versificados,
rimas,
sonoridades,
jogos de palavras,
palavras,
expressões,
comparações,
relacio-nando-as
com sensações e
associações.
(EF02LP28)
Reconhecer o
conflito gerador
de uma narrativa
ficcional e sua
resolução, além
de palavras,
expressões e

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Apreciar poemas
e outros textos
versificados,
observando as
rimas e
sonoridades das
palavras.
Reconhecer os
textos
imaginários e
sua dimensão de
encantamento.
Valorizar os
textos de
gênero artístico
– literário como
parte do
patrimônio
cultural e do
mundo
imaginário e
lúdico.
Ler e
compreender
com autonomia.

Declamar textos
literários.
Projetos
Dramatização.
Jogos de palavras.
Livros argolados.
Sacola literária.
Apresentação de
poetas do
município.
Roda de leitura.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Observação e
registro
Portfólio.
Auto avaliação

Desenvolver a
oralidade, leitura
e escrita dos
textos literários.
- Apreciar textos
versificados
com rimas,
sonoridade,
jogos de
palavras.

Leitura a
apreciação de
textos literários.
- Varal de
poemas.
Apresentar vídeos
Visita à biblioteca
escolar.
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frases que
caracterizam
personagens e
ambientes.

Oralidade

Contagem de
histórias

(EF15LP19)
Recontar
oralmente, com e
sem apoio de
imagem, textos
literários lidos
pelo professor.

Recontar
oralmente
textos literários
lidos pela
professora.

Leitura pelo
professor.
Tertúlia literária.
Contação de
histórias pela
biblioteca.
Uso do
flanelógrafo.
Visita à biblioteca
escolar.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Observações e
registros.
Auto avaliação.

133

Sexta-feira
4 de Março de 2022
134 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Compreensão
em leitura.
Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Imagens
analíticas em
texto.
Pesquisa

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos

Habilidade

(EF12LP17) Ler e
compre-ender,
em colaboração
com os colegas e
com a ajuda do
professor,
enunciados de
tarefas escolares,
diagramas,
curiosidades,
pequenos relatos
de experimento,
entrevistas,
verbetes de
enciclopédia
infantil, entre
outros gêneros do
campo
investigativo,
considerando a
situação
comunicativo e o
tema/
assunto 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/fin
alidade do texto.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Ler e
compreender
com autonomia.
Autodomínio do
processo de
leitura.
Localizar
informações em
textos.

Planejar e
produzir textos
em forma
individual e
coletiva.
Construir textos
de acordo às
imagens.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Leitura pelo
professor e aluno
de diversos
gêneros textuais.
Observações e
registros.

Refletir sobre o
conteúdo
temático do
texto.

Auto avaliação.

Uso da tecnologia
Visita à biblioteca
escolar.

Sequência
didática.

Observações e
registros.

Aula expositiva.

Projetos de
reescrita.

Auto avaliação.
Diagnóstico de base
alfabética.
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Oralidade

Planejamento
de texto oral /
exposição oral

(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.

Relatos de
experimentos.
Registros das
observações.
Planejar e
produzir textos
com a ajuda do
professor e dos
colegas.

Uso de
ferramentas
digitais em
vídeos.

Observações e
registros.
Auto avaliação.

Pesquisa em sala
de aula
Roda de conversa.
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Práticas de
Linguagem

Análise
linguística /
semiótica
(Alfabetização)

Leitura / escuta
(compartilhada
e
autônoma)

Objetos do
conhecimento

Formas de
composição dos
textos /
adequação

Compreensão
em leitura

Habilidade
(EF02LP25)
Identificar e
reproduzir, em
relatos de
experimentos,
entrevistas,
verbetes de
enciclopédia
infantil, digitais
ou impressos, a
formatação e
diagramação
específica de cada
um desses
gêneros, inclusive
em suas versões
orais.
(EF12LP08)
Ler e
compreender, 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, dentre
outros gêneros do
campo
jornalístico,
considerando a
situação
comunicativa e o
tema/assunto do
texto.
(EF12LP09)
Ler e
compreender, em
colaboração com
os colegas e com
a ajuda do
professor, 0 
anúncios
publicitários e
textos de
campanhas de
conscientização

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Identificar e
reproduzir
relatos de
experimentos.

Disponibilizar
verbetes de
enciclopédias
digitais e
impressos.

Observar.

Sequência
didática.

Registrar.
Portfólio.

Leitura pelo
aluno.
Leitura pelo
professor.
Ler e
compreender
textos.
Leitura
compartilhada.

Visita à biblioteca.

Observação

Exposição de
cartazes.

Registro

Apresentação de
vídeos.
Roda de conversa
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destinados ao
público infantil,
dentre outros
gêneros do
campo
publicitário,
considerando a
situação
comunicativa e o
tema/assunto do
texto.

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
compartilhada

(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.
(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

Escrever textos
em colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor.
Colaborar e
acompanhar os
textos de
campanha de
conscientização.

Observação

Projetos de
escrita.

Registro

Leitura
compartilhada

Portfólio

Aula expositiva

Diagnóstico de base
alfabética

Uso de
ferramentas
digitais em
áudio ou vídeo.
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Oralidade

Produção
textual

(EF12LP13)
Planejar, em
colaboração com
os colegas e com
a ajuda do
professor, 0 
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/fin
alidade do texto.
(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-.

Análise
linguística /
semiótica
(Alfabetização)

Forma de
composição 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.

Planejar e
conscientizar
por meio de
ferramentas
digitais em
áudio ou vídeo.

Registros através
de observações.

Observações
Registros
Auto avaliação

Roda de conversa.

Produzir textos
de forma
compartilhada.

Entrevistas

- Identificar e
reproduzir
expectativa de
cada gênero,
inclusive em
suas versões
orais.

Uso de
ferramentas
digitais, vídeos,
áudios, slides.

Observações
Registros Portfólios

Elaboração de
cartazes.
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Práticas de
Linguagem

Leitura / escuta
(Compartilhada
e autônoma)

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Decodificação
/ fluência na
leitura.

(EF12LP01)
Ler palavras
novas com
precisão na
decodificação, no
caso de palavras
de uso
frequente, ler
globalmente, por
memorização.

Formação
leitor

(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.

Escrita
(Compartilhada
e autônoma)

Construção do
sistema
alfabético /
Estabelecimen
-to
de relações
anafóricas na
referenciação
e a construção
da coesão

(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.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Ler para
decodificar
globalmente e
para memorizar.
Ler para
compreender
com autonomia.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Leitura
compartilhada.
Leitura pelo
professor.

Observação e
registros.
Diagnóstico de base
alfabética.

Leitura pelo
aluno.

Diagnóstica de
leitura.

Livros argolados.
Árvore literária.

Copiar textos e
espaçamentos
entre as palavras
e pontuação.

Sequência
didática.

Diagnóstico de base
alfabética.
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Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Reconstrução
das condições
de produção e
recepção de
textos.
Estratégias de
leitura.

(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.

Identificar a
função social de
textos, quem os
produziu e a
quem se
destinam.
Localizar
informações
explícitas em
textos.

Ler e
compreender
com autonomia.

Leitura
compartilhada.
Observações e
registros.

Observações e
registros.

Usar recursos
Expressivos
gráficos visuais
em textos.

Auto avaliação
Diagnóstico de
leitura.

Roda de
conversa.

Visita à
biblioteca.
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(EF15LP03)
Localizar
informações
explícitas em
textos.
(EF15LP04)
Identificar o efeito
de sentido
produzido pelo
uso de recursos
expressivos
gráfico-visuais em
textos
multissemióticos.

Planejamento
de texto.
Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Revisão de
texto. Edição
de texto.
Utilização de
tecnologia
digital.

(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.

Planejar com
ajuda do
professor,
considerando a
situação
comunicativa
(quem escreve,
para quem
escreve, para
quê).
Reler e revisar
textos com ajuda
do professor e
dos colegas,
fazendo
correções
ortográficas e de
pontuação.

Apresentação de
escrita.
Uso de
ferramentas
tecnológicas.

Observação

Reescrita de
textos com a
ajuda do
professor.

Portfólio

Registros

Editar final de
textos.
Utilizar software,
programas de
edição de textos.
Articulação de
textos.

(EF15LP06)
Reler e revisar o
texto produzido
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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 & ;  ,
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
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tema e solicitando
esclarecimentos
sempre que
necessário.

Oralidade
pública /
intercâmbio
em sala de
aula.

Oralidade

(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
Escrita atenta.
linguísticos
(paralinguísticos)
Características
observados na
da
fala, como direção
conservação
do olhar, riso,
espontânea.
gestos,
movimentos da
Aspectos não
cabeça (de
linguísticos
(paralinguísticos concordância ou
discordância),
no ato da fala)
expressão
corporal, tom de
voz.

Escutar com
atenção
solicitando
esclarecimentos
sempre que
necessário.
Reconhecer
características da
expressão oral.

Dramatização.

Observações e
registros.

Roda de
conversa.

Portfólio.

Visita ao museu
municipal.
Ouvir relatos de
moradores da
comunidade.

Auto avaliação.
Atividade escrita.
Expressividade oral

(EF15LP13)
Identificar
finalidades da
interação oral em
diferentes
contextos
comunicativos
(solicitar
informações,
apresentar
opiniões,
informar, relatar
experiências etc.).
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(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.

Oralidade
pública /
intercâmbio
em sala de
aula.
Escrita atenta.

Oralidade

Características
da
conservação
espontânea.
Aspectos não
linguísticos
(paralinguístic
os no ato da
fala)

(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.

Escutar com
atenção
solicitando
esclarecimentos
sempre que
necessário.
Reconhecer
características da
expressão oral.

Dramatização.

Observações e
registros.

Roda de
conversa.

Portfólio.

Visita ao museu
municipal.
Ouvir relatos de
moradores da
comunidade.

Auto avaliação.
Atividade escrita.
Expressividade oral

(EF15LP13)
Identificar
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finalidades da
interação oral em
diferentes
contextos
comunicativos
(solicitar
informações,
apresentar
opiniões,
informar, relatar
experiências etc.).
(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.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas de
Linguagem

Oralidade

Análise
linguística /
semiótica
(Ortografização)

Análise
linguística /
semiótica
(Ortografização)

Objetos do
conhecimento

Declamação

Habilidade

(EF35LP28)
Declamar poemas,
com entonação,
postura e
interpretação
adequadas.

Forma de
composição da
narrativa

(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.

Discurso
direto e
indireto.

(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.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Declamar
poemas, com
entonação,
postura e
interpretação
adequadas.

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.

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

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Ofertar textos
de gêneros
artístico
literário.
Leitura pelo
professor.
Leitura pelo
aluno.
Leitura
compartilhada.

Propor a auto
avaliação a fim de
que possam
expressar seus
sentimentos e
aprendizagens para o
momento.
-Prova
Simulado

Disponibilizar
textos
(impressos e
audiovisuais)
como
instrumento de
ensino.

Ofertar através
de vídeos,
brincadeiras e
jogos, textos
que
apresentam
discurso direto
e indireto.
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Práticas de
Linguagem

Análise
linguística /
semiótica
(Ortografização)

Objetos do
conhecimento

Forma de
composição de
textos poéticos.

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

(EF35LP31)
Identificar, em
textos
versificados,
efeitos de
sentido
decorrentes do
uso de recursos
rítmicos e
sonoros e de
metáforas.

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

Apresentar
através de
projeto, varal de
poemas, textos
poéticos para
refletir sobre sua
composição.

(EF15LP15)
Reconhecer que
os textos
literários fazem
parte do mundo
do imaginário e
apresentam uma
dimensão lúdica,
de
encantamento,
valorizando- os,
em sua
diversidade
cultural, como
patrimônio
artístico da
humanidade.
Leitura e escrita
(compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor literário.
Leitura
colaborativa e
autônoma.

(EF15LP16)
Ler e
compreender, em
colaboração com
os colegas e com
a ajuda do
professor e, mais
tarde, de
maneira
autônoma, textos
narrativos de
maior porte
como contos
(populares, de
fadas,
acumulativos, de
assombração
etc.) e crônicas.

Reconhecer que
os textos
literários fazem
parte do mundo
imaginário e
apresentam
uma dimensão
lúdica.
Ler e
compreender
em colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor e
mais tarde de
maneira
autônoma.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)
TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO
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CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO LITERÁRIO

Observação e
registro Prova
Simulado

Ofertar textos de
gênero artístico
literário.
Leitura
compartilhada.
Leitura
individual.
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Apreciação
estética / estilo.
Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor literário /
leitura
multissemiótica.

(EF15LP17)
Apreciar poemas
visuais e
concretos,
observando
efeitos de
sentido criados
pelo formato do
texto na página,
distribuição e
diagramação das
letras, pelas
ilustrações e por
outros efeitos
visuais.
(EF15LP18)
Relacionar texto
com ilustrações e
outros recursos
gráficos.
(EF15LP19)
Recontar
oralmente, com e
sem apoio de
imagem, textos
literários lidos
pelo
professor.

Oralidade

Contação de
histórias
Performances
orais

(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.

Apresentar
poemas visuais
e concretos
observando
efeitos de
sentido criados
pelo formato do
texto.
Relacionar texto
com ilustrações
e outros
recursos
gráficos.

Recontar
oralmente, com
e sem apoio de
imagem, textos
literários lidos
pelo professor.
Recitar cordel e
cantar repentes
e embolados
observando as
rimas e
obedecendo ao
ritmo e à
melodia.

Ofertar textos de
gêneros artístico
literário para ser
lidos em uma
roda de leitura.

Observações e
registros. Portfólio.

Café literário,
para apreciar os
textos artísticos
literários.

Roda de leitura.
Leitura pelo
professor
Contação de
história
Exposição de
atividades orais e
coletivas

Exposição de
maquete com
reconto oral.

Apresentação
oral
Recital (cordel)
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Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor literário /
leitura
multissemiótica

(EF35LP21) Ler e
compreender, de
forma autônoma,
textos literários
de diferentes
gêneros e
extensões,
inclusive aqueles
sem ilustrações,
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas,
autores.

Ler e
compreender
de forma
autônoma,
textos literários
de diferentes
gêneros.
Perceber
diálogos em
textos
narrativos.

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Apreciação
estética / estilo
Textos
dramáticos

(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.

Uso da
tecnologia para
variedades
linguísticas no
discurso direto
(vídeo)

Observação e
registros Ficha de
leitura.

Visita e
empréstimo de
livro na
biblioteca
escolar.

(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.

Leitura de textos
com gêneros
artísticos
literários.

Sacola literária
Árvore literária
Maratona de
leitura pelo
aluno.

Apreciar
poemas e
outros textos
versificados,
obser-vando
rimas,
aliterações e
diferentes
modos de
divisão dos
versos, estrofes
e refrões e seu
efeito de
sentido.

Identificar
funções do
texto dramático
e sua
organização.

Varal poético
Projeto
Apresentação de
poetas do
município.
Leitura pelo
professor. Leitura
pelo aluno.
Apresentação
de
fantoches, para
contação de
histórias.
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Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita
autônoma e
compartilhada.
Escrita
autônoma.

(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.
(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.

Criar narrativas
ficcionais, com
certa
autonomia,
utilizando
detalhes
descritivos.
Ler e
compreender,
com certa
autonomia,
textos em
versos,
explorando
rimas, sons e
jogos de
palavras e
recursos visuais
e sonoros.

Planejar e
produzir textos.
Roda de leitura.
Aulas expositivas
edialogadas.

Atividade avaliativa
escrita

Roda de
conversa.
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Práticas de
Linguagem

Leitura / escuta
(compartilhada
eautônoma)

Produção de
texto (escrita
compatilhada e
autônoma)

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Compreensão
em leitura.

(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.

Produção de
textos

(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.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Ler / ouvir e
compreender
com autonomia
relatos de
observações e
de pesquisa em
fontes de
informações.

Planejar e
produzir para
apresentar
resultados de
observações e
de pesquisas
em fontes de
informações em
diário de bordo.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Propor leitura
pelo professor
de relatos de
pesquisa.

Dialogar com o
grupo sobre
produção
textual para os
resultados da
observação de
pesquisa.
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Análise
linguística /
semiótica
(Ortografização)

Leitura / escuta
(Compartilhada
e autônoma)

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

Pesquisa

(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.

(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.

Identificar e
reproduzir, em
relatórios de
observação e
pesquisa, a
formatação e
diagramação
específica
desses gêneros.

Estudar através
de sequência
didática a
formatação e
diagramação de
textos de
práticas de
estudo e
pesquisa.

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

Atividades escritas.
Expressividade oral.
Observações e
registros.

Atividades escritas.
Expressividade oral.
Observações e
registros.
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

(EF15LP14)
Construir o
sentido de
histórias em
quadrinhos e
tirinhas,
relacionando
imagens e
palavras e
interpretando
recursos
gráficos (tipos
de balões, de
letras,
onomatopeias).
(EF03LP11)
Ler e
compreender,
com autonomia,
textos

Leitura / escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura de
imagens em
narrativas
visuais.

Compreensão
em leitura.

Injuntivos
instrucionais
(receitas,
instruções de
montagem etc.),
com a estrutura
própria desses
textos (verbos
imperativos,
indicação de
passos a ser
seguidos) e
mesclando
palavras,
imagens e
recursos
gráficovisuais,
considerando a
situação
comunicativa e
o tema/assunto
do texto.

Reconhecer o
gênero textual
HQs.
Interpretar os
balões de
pensamento.
Ler e
compreender
com autonomia
textos
instrucionais.
Ler e
compreender
com autonomia
cartas pessoais e
diários com
expressão de
sentimentos e
opiniões.

Ofertar as
crianças livros
de HQs,
dialogando
sobre o livro.
Roda de
conversa.

Observar as
atividades através de
registros.

Sequência
didática para
trabalhar textos
da vida
cotidiana.

(EF03LP12)
Ler e
compreender,
com autonomia,
cartas pessoais e
diários, com
expressão de
sentimentos e
opiniões, dentre
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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.

Produção de
textos (Escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita e
autônoma.

Oralidade

Escrita
colaborativa

Escrita
colaborativa

Produção de
texto oral

(EF35LP13)
Memorizar a
grafia de
palavras de uso
frequente nas
quais as
relações
fonemagrafema são
irregulares e
com h inicial
que não
representa
fonema.

(EF35LP14)
Identificar em
textos e usar na
produção
textual
pronomes
pessoais,
possessivos e
demonstrativos,
como recurso
coesivo
anafórico.

(EF03LP15)
Assistir, em
vídeo digital, a
programa de
culinária infantil
e, a partir dele,
planejar e
produzir
receitas em
áudio ou vídeo.

Planejar e
produzir cartas
pessoais com
expressões de
sentimento.

Apresentar
sequência
didática da vida
cotidiana.

Observar o
desempenho do
trabalho no grupo.

Atividades a
partir de
sequência
didática que
vise a
aprendizagem
sobre textos
instrucionais e
construção de
caderno de
receitas.

Observar o
desempenho do
trabalho no grupo.

Produzir álbum
seriado.

Planejar e
produzir textos
injuntivos
instrucionais com
estrutura própria
desses textos.
Produzir caderno
de receitas.

Planejar e
produzir receitas
em áudio ou
vídeo.

Fazer uso de
recursos
tecnológicos a
partir da
oralidade.

Observações e
registros.

Construir BLOG
de receitas
culinária
infantil.
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Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Forma de
composição do
texto.

(EF03LP16)
Identificar e
reproduzir, em
textos injuntivos
instrucionais
(receitas,
instruções de
montagem,
digitais ou
impressos), a
formatação
própria desses
textos (verbos
imperativos,
indicação de
passos a ser
seguidos) e a
diagramação
específica dos
textos desses
gêneros (lista de
ingredientes ou
materiais e
instruções de
execução –
"modo de
fazer").
(EF03LP17)
Identificar e
reproduzir, em
gêneros
epistolares e
diários, a
formatação
própria desses
textos (relatos
de
acontecimentos,
expressão de
vivências,
emoções,
opiniões ou
críticas) e a
diagramação
específica dos
textos desses
gêneros (data,
saudação, corpo
do texto,
despedida,
assinatura).

Identificar textos
a partir da
diagramação
especí-fica dos
textos destes
gêneros.

Roda de
conversa.
Projeto didático
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Práticas de
Linguagem

Leitura / escuta
(compartilhada
eautônoma)

Objetos do
conhecimento

Compreensão
em leitura.

Habilidade

(EF03LP18)
Ler e compreender,
com autonomia, cartas
dirigidas a veículos da
mídia impressa ou
digital (cartas de leitor
e de reclamação a
jornais, revistas) e
notícias, dentre outros
gêneros do campo
jornalístico, de acordo
com as convenções do
gênero carta e
considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.
(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
lementos de
convencimento.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Ler e
compreender,
com autonomia,
cartas dirigidas a
veículos da mídia
impressa ou
digital.
Identificar e
discutir o
propósito do uso
de recursos de
persuasão.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)
TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA

Ofertar textos
de gêneros da
vida pública.
Roda de
leitura. Leitura
pelo professor.
Uso da
tecnologia na
sala de aula.

Simulado Prova
Cartaz
Simulado Prova
Cartaz

Produção de
cartazes.
Uso da
tecnologia para
pesquisa.
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Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Escrita
colaborativa

(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 políticocidadão, com opiniões
e críticas, de acordo
com as convenções do
gênero carta e
considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.
(EF03LP21) Produzir
anúncios publicitários,
textos de cam-panhas
de conscientização
destinados ao público
infantil, observando os
recursos de persuasão
utilizados nos textos
publicitários e
de
propaganda (cores,
imagens, 0 ,
escolha de palavras,
jogo de palavras,
tamanho e tipo de
letras, diagramação).

Planejamento
eprodução de
texto.

(EF03LP22)
Planejar e produzir, em
colaboração com os
colegas, telejornal para
público infantil com
algumas notícias e
textos de campanhas
que possam ser
repassados oralmente
ou em meio digital, em
áudio ou vídeo,
considerando a
situação comunicativa,
a organização
específica da fala
nesses gêneros e o
tema/assunto/
finalidade dos textos.

Produzir cartas
dirigidas a
veículos da mídia
impressa ou
digital.
Produzir
anúncios
publicitários,
textos de
campanhas de
conscientização
des-tinados ao
público infantil,
obedecendo os
procedimentos
linguísticos,
gramaticais e
ortográficos.

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.

Ofertar textos
de gêneros da
vida pública.
Leitura pelo
professor de
carta do leitor.
Aula expositiva
e dialogada
observando os
procedimentos
linguísticos
gramaticais e
ortográficos.

Prova Simulado
Registro

Uso da
tecnologia.
Roda de
leitura.
Aula expositiva
edialogada.

Observar através de
debate
Prova

Brincadeiras e
Jogos
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Análise
linguística
semiótica
(ortografização)

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Forma de
composição
dos textos.

Escrita
colaborativa

Forma de
composição
dos textos.

(EF03LP23)
Analisar o uso de
adjetivos em cartas
dirigidas a veículos da
mídia impressa ou
digital (cartas do leitor
ou de reclamação a
jornais ou revistas),
digitais ou impressas.

(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.

(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.

Uso da
tecnologia.
Analisar o uso de
adjetivos em
cartas dirigidas a
veículos da mídia
impressa ou
digital.

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 eo
tema/assunto do
texto.

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.

Roda de
leitura.

Observar através de
debate

Aula expositiva
edialogada.
Brincadeiras e
Jogos

Prova

Atividades de
escrita coletiva.
Exposição de
cartazes e
slides.

Simulado
Prova

Aulas
expositivas e
dialogadas.

Propiciar o
estudo em
notícias,
manchetes,
slides e corpo
de notícias.
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Práticas de
Linguagem

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Objetos do
conhecimento

Reconstrução
das condições de
produção e
recepção de
textos.

Estratégia de
leitura

Habilidade
(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), apoiandose 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

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)
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.

Estabelecer
expectativas em
relação ao texto
que vai ler,
apoiando-se em
seu
conhecimento
prévio sobre as
condições de
produção e
recepção desse
texto.
Localizar
informações
explícitas em
texto.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Levantamento de
um acervo diverso
de gêneros
textuais para os
estudantes identificarem a função
social.
Aula expositiva e
dialogada.

Prova Simulado

Leitura pela
professora de
gêneros com
funções sociais
diversas.

Levantamento de
conhecimentos
prévios do texto
que lido.
Leitura pelo
professor.
Leitura
compartilhada e
em voz alta pelos
alunos em roda de
conversa.

Atividades escritas
Expressividade oral
Simulados
Diagnóstico de
leitura

Leitura para o
aluno em voz alta.
Interpretação oral
e escrita.
Construção de
cartazes.
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realizadas antes
e durante a
leitura de textos,
checando a
adequação das
hipóteses
realizadas.
(EF15LP03)
Localizar
informações
explícitas em
textos.

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Estratégia de
leitura

Planejamento de
texto

(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

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

Planejar, com a
ajuda do
professor, o
texto que será
produzido,
considerando a
situação
comunicativa, os
interlocutores
(quem escre-ve
/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.

Prova
Sequência didática
Simulado

Ofertar para
leituras diversos
textos.
Construção de
cartaz com a
organização da
reescrita levando
em conta diversos
fatores como: para
quem? Por que?
Como escreve? E o
objetivo do texto
final.

Prova Simulado
Diagnóstico de
leitura e escrita.

Sequência didática

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

160

Sexta-feira
4 de Março de 2022
161 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
texto,
organizando em
tópicos os dados
e as fontes
pesquisadas.

Leitura pela
professora do
texto produzido.

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Revisão de texto

Edição de textos
Utilização de
tecnologia

(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 & ;  ,
inclusive
programas de
edição de texto,
para editar e
publicar os textos
produzidos,
explorando os
recursos
multissemióticos
disponíveis.

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.

Leitura em roda de
conversa do texto
produzido.
Aula expositiva e
dialogada.
Construção de
tabela para
indicadores
avaliativos de
normas gráficas
(ortografia),
pontuação,
diagramação.

Avaliar a partir de
observações e
registros.

Construção de
tabela para
indicadores
avaliativos,
estrutura
composicional.

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.
Utilizar & ;  ,
inclusive
programas de
edição de texto,
para editar e
publicar os textos
produzidos,
explorando os
recursos
multissemióticos
disponíveis.

Construir
colaborativamente
aedição final do
texto.
Uso de tecnologia
em sala de aula
para editar textos.
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(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.

Oralidade

Oralidade
pública/
intercâmbio
conversacional
em sala de aula
Escuta atenta

Característica da
conversação
espontânea

(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.

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

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.

Aula expositiva.
Leitura e
discussão.
Usar recursos
tecnológicos;
Brincadeiras orais
e rodas de
conversa.

Observação e
registro

Trabalho realizado
em grupo.
Aulas expositivas e
dialogadas.
Brincadeiras
Rodas de conversa

Roda de conversa
Dramatização
Regra de
convivência
Contação de
história
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Oralidade

Aspectos não
linguísticos
(paralinguísticos)
no ato da fala.
Relato oral /
registro formal e
informal.

Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Construção do
sistema
alfabético e da
ortografia

(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.).

Atribuir
significado a
aspectos não
linguísticos
(paralinguísticos)
obser-vados na
fala, como
direção do olhar,
riso, gestos,
movimentos da
cabeça (de
concordância ou
discordância),
expressão
corporal, tom de
voz.
Identificar
finalidades da
interação oral em
diferentes
contextos
comuni-cativos
solicitar
informações,
apresentar
opiniões,
informar, relatar
experiên-cias.

(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).

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).

(EF03LP03)
Ler e escrever
corretamente
palavras com os
dígrafos lh, nh,
ch.

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

Visita ao museu.
Aula expositiva e
dialogada.
Convidar um
morador da
comunidade
quilombola para
relatar fatos
históricos e do
cotidiano.

Observação e
registro através de
planilha.

Roda de conversa

Ler e escrever
palavras,
estabelecendo a
relação fonema –
grafema
adequadamente.
Ler e escrever
corretamente
palavras
identificando
vogais e
consoantes.

Avaliação escrita
(prova)
Diagnóstico de
leitura e escrita.

Apresentar regras
ortográficas, por
meio de recursos
lúdicos.
Apresentar
cartazes. Jogos e
brincadeiras.
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Exposição de
cartazes.

Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Conhecimento
das diversas
grafias do
alfabeto
(acentuação)

(EF03LP04)
Usar acento
gráfico (agudo ou
circunflexo) em
monos-sílabos
tônicos
terminados em a,
e, o e em
palavras oxítonas
terminadas em a,
e, o, seguidas ou
não de s.

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

Aula expositiva e
dialogada
Apostila com as
regras
ortográficas.

Simulado Avaliação
escrita

Roda de conversa
Atividade
individual e em
grupo.

Aulas expositivas e
dialo-gadas.

Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Análise
linguística /
semiótica
(organização)

Segmentação de
palavras /
classificação de
palavras por
número de
sílabas.
Construção do
sistema de
escrita alfabética

Pontuação

(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.

Atividade
individual.
Atividade coletiva.
Identificar o
número de
sílabas de
palavras,
classificando-as.
Identificar o
número de
sílabas de
palavras,
classificando-as

Apostila com
definição da
classificação das
palavras.
Exposição de
cartazes.

Observação e
registros. Simulado
Atividade escrita

Apostila com
definição e
classificação da
sílaba tônica nas
palavras.
Jogos e
brincadeiras

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.

Ler pequenos
textos com
entonação.
Leitura de
diálogos com
entonação pelo
aluno.

Atividade avaliativa
Prova

Aula expositiva e
dialogada,
explicando que os
sinais de
pontuação
indicam
sentimentos
através da escrita.
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Construção de
cartazes. Apostilas
com definição do
assunto.

Leitura pelo aluno.
Aula expositiva e
dialogada.

Morfologia

(EF03LP08)
Identificar e
diferenciar, em
textos,
substantivos e
verbos e suas
funções na
oração: agente,
ação, objeto da
ação.

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

Apostila com
definição do
assunto.
Elaboração do
caderno de
verbos.

Atividade avaliativa
Prova

Construção de
cartazes para
exposição na sala
Construção de
jogos
Aula expositiva.

Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Morfossintaxe

(EF03LP09)
Identificar, em
textos, adjetivos
e sua função de
atribuição de
propriedades aos
substantivos.

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

Construção do
caderno de
adjetivos.
Exposição de
cartazes.

Simulado Prova

Roda de leitura.
Jogos e
brincadeiras

Morfologia

(EF03LP10)
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.

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.

Aula expositiva e
dialogada
Sequência didática
Jogo

Atividade avaliativa
Prova

Roda de conversa
Brincadeiras
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Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Decodificação /
fluência de
leitura

(EF35LP01)
Ler e
compreender,
silenciosamente
e, em seguida,
em voz alta, com
autonomia e
fluência, textos
curtos com nível
de textualidade
adequado.

Formação leitor

(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.

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

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

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

Leitura silenciosa
Leitura pelo
professor Leitura
individual
Leitura
compartilhada

Observação com
registro através de
planilha.

Livros argolados
Sacola literária
Roda de leitura de
gêneros diversos

Observação com
registro através de
planilha.

Leitura pelo
professor Leitura
compartilhada

Leitura pela
professora
Interpretação oral
Ilustrar através da
compreensão.

Leitura / escuta
(compartilhada
eautônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão
Estratégia de
leitura

Estratégia de
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

Identificar a ideia
central do texto,
demonstrando
com-preensão
global.
Inferir
informações
implíci-tas nos
textos lidos.

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

Levantamento do
conhecimento
prévio do texto
que será lido.
Leitura pela
professora.

Observações e
registros

Leitura
compartilhada e
em voz alta pelos
alunos em roda de
conversa.
Leitura individual
Construção de
cartazes
Jogo de frases.
Jogo da memória
Sequência
didática. Uso do
dicionário.
Exposição de
cartazes. Aula
expositiv

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Simulado
Atividade escrita
avaliativa Prova

166

Sexta-feira
4 de Março de 2022
167 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
texto.

Construção do
sistema
alfabético /
convenções da
escrita

Produção de
textos (escrita
compartilhadae
autônoma)

Construção do
sistema
alfabético/
Estabelecimento
de relações
anafóricas na
referenciação e
construção da
coesão.

(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

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

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.

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

a e dialogada.
Apostila com
definições. Roda
de conversa.
Jogos Brincadeiras

Ficha técnica de
animais para um
catálogo.
Regra de
ortografia
Exposição de
cartazes Pesquisa

Prova

Sequência didática
Aula expositiva e
dialogada

Simulado Prova

Roda de conversa
Jogos
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de coesão
pronominal
(pronomes
anafóricos) e
articuladores de
relações de
sentido (tempo,
causa, oposição,
conclusão,
comparação),
com nível
suficiente de
informatividade.

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Oralidade

Planejamento de
texto/
progressão
temática e
paragrafação.

(EF35LP09)
Organizar o texto
em unidades de
sentido,
dividindo-o em
parágrafos
segundo as
normas gráficas e
de acordo com as
características do
gênero textual.

Forma de
composição de
gêneros

(EF35LP10)
Identificar
gêneros do
discurso oral,
utilizados em
dife-rentes
situações e
contextos
comunicativos, e
suas
características
linguísticoexpressivas e
composicionais
(conversação
espontânea,
conversação
telefônica,
entrevistas
pessoais,
entrevistas no
rádio ou na TV,
debate, noticiário
de rádio e TV,
narração de
jogos esportivos
no rádio e TV,
aula, debate
etc.).

pronominal
(pronomes
anafóricos) e
articuladores de
relações de
sentido (tempo,
causa, oposição,
conclusão,
comparação),
com nível
suficiente de
informatividade

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

Identificar
gêneros do
discurso oral,
utilizados em
diferentes
situações e
contextos
comunicativos, e
suas
características
linguísticoexpressivas e
Composicionais
(conversação
espontânea,
conversação
telefônica,
entrevistas
pessoais,
entrevistas no
rádio ou na TV,
debate, noticiário
de rádio e TV,
narração de
jogos esportivos
no rádio e TV,
aula, debate
etc.).

Enumerar
parágrafos. Dividir
o texto
em parágrafos.
Texto fatiado em
parágrafos.
Organizar o texto
com os
parágrafos.
Identificar o
assunto de cada
parágrafo.

Atividade avaliativa
escrita

Ofertar textos
com temas
diferenciados.
Trabalho em
grupo. Confecção
de cartazes.
Entrevista
Narração de jogos
Debate
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Oralidade

Oralidade

Análise
linguística /
semiótica
(ortografização)

Variação
linguística

Variação
linguística

Construção do
sistema
alfabético e da
ortografia.

Morfologia

(EF35LP11)
Ouvir gravações,
canções, textos
falados em
diferentes
variedades
linguísticas,
Identificando
caracterís-ticas
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.
(EF35LP12)
Recorrer ao
dicionário para
esclarecer dúvida
sobre a escrita de
palavras,
especialmente
no caso de
palavras com
relações
irregulares
fonemagrafema.

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

(EF35LP13)
Memorizar a
grafia de palavras
de uso frequente
nas quais as
relações fonemagrafema são
irregulares e com
h inicial que não
representa
fonema.

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

(EF35LP14)
Identificar em
textos e usar na
produção textual
pronomes
pessoais,
possessivos e
demonstrativos,

Identificar em
textos e usar na
produção textual
pronomes
pessoais,
possessivos e
demon-strativos,
como recurso

Ofertar gravações
de pessoas das
comunidades com
diferentes
variedades
linguísticas.

Trabalhar com o
dicionário

Lista Jogos
Sequência didática
Brincadeira

Simulado Prova
Expressividade oral

Prova Simulado

Diagnóstico

Exposição de
cartazes.
Jogos
Roda de conversa

Simulado
Atividade escrita
avaliativa Prova

Sequência
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como recurso
coesivo
anafórico.

coesivo
anafórico.

didática
Apostila com
definição do
conteúdo.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas de
Linguagem

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura / escuta
(compartilhada
e autônoma)

Objetos do
conhecimento

Leitura de
imagens em
narrativas
visuais

Compreensão
em leitura.

Habilidade

(EF15LP14)
Construir o sentido de
histórias em quadrinhos
e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e
interpretando recursos
gráficos (tipos de
balões, de letras,
onomatopeias).

(EF04LP09)
Ler e compreender, com
autonomia, boletos,
faturas e carnês, dentre
outros gêneros do
campo da vida
cotidiana, de acordo
com as convenções do
gênero (campos, itens
elencados, medidas de
consumo, código de
barras) e considerando
a situação comunicativa
e a finalidade 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,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/ finalidade do
texto.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Identificar em
notícias fatos
participantes,
local e fatos
noticiados.

Leitura de
textos do
gênero HQs.
Sequência
didática. Aula
expositiva
onde favoreça
a reflexão
sobre textos
instrucionais.
Visitas em
comunidades
rurais:
artesanato,
casa de Maria,
Doces d’afra.

Compreender,
com autonomia,
boletos, faturas
e carnês com as
convenções de
gêneros
Ler e
compreender,
com autonomia,
cartas pessoais
de reclamação,
dentre outros
gêneros do
campo da vida
cotidiana.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Observar o
comportamento
leitor do estudante.
Trabalhos de classe
e extraclasse.

Leitura de
textos com
gêneros
diversos.
Sequência
didática.
Aula expositiva
onde favorece
a reflexão
sobre textos
instrucionais.

Observar o
comportamento
leitor do estudante.
Trabalhos de classe
e extraclasse.

Visitas em
comunidades
rurais:
artesanato,
casa de Maria
e Doces D’afra
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –
EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA

Sexta-feira
4 de Março de 2022
172 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Práticas de
Linguagem

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Oralidade

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Objetos do
conhecimento

Escrita
colaborativa

Produção de
texto oral

Forma de
composição do
texto

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

(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.

Produzir com
autonomia
cartas
pessoais de
reclamação.

Textos diversos

Trabalhos de classe
e extraclasse

Planejar e
produzir
tutoriais em
áudio e vídeo

Uso da
tecnologia
para
apresentar
vídeo e a partir
dele planejar e
produzir
tutoriais em
áudio e vídeo.

Trabalhos de classe
e extraclasse

Identificar e
reproduzir em
textos
injuntivos,
instrucionais.

Uso da
tecnologia
para
apresentar
vídeo e a partir
dele planejar e
produzir
tutoriais em
áudio e vídeo.

Trabalhos de classe
e extraclasse.

(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.
(EF04LP13)
Identificar e reproduzir,
em textos inju-ntivos,
instrucionais instru-ções
de jogos digitais ou
impressos), a
formatação própria
desses textos (ver-bos
imperativos, indicação
de passos a serem
seguidos) e formato
específico dos textos
orais ou escritos des-ses
gêneros (lista/ apresentação de materiais e
instruções/passos de
jogo).
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO
INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA COTIDIANA

Sexta-feira
4 de Março de 2022
173 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor literário
Leitura
colaborativa e
autônoma

Apreciação
estética/estilo
Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor
literário/leitura
multissemiótica
Contagem de
histórias

(EF15LP15) Reconhecer
que os textos literários
fazem parte do mundo
do imaginário e
apresentam uma
dimensão lúdica, de
encantamento; valorizálos em sua diversidade
cultural como patrimônio
artístico da humanidade.
(EF15LP16)
Ler e compreender, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda do
professor e, mais tarde,
de maneira autônoma,
textos narrativos de
maior porte como
contos (popu-lares, de
fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e
crônicas.
(EF15LP17) Apreciar
poemas visuais e
concretos, observando
efeitos de sentido
criados pelo formato do
texto na página,
distribuição e
diagramação das letras,
pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar
texto com ilustrações e
outros recursos gráficos.
(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem
apoio de imagem, textos
literários lidos pelo
professor.

Ler e
compreender
textos literários
de diferentes
gêneros.
Ler e
compreender,
em colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor e,
mais tarde, de
maneira
autônoma.

Sacola literária
Livros
argolados
Projeto
didático de
leitura Leitura
coletiva
Apresentação
de textos
poéticos

Observação e
registro

Projeto
Olímpiadas de
língua
portuguesa

Apreciar
poemas visuais
e concretos.
Identificar
diálogos em
textos de
narrativa
destacando o
uso de
variedades
linguísticas.

Apresentar
textos poéticos
Projeto
Olímpiadas de
língua
portuguesa

Observação e
registro

Apreciar e
compreender o
texto lido pelo
professor.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

173

Sexta-feira
4 de Março de 2022
174 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Formação do
leitor literário
Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor
literário/leitura
multissemiótica
Apreciação
estética/estilo

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

(EF35LP21)
Ler e compreender, de
forma autônoma,
textos literários de
diferentes gêneros e
extensões, inclusive
aqueles sem
ilustrações,
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas e
autores.

Ler e
compreender
textos literários
de diferentes
gêneros.

(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
refrãos e seu efeito de
sentido.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Textos
dramáticos

(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.

Identificar
diálogos em
textos
narrativos
destacando o
uso de
variedades
linguísticas.
Apreciar
poemas e
outros textos
versificados
Observar rimas,
aliterações e
divisão de
versos, estrofes
e refrãos

Identificar
funções do
texto dramático
e sua
organização

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Sacola literária
Livros
argolados
Projeto
didático de
leitura
Maratona de
leitura pelo
aluno

Observação e
registro

Empréstimo de
livros Projeto
Olímpiadas de
língua
portuguesa

Apresentar
texto dramático
e pressupor o
recurso à
linguagem
gestual.
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Trabalhos de classe
e extraclasse.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO
INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: ARTÍSTICO - LITERÁRIO

Sexta-feira
4 de Março de 2022
175 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Oralidade

(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.
Escrita
autônoma e
compartilhada

Escrita
autônoma

Declamação

Formas de
composição de
narrativas

(EF35LP26)
Ler e
compreender, com
certa autonomia,
narrativa 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.

Criar narrativas
ficcionais, com
certa
autonomia e
marcadores de
tempo, espaço
e de fala de
personagens.
Ler e
compreender,
com certa
autonomia.

Projeto de
leitura e
escrita.
Maratona de
leitura pelo
aluno
Roda de leitura
Leitura de
textos com
gêneros
diversos.

Projeto de
leitura e
escrita.
Ler e
compreender
com certa
autonomia
textos em
versos.

Maratona de
leitura pelo
aluno

Trabalho de classe e
extraclasse.

Roda de leitura
Leitura de
textos com
gêneros
diversos.

(EF35LP28) Declamar
poemas, com
entonação, postura e
interpretação
adequadas

Declamar
poemas com
entonação,
postura e
interpretação
adequada.

(EF35LP29) Identificar,
em narrativas, cenário,
personagem central,
conflito gerador,
resolução e o ponto de
vista, com base no qual
histórias são narradas,
diferenciando

Identificar, em
narrativas,
cenário,
personagem
central, conflito
gerador,
resolução e o
ponto de vista,

Leitura
compartilhada
com ritmo.

Aulas
expositivas e
dialogadas.
Identificar
informações
explícitas nos
textos.
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Trabalho de classe e
extraclasse.

Avaliar a partir de
observações e
registros realizados
pelo professor,
provas e
seminários.
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Sexta-feira
4 de Março de 2022
176 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
narrativas em primeira
e terceira pessoas.

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Discurso direto e
indireto
Forma de
composição de
textos poéticos

Forma de
composição de
textos poéticos
visuais.
Forma de
composição de
textos
dramáticos

(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
(EF04LP27) Identificar,
em textos dramáticos,
marcadores das falas
das personagens e de
cena.

com base no
qual histórias
são narradas.

Diferenciar
discurso
indireto e
discurso direto
em texto
narrativo
ficcional.
Sequência
didática Roda
de leitura

Observar, em
poemas
concretos, o
formato, a
distribuição e a
diagramação
das letras do
texto na página
Identificar, em
textos
dramáticos,
marcadores das
falas das
personagens e
de cena.

Leitura de
textos com
gêneros
diversos.
Explicar o uso
de variedades
linguísticas

Utilizar
recursos
tecnológicos.
Contação de
histórias
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Análise linguística/
semiótica
(ortografização).

Avaliar a partir de
observações e
registros realizados
pelo professor,
provas e
seminários.
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Sexta-feira
4 de Março de 2022
177 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Práticas de
Linguagem

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Oralidade

Objetos do
conhecimento

Pesquisa

Escuta de textos
orais

Compreensão de
textos orais

Oralidade

Planejamento de
texto oral/
exposição oral

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

(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.

Pesquisador e
produtor de
novos
conhecimentos,
proporcionando
uma
aprendizagem
dotada de
finalidade e
significado

(EF35LP18) Escutar, com
atenção, apresentações
de trabalhos realizadas
por colegas, formulando
perguntas pertinentes
ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre
que necessário

Escutar, com
atenção,
apresentações
de trabalhos
realizadas por
colegas,

Pesquisa

(EF35LP19) Recuperar as
ideias principais em
situações formais de
escuta de exposições,
apresen-tações e
palestras.

Recuperar as
ideias principais
em situações
formais de
escuta

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.
(EF04LP19)
Ler e compreender
textos expositivos de
divulgação científica
para crianças,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Expor trabalhos
ou pesquisas
escolares em
sala de aula.

Ler e
compreender as
informações
gramaticais.

Princípios
Metodológicos
(métodos)
Buscar
informações de
interesse sobre
fenômenos
sociais e
naturais.
Selecionar textos
que circulam em
meios impressos
ou digitais.

Utilizar recursos
multissemióticos
e
orientando por
roteiro escrito.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Avaliar a partir de
observações e
registros realizados
pelo professor,
provas e
seminários.

Avaliar a partir de
observações e
registros realizados
pelo professor,
provas e
seminários.

Aula expositiva
onde favorece a
reflexão sobre
textos
instrucionais.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Sexta-feira
4 de Março de 2022
178 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Imagens
analíticas em
textos

Produção de
textos

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Escrita autônoma

Forma de
composição dos
textos/coesão e
articuladores

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Forma de
composição dos
textos/adequação
do texto às
normas de escrita

(EF04LP20) Reconhecer
a função de gráficos,
diagramas e tabelas em
textos, como forma de
apresentação de dados
e informações

(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
(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.
(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.
(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.

Comparar
informações
apresentadas
em gráficos ou
tabelas.

Legenda de
álbum de
recordação.

Planejar e
produzir texto
sobre o tema de
interesse.

Reescrita de
texto. Produção
textual

Planejar e
produzir, com
certa
autonomia.

Trabalhos com
verbetes de
enciclopédias
infantil, digitais
ou impressos.

Utilizar, ao
produzir o
texto, recursos
de coesão
pronominal,
com nível
adequado de
informatividade.

Trabalho
individual e
coletivo.

Utilizar, ao
produzir o
texto,
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais e
regras
ortográficas.

Observar o
comportamento
leitor do aluno.
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Avaliar a partir de
observações e
registros realizados
pelo professor,
provas e
seminários.
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Sexta-feira
4 de Março de 2022
179 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Escrita
colaborativa
Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Forma de
composição dos
textos

Compreensão em
leitura

Escrita
colaborativa

Habilidade
(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.
(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

(EF04LP14) Identificar,
em notícias, fatos,
participantes, local e
momento/tempo da
ocorrência do fato
noticiado.
(EF04LP15) Distinguir
fatos de
opiniões/sugestões em
textos (informativos,
jorna-lísticos,
publicitários etc.).

(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

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Opinar e
defender ponto
de vista sobre
tema polêmico
relacionado a
situações
vivenciadas na
escola e/ou na
comunidade.

Utilizar registro
formal e
estrutura
adequada à
argumentação.

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

Ler / assistir e
compreender
com autonomia,
notícias,
reportagens,
vídeos em vlogs
argumentativos.

Comparar
informações
sobre um
mesmo fato
veiculado em
diferentes
mídias.
Produzir roteiro
para edição de
uma
reportagem
digital sobre
temas de
interesse da
turma.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Avaliar a partir de
observações e
registros realizados
pelo professor,
provas e
seminários.

Selecionar livros
da biblioteca ou
do cantinho de
leitura da sala de
aula para leitura
individual, na
escola ou em
casa. Após a
leitura,
recomendando
os que mais
gostou para os
colegas.

Apresentar
textos de acordo
com as
convenções dos
gêneros e
concluir sobre
qual é mais
confiável e por
quê.

Observações e
registros realizados
pelo professor.

A partir de
buscas de
informações,
imagens, áudios
e vídeos na
internet de
acordo com as
convenções do

Observações e
registros realizados
pelo professor.
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com as convenções do
gênero notícia e
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Oralidade

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Planejamento e
produção de
texto

Forma de
composição 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.

(EF04LP18) Analisar o
padrão entoacional e a
expressão facial e
corporal de âncoras de
jornais radiofônicos ou
televisivos e de
entrevistadores/ entrevistados.

gênero.

Roteirizar,
produzir e
editar vídeo
para vlogs,
sobre produtos
de mídia para
público infantil.

Desenvolver
filmes, desenhos
animados, HQs,
games.
Vídeos
Retroprojetor

Trabalhos
individuais e
coletivos.
Simulado

Pesquisa
Jornal

Produzir textos
sobre temas de
interesse.
Analisar o
padrão
entoacional, a
expressão facial
e corporal e
utilizando
registro formal
e estrutura
adequada.
Argumentação.

Apresentar
diversos gêneros
textuais.
Cabe a todo
professor
permitir que as
crianças
adquiram os
comportamentos
do leitor e do
escritor pela
participação em
situações
práticas e não
“por meras
verbalizações”.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

(EF15LP14) Construir o
sentido de histórias
em quadrinhos e
tirinhas, relacionando
imagens e palavras e
interpretando recursos
gráficos (tipos de
balão, de letra,
onomatopeia).

Leitura/escuta
(compartilhada
eautônoma)

Leitura de
imagens em
narrativas
visuais.
Compreensão
em leitura

(EF05LP09)
Ler e compreender,
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.
(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.

Ler e interpretar
HQs relacionando
imagens e
palavras.
Interpretar
recursos gráficos
(tipos de balão,
letra,
onomatopeia)
Ler e
compreender
textos
instrucionais no
campo da vida
cotidiana.
Reconhecer
textos
instrucionais.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Desenvolver
sequência
didática onde
favoreça o
estudo sobre
HQs.
Aula expositiva
onde favoreça a
reflexão sobre
textos
instrucionais.
Visitas in loco:
casa de
artesanato,
Corcovado
(esteira) casa de
Maria, doces d’
afra para
apreciar as
receitas.
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Práticas de
Linguagem

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Escrita
colaborativa

(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.

Registrar com
autonomia
anedotas, dentre
outros gêneros do
campo da vida
cotidiana.

Escrita
colaborativa

Forma de
composição
do texto

(EF05LP12) Planejar
e produzir, com
autonomia, textos
instrucionais de
regras de jogo,
dentre outros
gêneros do campo
da vida cotidiana, de
acordo com as
convenções do
gênero e
considerando a
situação
comunicativa e a
finalidade do texto

(EF05LP14)
Identificar e
reproduzir, em
textos de resenha
crítica de brinquedos
ou livros de
literatura infantil, a
formatação própria
desses textos
(apresentação e
avaliação do
produto).

Planejar e
produzir, com
autonomia textos
instrucionais de
regras de jogos
dentre outros
gêneros.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Apresentar
através de
sequência
didática onde se
refletirá e
produzirá textos
da vida cotidiana
escritos e orais
(áudio)

Avaliar através de
atividades nos
cadernos escolares
onde será
registrado todas as
observações feitas
pelo professor.

Com base em
resultados de
observações e
pesquisas em
fontes de
informações
impressas ou
eletrônicas.
Avaliar através de
observação,
registros, simulados
e provas.

Identificar e
reproduzir, em
textos de resenha
crítica de
brinquedos ou
livros de literatura
infantil.

Apresentar
projeto de
indicação literária
para estudar,
refletir, conhecer
sobre a
formatação
própria deste
gênero.
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Formação do
leitor literário

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura
colaborativa e
autônoma

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Apreciação
estética/estilo

Habilidade

(EF15LP15)
Reconhecer que os
textos literários fazem
parte do mundo do
imaginário e
apresentam uma
dimensão lúdica, de
encantamento,
valorizando- os em
sua diversidade
cultural como
patrimônio artístico
da humanidade

(EF15LP16)
Ler e
compreender, em
colabo-ração com os
colegas e com a ajuda
do professor e, mais
tarde, de maneira
autônoma, textos
narrativos de maior
porte, como contos
(populares, de fadas,
acumulativos, de
assom-bração etc.) e
crônicas.

(EF15LP17) Apreciar
poemas visuais e
concretos, observando
efeitos de sentido
criados pelo formato
do texto na página,
distribuição e
diagramação das
letras, pelas
ilustrações e por
outros efeitos visuais.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Reconhecer que
os textos
literários fazem
parte do mundo
do imaginário e
apresentam uma
dimensão lúdica.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Apresentar
através de
fantoches,
flanelógrafo,
diversos textos
artísticos
literários para
que conheçam,
reflitam e
reconheçam
suas
características.

Avaliar através de
observação e
registros, simulados
e provas.

Ler e
compreender
textos narrativos.

Apreciar poemas
visuais e
concretos e por
outros efeitos
visuais.

Apresentar
poemas visuais,
concretos e
outros efeitos
visuais para
análise dos
efeitos,
elementos e
sentido.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Oralidade

Leitura/escuta
(compartilhada
eautônoma)

Formação do
leitor
literário/leitura
multissemiótica

Contagem de
histórias

Formação do
leitor literário

(EF15LP18) Relacionar
texto com ilustrações
e outros recursos
gráficos.

(EF15LP19)
Recontar oralmente,
com e sem apoio de
imagem, textos
literários lidos pelo
professor.

(EF35LP21)
Ler e
compreender, de
forma autônoma,
textos literários de
diferentes gêneros e
extensões, inclusive
aqueles sem
ilustrações,
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas e
autores.

Relacionar texto
com ilustrações e
outros recursos
gráficos.

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

Ler e
compreender
textos literários
de diferentes
gêneros.

Avaliar a partir da
observação e
registro.

Apresentar
textos artísticos
literário através
da leitura pelo
professor,
contação de
história para
que possam se
apropriar e
reproduzir
oralmente.

Apresentar
diversos textos a
partir de ações
realizadas em
sala de aula e
pela biblioteca
escolar.
Livros argolados
Maratona de
leitura pelo
aluno
Empréstimo de
livros Sacola
literária
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Formação do
leitor
literário/leitura
multissemiótica

Apreciação
estética/estilo
Textos
dramáticos

Escrita
autônoma e
compartilhada

(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 refrãos 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,

Identificar
diálogos em
textos narrativos
destacando o
uso de
variedades
linguísticas.

Apreciar poemas
e outros textos
versificados e
diferentes
modos de divisão
dos versos.
Identificar
funções do texto
dramático e sua
organização

Criar narrativas
ficcionais
utilizando
detalhes
descritivos na
sequência dos
eventos.
Ler e
compreender
narrativas
ficcionais

Apresentar
através de
sequência
didática onde
conhecerá sobre
as
características
do gênero e
aprofundar o
estudo através
do projeto
Olimpíadas de
língua
portuguesa.

Avaliar a partir de
observações
realizadas em
seminários e
atividades nos
cadernos.

Utilizar
tecnologia
digital para
apresentar e
dialogar com o
grupo sobre as
funções e
organizações
destes textos.

Avaliar a partir de
observações
realizadas em
seminários e
atividades nos
cadernos.

Trabalhar
através de
sequências
narrativas
utilizando
descritivos de
eventos e
imagens
apropriadas
para sustentar o
sentido do
texto.

Avaliar a partir da
auto avaliação do
registro.
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espaço, personagens,
narrador e a
construção do
discurso indireto e
discurso direto.

Produção de
textos (escrita
ompartilhada e
autônoma)

Oralidade

Escrita
autônoma

Declamação

Formas de
composição de
narrativas.

(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.

(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.

Ler textos em
versos
explorando
sentidos
figurados e
recursos visuais e
sonoros.

Ler textos em
versos
explorando
sentidos
figurados e
recursos visuais e
sonoros.

Diferenciar
narrativas em 1°
e 3° pessoa.
Identificar em
narrativas
cenário,
personagem
central, conflito
gerador.

Propor através
da leitura pelo
aluno, textos
onde se possa
explorar os
sentidos
figurados e
sonoros e os
recursos visuais
e sonoros.

Avaliar a partir da
auto avaliação do
registro.
Avaliar através de
prova atividades
nos cadernos.

Propor através
da leitura pelo
aluno, textos
onde se possa
explorar os
sentidos
figurados e
sonoros e os
recursos visuais
e sonoros.

Trabalhar a
partir da
sequência
didática
aspectos da
composição das
narrativas como:
conflito gerador,
personagem
central, cenário,
entre outros
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Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Oralidade

Discurso direto
e indireto

(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.

Forma de
composição de
textos poéticos

(EF35LP31) Identificar,
em textos
versificados, efeitos
de sentido
decorrentes do uso de
recursos rítmicos e
sonoros e de
metáforas

Performances
orais

(EF05LP25)
Representar cenas de
textos dramáticos,
reproduzindo as falas
das personagens, de
acordo com as
rubricas de
interpretação e
movimento indicadas
pelo autor.

Diferenciar
identificando
discurso indireto
e direto.

Refletindo a
diferença entro
o discurso direto
para o discurso
indireto e o uso
da variedade
linguística.

Reconhecer em
textos
versificados o
uso de recursos
rítmicos e
sonoros e de
metáforas.

Apresentar
através de slides
textos
versificados para
a apreciação e
identificação
dos recursos
rítmicos.

Interpretar falas
dos personagens
e movimentos de
acordo o texto,
respeitando o
limite de cada
um.

Avaliar a partir das
observações
realizadas em sala
de aula e fóruns.

Apresentar
vídeos para
apreciação
reflexão /
estudo e servir
de inspiração
para
representação
de cenas.
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Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Forma de
composição de
textos poéticos
visuais

(EF05LP28) Observar,
em ciberpoemas e
minicontos infantis
em mídia digital, os
recursos
multissemióticos
presentes nesses
textos digitais.

Identificar os
recursos
multissemióticos
presentes nos
textos digitais.

Utilizar recursos
digitais para
apresentar
estudar e
valorizar os
recursos
multissemióticos
presentes nos
textos digitais.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA
Objetos do
conhecimento

Habilidade

(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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Pesquisa
Escuta de
textos orais
Compreensão
de textos
orais

(EF35LP18) Escutar,
com atenção,
apresentações de
trabalhos realizadas
por colegas,
formulando
perguntas
pertinentes ao tema
e solicitando
esclarecimentos
sempre que
necessário.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Buscar e
selecionar
informações sobre
fenômenos sociais
e naturais.
Apreciar
apresentações,
formulando
perguntas
pertinentes ao
tema.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Trabalhar a partir
de sequência
didática onde
possa vivenciar,
estudar práticas
de estudo e
pesquisa afim de
aprender
investigar temas.
Trabalhar a partir
de palestras e
seminários para
que ampliem seus
conhecimentos
sobre o tema
estudado.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Avaliar a partir da
observação e
registro de
atividades
desenvolvidas em
sala de aula como:
pesquisas,
palestras e
seminários.

(EF35LP19)
Recuperar as ideias
principais em
situações formais de
escuta de exposições,
apresentações e
palestras.
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Planejamento
de texto oral
Exposição oral
Oralidade

Compreensão
em leitura
Imagens
analíticas em
textos

(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.
(EF05LP22)
Ler e
compreender
verbetes de
dicionário,
identificando a
estrutura, as
informações
gramaticais
(significado de
abreviaturas) e as
informações
semânticas.

Apresentar
sequência didática
para orientar
trabalhos
escolares com o
auxílio de
recursos
multissemióticos.
Expor trabalhos
ou pesquisas
escolares em sala
de aula. Apreciar
trabalhos
escolares. Ler e
compreender
verbetes de
dicionários.
Comparar
informações em
gráficos e tabelas.

(EF05LP23)
Comparar
informações
apresentadas em
gráficos ou tabelas.

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Produção de
textos

(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

Planejar e
produzir texto

Apresentar
sequência didática
com foco no
gênero verbete
identificando a
formatação deste
gênero.
Apresentar
sequência didática
sobre
informações em
gráficos e tabelas,
relacionando-as
ao contexto para
que o aluno possa
mediar a leitura
acionando
estratégias de
leitura já
conhecidas.

Apresentar
sequência didática
sobre produção
textual onde
refletirão sobre
qual melhor
gênero exprime
suas ideias
refletindo sobre
os
comportamentos
leitores e
escritores e
praticando seus
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais na
produção de
textos.
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Avaliar através de
observações e
registros a partir
de atividades em
sala de aula como
seminários,
palestras
atividades nos
cadernos

Avaliar através de
observações e
registros as
atividades
desenvolvidas em
sala de aula.
Auto avaliação
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Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Forma de
composição
dos textos
Adequação do
texto às
normas de
escrita;
Forma de
composição
dos textos
Coesão e
articuladores.

(EF05LP26) Utilizar,
ao produzir
o
texto, conhecimentos
linguísticos e
gramaticais: regras
sintáticas de
concordância
nominal e verbal,
convenções de
escrita de citações,
pontuação (pontofinal, dois-pontos,
vírgulas em
enumerações) e
regras ortográficas.
(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.

Utilizar
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais na
produção de
textos.
Utilizar recursos
de coesão
pronominal e
articuladores de
sentido na
produção textual.

Apresentar
sequência didática
sobre produção
textual onde
refletirão sobre
qual melhor
gênero exprime
suas ideias
refletindo sobre
os
comportamentos
leitores e
escritores e
praticando seus
conhecim
entos linguísticos
e gramaticais na
produção de
textos.
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Avaliar através de
observações e
registros as
atividades
desenvolvidas em
sala de aula.
Auto avaliação
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Práticas de
Linguagem

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Objetos do
conhecimento

Escrita
colaborativa

Forma de
composição
dos textos

Compreensão
em leitura

Habilidade

(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.
(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.
(EF05LP15)
Ler/assistir e
compreender, com
autonomia, notícias,
reportagens, vídeos
em vlogs
argumentativos,
dentre outros
gêneros do campo
político-cidadão, de
acordo com as
convenções dos
gêneros e
considerando a
situação
comunicativa e o

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Opinar sobre
tema polêmico
Defender ponto
de vista sobre
tema polêmico.

Identificar lados e
corpo de notícias
em manchetes e
notícias.
Identificar a
formatação e
diagramação
específica de
cada gênero em
estudo.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Apresentar a
atividade
permanente
Roda de noticias

Apresentar
sequência didática
através da roda de
notícias onde será
discutido de
maneira crítica
sobre as notícias
que permeiam sua
comunidade e o
mundo.

Avaliar através de
observação e
registros a partir
de atividades
desenvolvidas em
sala de aula.

Assistir notícias
Ler notícias,
reportagens.
Comparar
informações
analisando as
fontes veiculadas.

Apresentar em
sequência didática
notícias,
reportagens,
utilizando recursos
digitais com o
objetivo de
conhecer, ler e
valoriza e produzir
a notícia nos seus
mais variados
suportes.
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tema/assunto do
texto.

Produção de
textos (escrita
compartilhada
e autônoma)

Escrita
colaborativa

Planejamento
e produção de
texto
Oralidade
Produção de
texto

(EF05LP16)
Comparar
informações sobre
um mesmo fato
veiculadas em
diferentes mídias e
concluir sobre qual é
mais confiável e por
quê.
(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.
(EF05LP18)
Roteirizar, produzir e
editar vídeo para
vlogs
argumentativos
sobre produ-tos de
mídia para público
infantil (filmes,
desenhos animados,
HQs, games etc.),
com base em
conhecimentos
sobre eles, 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,

Avaliar através
de
observação e
registros a partir
de atividades
desenvolvidas em
sala de aula.

Produzir roteiro
para edição de
uma reportagem.

Roteirizar,
produzir e editar
vídeos sobre
produtos de
mídia para o
público infantil.
Argumentar
oralmente sobre
notícias
veiculadas.
Analisar
argumentações
sobre produtos
de mídia para o
público infantil.

Trabalhar a partir
de sequência
didática para que
possa roteirizar,
produzir,
argumentar e
editar vídeo sobre
acontecimentos de
interesses sociais.

Avaliar através de
observação e
registros a partir
de atividades
desenvolvidas em
sala de aula.

Analisar os
elementos
paralinguísticos
e linguísticos do
vídeo
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respeitando pontos
de vista diferentes.

Práticas de
Linguagem

Análise
linguística/
semiótica
(ortografização)

Objetos do
conhecimento

Forma de
composição
dos textos

Habilidade

(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
(EF05LP21) Analisar o
padrão entoacional, a
expressão facial e
corporal e as escolhas
de variedade e registro
linguísticos de vloggers
de vlogs opinativos ou
argumentativos.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhament
o/ planejamento)

Trabalhar a partir
de sequência
didática para que
possa roteirizar,
produzir,
argumentar e editar
vídeo sobre
acontecimentos de
interesses sociais.

Avaliar através de
observação e
registros a partir
de atividades
desenvolvidas em
sala de aula.

Roteirizar,
produzir e editar
vídeos sobre
produtos de
mídia para o
público infantil.
Argumentar
oralme
nte sobre
notícias
veiculadas.
Analisar
argumentações
sobre produtos
de mídia para o
público infantil.
Analisar os
elementos
paralinguísticos
e linguísticos do
vídeo
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – MUNDO DO
TRABALHO - PROCESSO
IDENTITÁRIO – CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICOS
CAMPO DE ATUAÇÃO: CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

Objetos do
conhecimento

Reconstruçã
o do
contexto de
produção,
circulação e
recepção de
textos
Caracterizaçã
o do campo
jornalístico e
relação entre
os gêneros
em
circulação,
mídias e
práticas da
cultura
digital.

Leitura

Reconstruçã
o do
contexto de
produção,
circulação e
Recepção de
textos
Caracterizaçã
o do campo
jornalístico e
relação entre
os gêneros
em
circulação,
mídias e
práticas da
cultura
digital

Habilidade

(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 tornarse consciente das
escolhas feitas
enquanto produtor de
textos.

(EF06LP02)
Estabelecer relação
entre os diferentes
gêneros jornalísticos,
compreendendo a
centralidade da
notícia.

(EF67LP01)
Analisar a estrutura e
funcionamento dos
hiperlinks em textos
noticiosos publicados
na Web e vislumbrar
possibilidades de uma
escrita hipertextual

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliar
posicionamentos
explícitos ou
implícitos sobre
os temas
abordados em
textos
jornalísticos.
Analisar os
interesses que
movem o campo
jornalístico, os
efeitos das novas
tecnologias no
campo e as
condições que
fazem da
informação uma
mercadoria,
desenvolvendo
uma atitude
crítica em relação
a esse tipo de
texto.
Perceber as
escolhas
linguísticas que
denotam a
parcialidade/
imparcialidade do
jornalista na
edição dos fatos.
Analisar
criticamente
textos
jornalísticos e
identificar o fato
central noticiado.

Leitura e análise
de textos
jornalísticos que
circulam em
diferentes
mídias.
Roda de
notícias:
identificação,
leitura, escuta e
análise de
algumas
notícias
extraídas da
web, bem como
impressas.

Seleção de
notícias online
para análise de
hipertextos e
hipermídias.

Identificar
hipertextos e
hipermídias
presentes em
notícias online e
compreender as
funções desses
elementos nos
textos.
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Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

A avaliação será feita
a partir da
observação do nível
de atenção do aluno
à proposta de
trabalho
apresentada.
À sua capacidade de
levantar hipóteses,
identificar
intencionalidadese
fazer inferências.
Os alunos serão
avaliados durante
todo o processo de
análise dos textos,
levando em
consideração a
participação e o
interesse de cada
um, diante das
atividades
propostas.

Os estudantes serão
avaliados durante a
realização das
atividades propostas,
levando em
consideração a
participação nas
aulas e compromisso
com as atividades.
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Leitura

Leitura

Leitura

Apreciação e
réplica

Relação
entre textos

Estratégia de
leitura
Distinção de
fato e
opinião

(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.

Analisar e
discriminar fatos
e opiniões na
notícia e a
pertinência nos
comentários dos
leitores

Roda de
notícias:
identificação,
leitura, escuta e
análise crítica
de algumas
notícias
extraídas da
web, bem como
impressas.

Participação do
aluno durante o
trabalho
desenvolvido.

Reconhecer
notícias falsas a
partir da
verificação /
avaliação do
veículo, fonte,
data e local,
autoria, dentre
outros
elementos que
atestem a
fidedignidade do
relato dos fatos.

Pesquisa e
análise de
notícias que
tratam de um
mesmo fato em
diferentes
veículos e
mídias.

Desempenho dos
estudantes no
decorrer das
pesquisas e durante
o
processo de
socialização da
atividade proposta.

Identificar
diferentes pontos
de vista e
diferenciar
posicionamento
estratégico,
opiniões e fatos.

Atividade em
grupo de
leitura, análise e
identificação de
divergentes
pontos de vista
dentro de um
texto;
Socialização por
meio de
exposição oral
acerca das
conclusões
obtidas
pelos grupos.
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Os estudantes serão
avaliados a partir de
seus níveis de
comprometimento
com as atividades
propostas.
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Leitura

Estratégia de
leitura:
identificação
de teses e
argumentos
Apreciação e
réplica

Leitura

Leitura

Efeitos de
sentido

Efeitos de
sentido/
exploração da
multissemiose

(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.

Reconhecer o
gênero textual
argumentativo.
Compreender as
nuances da
linguagem que
permitem
argumentar,
contra
argumentar,
fundamentar,
provar, justificar,
em defesa de um
ponto de vista.

A avaliação será feita
a partir da
observação do nível
Análise de textos
de atenção do aluno
argumentativos
à proposta de
para
trabalho
identificação de
apresentada. À sua
teses/opiniões/
capacidade de
posicionamentos
levantar hipóteses,
.
identificar
intencionalidadese
fazer inferências.

Comparar
informações
apresentadas
através de
recursos gráficovisuais em textos,
identificando os
efeitos de sentido
produzidos por
esse recurso.

Interpretação
de diferentes
exemplares de
campanhas
publicitárias,
bem como
análise dos
recursos
gráfico-visuais e
da relação
texto-imagem.

(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.
(EF67LP08)
Identificar os
efeitos de sentido
devido 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.
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A avaliação será
contínua em todo o
processo e feita por
meio da observação
da compreensão dos
estudantes sobre o
assunto trabalhado.
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Produção de
texto

Estratégias de
produção:
planejamento
de textos
informativos

Textualizaçã
o, tendo em
vista suas
condições de
produção, as
característica
s do gênero
em
Produção de
questão, o
texto
estabelecime
nto de
coesão,
adequação à
norma-padrão
e o uso
adequado de
ferramentas de
edição

(EF67LP09)
Planejar notícia
impressa 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

Planejar a
produção escrita
de notícias.

Identificar a
função social de
noticiar
acontecimentos/f
atos da sociedade
pelos meios de
comunicação
impresso ou
digital.

Utilizar
mecanismos
discursivos e
linguísticos de
coerência e
coesão textuais,
conforme o
gênero e os
propósitos do
texto.

Elaboração de
um roteiro para
planejamento
da produção
escrita de uma
notícia que
atenda às
características
desse gênero,
bem como à sua
função social.

Avaliar a turma a
partir da observação
do
comprometimento
com as atividades
propostas.

Produção de
texto: notícia.
Elaboração, em
grupo, de
notícias com
temáticas de
interesse para a
comunidade
escolar, visando
a integração
dessas
produções a um
jornal escolar.
Socialização das
produções por
meio da
oralidade.

Os estudantes serão
avaliados durante
todo o processo que
envolve a produção
das notícias, bem
como durante a
socialização dos
textos produzidos.
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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.

(EF06LP01PAL)
Planejar e produzir
notícia impressa com
temática local que
atenda às
características desse
gênero textual, para
circulação em
ambiente escolar.

Produção de
texto

Estratégias
de
produção:
planejament
o de textos
argumentativos e
apreciativos.

(EF67LP11)
Planejar resenhas,
vlogs, vídeos e
podcasts variados e
textos e vídeos de
apresentação e
apreciação próprios
das culturas juvenis
(algumas
possibilidades:
fanzines, fanclipes, ezines, 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
ob ra/evento e do
elenco/seleção de
aspectos, elementos
ou recursos que
possam ser
destacados positiva ou
negativamente ou da

Reconhecer a
importância da
divulgação e da
informação
acerca de
acontecimentos
próximos que
envolvem a sua
cidade e a sua
região;
Utilizar
mecanis
mos discursivos e
linguísticos de
coerência e
coesão textuais,
conforme o
gênero e os
propósitos do
texto.

Analisar vlogs,
podcasts,
dentre outros
textos da cultura
juvenil, com base
na estrutura
composicional e
na estrutura do
gênero, a partir
de temáticas
diversas, com o
objetivo de
compreender as
especificidades
do gênero.

Planejamento e
realização de
escrita
colaborativa
de notícias
que abordem
temáticas
locais,
observando as
características
próprias do
gênero.

Áudio de
podcasts,
leitura de vlogs
e outros textos
da cultura
juvenil,
seguidos de
tomada de nota
acerca das
principais
características
desses gêneros
literários:
condições de
produção
(quem fala,
público alvo,
plataforma que
disponibiliza),
características
temáticas
(fontes de
pesquisa,
credibilidade
das fontes,
pertinência do
tema),
características
composicionais
e estilísticas.

Os estudantes serão
avaliados durante
todo o processo de
planejamento e
produção das
notícias, levando em
consideração
critérios como a
atenção,
comprometimento e
participação no
decorrer das
atividades. As
produções textuais
elaboradas também
servirão como
instrumentos
avaliativos.

Os alunos serão
avaliados durante o
toda a realização das
atividades
propostas, bem
como durante a
socialização dos
trabalhos realizados.

Socialização da
tomada de nota
e discussão
acerca do
assunto em
análise.
Planejamento
das produções
textuais a partir
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roteirização do passo a
passo do game para
posterior gravação
dos vídeos.

Produção de
texto

Textualização
de textos
argumentativos e
apreciativos

(EF67LP12)
Produzir resenhas
críticas, vlogs, vídeos,
podcasts variados e
produções e gêneros
próprios das culturas
juvenis (algumas
possibilidades
: fanzines, fanclipes, ezines, 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.

(EF06LP02PAL)
Produzir resenhas
críticas acerca de
manifestações
culturais locais,
utilizando
instrumentos como a
descrição e a avaliação
para abordagem da
manifestação
escolhida.

das
particularidades
dos gêneros
trabalhados.
Desenvolver a
análise crítica e a
capacidade
argumentativa
por meio da
leitura e da
produção de
resenhas de
textos variados
típicos da cultura
juvenil.
Expor suas
apreciações e
posicionamentos
diante dos textos
lidos.

Refletir sobre a
forma como as
tradições
culturais locais
vêm se mantendo
até os dias atuais;

Produção de
resenhas
críticas sobre
gêneros
próprios da
cultura juvenil.
Produção de
resenhas
críticas sobre
manifestações
culturais locais.

Identificar os
motivos pelos
quais muitas
manifestações
culturais passam
por
transformações
ao longo do
tempo e se
posicionar
criticamente
acerca dessas
transformações.
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Os alunos serão
avaliados durante
todo o processo de
produção dos textos,
levando em
consideração a
participação e o
interesse de cada
um, diante das
atividades
propostas.

Os alunos serão
avaliados durante a
realização da
atividade proposta,
bem como pelas
resenhas produzidas.
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Produção e
edição de
textos
publicitários

Produção de
texto

Oralidade

(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.

(EF67LP14)
Definir o contexto
de produção da
entrevista (objetivos, o
que se pretende
conseguir, por que
aquele entrevistado
etc.), levantar
informações sobre o
entrevistado e sobre o
acontecimento ou
tema em questão,
preparar o roteiro de
perguntas e realizar
entrevista oral com
envolvidos ou
especialistas
Planejamento e
relacionados com o
produção de
fato noticiado ou com
entrevistas
o tema em pauta,
orais
usando roteiro
previamente
elaborado e
formulando outras
perguntas a partir das
respostas dadas, e,
quando for o caso,
selecionar partes,
transcrever e proceder
a uma edição escrita
do texto, adequando-o
a seu contexto de
publicação, à
construção
composicional do
gênero e garantindo a

Identificar não só
a função social de
textos utilizados
na publicidade,
como também as
condições de
produção e
recepção dos
textos desse
gênero.

Produção,
revisão e edição
de textos que
circulam na
esfera
publicitária,
levando em
consideração
leituras
individuais e
reflexões em
grupo.

A avaliação será feita
a partir da
observação do nível
de atenção do aluno
à proposta de
trabalho
apresentada, bem
como por meio da
análise dos textos
produzidos.

Planejar uma
entrevista oral,
selecionando o
fato noticiado e
formulando
perguntas acerca
dele, visando uma
futura produção
textual, a partir
da entrevista
feita.

Atividade em
grupo:
planejamento
de uma
entrevista que
compreenderá
desde a decisão
sobre quem
entrevistar, até
a elaboração do
roteiro de
perguntas,
levando em
consideração as
particularidades
desse gênero
textual.

Os estudantes serão
avaliados a partir da
observação do nível
de interesse,
envolvimento,
responsabilidade e
compromisso com as
atividades
propostas. A
comunicação clara e
respeitosa e a
interação com os
demais membros do
grupo também serão
critérios de
avaliação.
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relevância das
informações mantidas
e a continuidade
temática.

CAMPO DE ATUAÇÃO: CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

Leitura

Leitura

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Estratégias e
procedimentos
de leitura em
textos legais e
normativos

(EF67LP15)
Identificar a
proibição imposta ou o
direito garantido e as
circunstâncias de sua
aplicação em artigos
relativos a normas,
regimentos escolares,
regimentos e estatutos
da sociedade civil,
regulamentações para
o mercado publicitário,
Código de Defesa do
Consumidor, Código
Nacional de Trânsito,
ECA, Constituição,
dentre outros.

Perceber as
características
gerais
de normas
textuais, como a
regulamentação
de ações
(proibição/permi
ssão) e como a
garantia de
direitos para
compreender a
função dos
artigos relativos
a normas.

Leitura e análise
de artigos
relativos a
normas
(regimento
escolar, por
exemplo);
Roda de
conversa para
discussão e
reflexão acerca
dos impactos
desse tipo de
texto na vida em
sociedade.

Os estudantes serão
avaliados a
partir da observação
do nível de interesse,
envolvimento,
responsabilidade e
compromisso com as
atividades propostas.
A comunicação clara
e respeitosa e a
interação com os
demais colegas
durante a roda de
conversa também
serão critérios de
avaliação.

Contexto de
produção,
circulação e
recepção de
textos e
práticas
relacionadas à
defesa de
direitos e à
participação
social.

(EF67LP16)
Explorar e analisar
espaços de reclamação
de direitos e de envio
de solicitações (tais
como ouvidorias, SAC,
canais ligados a órgãos
públicos, plataformas
do consumidor,
plataformas de
reclamação), bem
como de textos
pertencentes a gêneros
que circulam nesses
espaços, reclamação
ou carta de
reclamação, solicitação
ou carta de solicitação,
como forma de ampliar
as possibilidades de
produção desses textos
em casos que remetam
a reivindicações que
envolvam a escola, a
comunidade ou algum
de seus membros,
como forma de se
engajar na busca de
solução de problemas
pessoais, dos outros e
coletivos.

Objetos do
conhecimento

Conhecer
órgãos e/ou
plataformas
para
reclamação de
direitos para
fazerem uso
dos mesmos
quando se
sentirem
insatisfeitos,
prejudicados ou
lesados.
Reconhecer as
características
do gênero
Cartas de
reclamação.
Analisar e
investigar
plataformas e
espaços virtuais
de reclamação
para ampliação
das
possibilidades
de produção de
cartas de
reclamação.

Leitura e análise
de cartas de
reclamação em
diferentes
formatos e
discussão sobre
os elementos
que compõem o
gênero;
Disponibilização
de materiais
sobre sites e
plataformas de
reclamação na
internet para
discussão sobre
como os
mesmos
funcionam e de
que maneira
pode-se utilizar
desses recursos
para reivindicar
direitos;
Síntese coletiva
das principais
informações
abordadas
durante as
discussões.
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A avaliação será feita
a partir da
observação do nível
de atenção do aluno
à proposta de
trabalho
apresentada. À sua
capacidade de
levantar hipóteses,
identificar
intencionalidades e
fazer inferências.
Os alunos serão
avaliados durante
todo o processo de
análise dos textos,
levando em
consideração a
participação e o
interesse de cada um
diante das atividades.
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Leitura

Leitura

Relação entre
contexto de
produção e
características
composicionai
s e estilísticas
dos
gêneros (carta
de solicitação,
carta de
reclamação,
petição online, carta
aberta,
abaixoassinado,
proposta etc.)
Apreciação e
réplica

explicações,
argumentos e/ou
relatos do problema,
fórmula de finalização
mais ou menos
cordata, dependendo
do tipo de carta e
subscrição) e algumas
das marcas linguísticas
relacionadas à
argumentação,
explicação ou relato de
fatos, como forma de
possibilitar a escrita
fundamentada de
cartas como essas ou
de postagens em
canais próprios de
reclamações e
solicitações em
situações que
envolvam questões
relativas à escola, à
comunidade ou a
algum
dos seus membros.

Estratégias,
procedimento
s de leitura em
textos
reivindicatório
s ou
propositivos

(EF67LP18)
Identificar o objeto da
reclamação e/ou da
solicitação e sua
sustentação,
explicação ou
justificativa, de forma a
poder analisar a
pertinência da
solicitação ou
justificação.

Analisar cartas
de reclamação
em diferentes
formatos e
reconhecer os
elementos que
compõem o
gênero,
apropriando-se
da sua
estrutura.
Estabelecer
relações entre
contexto de
produção das
cartas de
reclamação
para
reconheciment
o de seus
elementos
composicionais.

Reconhecer,
nas cartas de
reclamação,
argumentos que
justifiquem ou
não a
pertinência
daquilo que
está sendo
reclamado.

Distribuição de
cartas de
reclamação
impressas para
leitura, análise e
reflexão.

O estudante será
avaliado no decorrer
da realização das
atividades propostas,
levando em
consideração o grau
de comprometimento
e responsabilidade
durante as aulas.

Leitura e
discussão de
uma carta de
reclamação e
análise dos
argumentos que
fundamentam a
sua contestação.

Os alunos serão
avaliados durante
toda a realização das
atividades propostas,
bem como durante a
socialização dos
trabalhos realizados.
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Produção de
texto

Estratégia de
produção:
planejamento
de textos
reivindicatórios
ou propositivos

(EF67LP19)
Realizar
levantamento de
questões, problemas
que requeiram a
denúncia de
desrespeito a direitos,
reivindicações,
reclamações,
solicitações que
contemplem a
comunidade escolar ou
algum de seus
membros e
examinar normas e
legislações.

Resolver
problemas
escolares
e/ou
comunitários
por meio do uso
de linguagem
persuasiva e
argumentativa
através da
escrita de cartas
de reclamação.
Produzir cartas
de reclamação
com base no
levantamento
de problemas
escolares e/ou
comunitários
para exercitar
as
características
do gênero

Produção
textual:
apresentação e
discussão de
problema
escolar e/ou
comunitário
para posterior
resolução por
meio do uso de
linguagem
persuasiva e
argumentos
através da
escrita de cartas
de reclamação.
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durante
toda a realização das
atividades propostas,
levando em
consideração
critérios como a
participação,
interesse e
responsabilidade do
estudante.
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CAMPOS DE ATUAÇÃO: PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

Leitura

Produção de
texto

Produção de
texto

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Explorar a
prática de
curadoria de
informação,
utilizando
critérios préestabelecidos, a
fim de
compreender
sobre a
importância de
realizar
pesquisas em
fontes
confiáveis.

Curadoria de
informação

(EF67LP20) Realizar
pesquisa, a partir de
recortes e questões
definidos
previamente, usando
fontes indicadas e
abertas.

Estratégias de
escrita:
textualização,
revisão e
edição.

(EF67LP21) Divulgar
resultados
de pesquisas por
meio de
apresentações orais,
painéis, artigos de
divulgação científica,
verbetes de
enciclopédia,
podcasts científicos
etc.

Transmitir com
objetividade e
clareza
resultados de
pesquisas
realizadas.

(EF67LP22) Produzir
resumos, a partir das
notas e/ou esquemas
feitos, com o uso
adequado de
paráfrases e citações.

Identificar e
localizar as
informações
principais de
um texto
usando
estratégias de
anotação como
grifar, sublinhar,
circular
parágrafos ou
escrever nas
margens dos
parágrafos, de
maneira que o

Estratégias de
escrita:
textualização,
revisão e
edição.

Princípios
Metodológicos
(métodos)
Discussão sobre
a importância
da
prática da
curadoria de
informação em
tempos de
massificação de
informações
disponíveis.
Pesquisa de
links, artigos e
informações
pela web e
levantamento
de informações
que pareçam
relevantes e
úteis para a
comunidade
escolar.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Os estudantes serão
avaliados a
partir do
comprometimento
com as atividades
propostas.

Produção de
painéis, artigos
de
divulgação
científica, ou
outros tipos de
produção, que
viabilizem a
divulgação de
informações
sobre pesquisas
realizadas.

A avaliação
ocorrerá durante
toda a realização das
atividades propostas,
levando em
consideração
critérios como a
participação,
interesse e
responsabilidade do
estudante.

Produção de
resumos a partir
de estratégias
de anotação.

Os estudantes serão
avaliados de acordo
com o interesse e
participação da
atividade proposta,
bem como pela
produção textual
produzida.
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material
destacado
auxilie na
produção de
resumos.

Oralidade

Conversação
espontânea

Procedimentos
de apoio à
compreensão
Oralidade
Tomada de
nota

Textualização
Progressão
temática

(EF67LP23) Respeitar
os turnos
de fala na
participação em
conversações e em
discussões ou
atividades coletivas,
na sala de aula e na
escola e formular
perguntas coerentes
e adequadas em
momentos oportunos
em situações de
aulas, apresentação
oral, seminário etc.
(EF67LP24) Tomar
nota de aulas,
apresentações orais,
entrevistas (ao vivo,
áudio, TV, vídeo),
identificando e
hierarquizando as
informações
principais, tendo em
vista apoiar o estudo
e a produção de
sínteses e reflexões
pessoais ou outros
objetivos em
questão.
(EF67LP25)
Reconhecer e utilizar
os critérios de
organização tópica
(do geral para o
específico, do
específico para o
geral etc.), as marcas
linguísticas dessa
organização
(marcadores de
ordenação e
enumeração, de
explicação, definição
e exemplificação, por
exemplo) e os
mecanismos de
paráfrase, de maneira
a organizar mais
adequadamente a
coesão e a
progressão temática
de seus textos.

Perceber
regularidades
típicas da
exposição oral
(controle de
tempo, ordem
da exposição,
utilização de
recursos
semióticos, e
necessidade de
ensaios).

Identificar a
importância dos
conceitos
abordados em
sala de aula;
Organizar dados
e refletir sobre
o que foi
estudado.
Tomar notas.
Planejar e
produzir textos
orais.

Planejamento
de exposições
orais,
levando em
consideração as
regularidades
da exposição
oral.

Os estudantes serão
avaliados
de acordo o grau de
comprometimento
com as atividades
propostas.

Tomada de
notas e
apresentação
oral
das informações
obtidas por
meio de
anotações
oriundas de
documentário.

O estudante será
avaliado pelo
compromisso
demonstrado
durante a execução
da atividade
proposta.

Usar
adequadament
e ferramentas
de apoio à
textualização e
à progressão
temática.
Identificar
critérios de
organização e
marcas
linguísticas
dessa
organização
para reconhecer
como se dão a
coesão e a
progressão
temática em
textos.
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Análise
linguística /
Semiótica

Textualização

(EF67LP26)
Reconhecer a
estrutura de
hipertexto em textos
de divulgação
científica e proceder
à remissão a
conceitos e relações
por meio de notas de
rodapés ou boxes

Compreender o
que são
hipertextos
Criar links em
textos didáticos
digitais, a fim de
mobilizar
elementos
composicionais
típicos do
hipertexto.

Apresentação
de hipertextos
por meio
de textos de
divulgação
científica;
Discussão
acerca desse
gênero a partir
de um texto
explicativo que
contenha as
definições sobre
seus conceitos e
principais
características.
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A avaliação será
processual e
qualitativa, levando
em consideração o
interesse e a
participação dos
alunos nas
discussões.
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Práticas de
Linguagem

Leitura

Objetos do
conhecimento

Relação entre
textos

Estratégias de
leitura
Leitura
Apreciação e
réplica

Habilidade

(EF67LP27)
Analisar, entre os
textos literários e entre
estes e outras
manifestações artísticas
(como cinema, teatro,
música, Artes Visuais e
midiáticas), referências
explícitas ou implícitas a
outros textos, quanto aos
temas, personagens e
recursos literários e
semióticos.

(EF67LP28)
Ler, de forma autônoma,
e compreender –
selecionando
procedimentos e
estratégias de leitura
adequadas a diferentes
objetivos e levando em
conta características dos
gêneros e suportes –,
romances infantojuvenis,
contos populares, contos
de terror, lendas
brasileiras, indígenas e
africanas, narrativas de
aventuras, narrativas de
enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias
em quadrinhos, mangás,
poemas de forma livre e
fixa (como sonetos e
cordéis), vídeopoemas,
poemas visuais, dentre
outros, expressando
avaliação sobre o texto
lido e estabelecendo
preferências por gêneros,
temas,
autores.

Expectativas
de
aprendizagens
(aprendizagens)
Desenvolver a
capacidade de
relacionar
textos diversos,
identificando
um intertexto.
Reconhecer
efeitos de
sentido
decorrentes do
uso de
mecanismos de
intertextualida
de (referências,
alusões,
retomadas)
entre os textos.

Conhecer
procedimentos
e estratégias
de leitura,
antecipação
(hipóteses e
conhecimento
prévio),
inferência e
verificação,
como estrutura
de produção de
sentido nos
diversos
gêneros
textuais.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Comparação
entre obras
literárias e
outras
manifestações
artísticas e
observação dos
efeitos de
sentidos
provocados
pela
intertextualida
de nas obras
em análise.

O estudante será
avaliado pelo
compromisso
demonstrado
durante a execução
da atividade
proposta.

Construção das
estratégias de
leitura a partir
da análise e
estudo de um
conto de
humor.

A avaliação será
processual e
qualitativa, levando
em consideração o
interesse e a
participação dos
alunos nas
discussões.
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(EF67LP29) Identificar,
em texto dramático,
personagem, ato, cena,
fala e indicações cênicas
Efeitos de
e a organização do texto:
sentidos
provocados pelos enredo, conflitos, ideias
principais, pontos de
usos de recursos
vista, universos de
linguísticos e
referência.
multissemióticos

Diferenciar a
estrutura de
um gênero
textual
narrativo com
sua adaptação
para o texto
dramático.

Comparação
entre um conto
popular e sua
adaptação para
o texto
dramático,
evidenciando
os elementos
constitutivos
do gênero
dramático na
adaptação.

(EF67LP30)
Criar narrativas ficcionais,
tais como contos
populares, contos de
suspense, mistério,
terror, humor, narrativas
de enigma, crônicas,
histórias em quadrinhos,
dentre outros, que
utilizem cenários e
personagens realistas ou
de fantasia, observando
os elementos da
estrutura narrativa
próprios ao gênero
pretendido, tais como
enredo, personagens,
tempo, espaço e
narrador, utilizando
tempos verbais
adequados à narração de
fatos passados,
empregando
conhecimentos sobre
diferentes modos de se
iniciar uma história
e de inserir os discursos
direto e indireto.

Conhecer os
elementos
composicionais
de narrativas
ficcionais e
produzir textos
com os
elementos
próprios do
gênero.

Planejamento e
produção de
narrativas
ficcionais
focadas nos
elementos
composicionais
do gênero
escolhido.

Os estudantes serão
avaliados pelo
compromisso com as
atividades propostas,
atenção às aulas e
por meio de suas
produções escritas.

(EF67LP31)
Criar poemas
compostos por versos
livres e de forma fixa
(como quadras e
sonetos), utilizando
recursos visuais,
semânticos e sonoros,
tais como cadências,
ritmos e rimas, e poemas
visuais e vídeo- poemas,

Diferenciar os
poemas de
forma
fixa dos
poemas de
forma livre e
utilizar, ao
longo da
criação de um
poema,
recursos

Planejamento e
Produção de
poemas
focada nos
elementos
composicionais
do gênero
escolhido

Os estudantes serão
avaliados
pelo compromisso
com as atividades
propostas, atenção
às aulas e por meio
de suas produções
escritas.

Reconstrução da
textualidade

Leitura

Construção da
textualidade
Produção de
textos
Relação entre
textos

Construção da
textualidade
Produção de
textos

Relação entre
textos
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Os estudantes serão
avaliados de acordo
o grau de
comprometimento
com as atividades
propostas.
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explorando as relações
entre imagem e texto
verbal, a distribuição da
mancha gráfica (poema
visual) e outros recursos
visuais e sonoros.

Produção de
textos

Construção da
textualidade
Relação entre
textos

(EF06LP03PAL) Planejar e
Criar poemas com
temáticas que envolvam
o cenário local, de acordo
com as particularidades
desse gênero textual.

visuais,
semânticos e
sonoros.

Identificar
paisagens
naturais
ambientes ou
singularidades
da comunidade
local que
sirvam como
fonte de
inspiração para
produção de
poemas, como
forma de
valorização do
lugar onde
vivem.

Planejamento e
produção de
poemas com
temáticas que
abordem a
realidade local.
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O processo avaliativo
acontecerá durante
todo o
desenvolvimento das
atividades propostas,
analisando critérios
como o
envolvimento
durante as aulas,
responsabilidade
com prazos, bem
como por meio dos
poemas produzidos.
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Práticas de
Linguagem

Análise
linguística /
semiótica

Análise
linguística /
semiótica

Análise
linguística /
semiótica

Análise
linguística /
semiótica

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Fonoortografia

(EF67LP32) Escrever
palavras com correção
ortográfica,
obedecendo às
convenções da escrita.

Aplicar os
conhecimentos
sobre regras
ortográficas
para solução de
erros
ortográficos.

Elementos
notacionais da
escrita

Léxico/m
orfologia

(EF67LP33)
Pontuar
textos
adequadamente.

(EF67LP34)
Formar antônimos com
acréscimo de prefixos
que expressam noção
de negação.
(EF67LP35) Distinguir
palavras derivadas por
acréscimo de afixos e
palavras compostas.

Coesão

(EF67LP36) Utilizar, ao
produzir texto,
recursos de coesão
referencial (léxica e
pronominal) e
sequencial e outros
recursos expressivos
adequados ao gênero
textual.

Identificar a
função e os
efeitos de
sentido dos
sinais de
pontuação.

Compreender o
processo de
formação de
palavras,
observando a
relação de
sentido entre os
afixos utilizados
nessa
formação.
Inferir
significados a
partir de
prefixos e
sufixos
utilizados.
Compreender o
sistema de
relações entre
palavras e
expressões
dentro de um
texto e
identificar
elementos de
coesão
referencial e

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)
A avaliação será feita
a partir da
Leitura e análise
observação do nível
de textos para
de atenção do aluno
reflexão sobre o
à proposta de
uso adequado
trabalho
de regras
apresentada. À sua
ortográficas, a
capacidade de
partir da
levantar hipóteses,
comparação
identificar
entre textos.
intencionalidades e
fazer inferências;
Princípios
Metodológicos
(métodos)

Reflexão sobre a
função e
os efeitos de
sentido dos
sinais de
pontuação, por
meio da leitura e
análise de
textos.

Trabalho em
grupo:
Exercícios sobre
o processo de
formação de
palavras;
Análise e
discussão sobre
a relação de
sentido entre os
prefixos e os
sufixos
utilizados para
formar novos
vocábulos.
Exercícios sobre
o emprego de
recursos de
coesão
referencial e
sequencial, a
partir da leitura
e análise de
textos.
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A avaliação será
feita a partir da
observação do nível
de atenção do
aluno à proposta de
trabalho
apresentada. À sua
capacidade de
levantar hipóteses,
identificar
intencionalidades e
fazer inferências.

A avaliação
ocorrerá durante
toda a realização
das atividades
propostas, levando
em consideração
critérios como a
participação,
interesse e
responsabilidade
do estudante, bem
como sua postura
em relação aos
demais colegas de
grupo.
A avaliação
ocorrerá durante
toda a realização
das atividades
propostas, levando
em consideração
critérios como a
participação,
interesse e
responsabilidade
do estudante.
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sequencial
responsáveis
pela coesão
textual.

Análise
linguística /
semiótica

Análise
linguística /
semiótica

Análise
linguística /
semiótica

Análise
linguística /
semiótica

Sequências
textuais

Figuras de
linguagem

Léxico/
morfologia

Morfossintaxe

(EF67LP37) Analisar,
em
diferentes textos, os
efeitos de sentido
decorrentes do uso de
recursos linguísticodiscursivos de
prescrição,
causalidade,
sequências descritivas
e expositivas e
ordenação de eventos.

(EF67LP38)
Analisar os efeitos de
sentido do uso de
figuras de linguagem,
como comparação,
metáfora, metonímia,
personificação,
hipérbole, dentre
outras.

Compreender a
funcionalidade
das figuras de
linguagem e
identificar os
efeitos de uso
da comparação,
metáfora,
personificação,
dentre outras.

(EF06LP03)
Analisar
diferenças de sentido
entre palavras de uma
série sinonímica.

Determinar a
diferença de
sentido entre
palavras
sinônimas.

(EF06LP04)
Analisar a função e as
flexões de substantivos
e adjetivos e de verbos
nos modos indicativo,
subjuntivo e
imperativo afirmativo
e negativo.

Inferir a função
dos adjetivos e
dos
substantivos,
bem como
reconhecer em
textos, algumas
relações entre
eles
(caracterização
dos seres,
objetos,
sensações,
lugares, etc.).

(EF06LP05) Identificar
os efeitos de sentido
dos modos
verbais,
considerando o gênero
textual e a intenção
comunicativa.

Apropriar-se do

Leitura e análise
de poemas para
construção dos
conceitos de
comparação,
metáfora, e
personificação,
bem como
identificação
dos efeitos de
sentido destas
figuras de
linguagem nos
poemas em
análise.

Reflexão sobre o
emprego
de palavras em
relação de
sinonímia por
meio da leitura
e análise de
textos.

Identificação de
verbos e dos
modos verbais
por meio da
leitura e análise
de textos e
reflexão sobre
as diferenças de
intencionalidade
no uso do
Imperativo, do
Subjuntivo e do
Indicativo.
Leitura e análise
de textos
considerando o
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A avaliação
ocorrerá durante
toda a realização
das atividades
propostas, levando
em consideração
critérios como a
participação,
interesse e
responsabilidade
do estudante.

A avaliação será
feita a partir da
observação do nível
de atenção do
aluno à proposta de
trabalho
apresentada. À sua
capacidade de
levantar hipóteses,
identificar
intencionalidades e
fazer inferências.
A avaliação
ocorrerá durante
toda a realização
das atividades
propostas, levando
em consideração
critérios como a
participação,
interesse e
responsabilidade
do estudante.

A avaliação
ocorrerá durante
toda a realização
das atividades
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(EF06LP06) Empregar,
adequadamente, as
regras de
concordância nominal
(relações entre os

(EF06LP07) Identificar,
em textos, períodos
compostos por orações
separadas por vírgula
sem a utilização de
conectivos, nomeandoos
como
períodos compostos
por coordenação.
Análise
linguística /
semiótica

(EF06LP08) Identificar,
em texto ou sequência
textual, orações como
unidades constituídas
em torno de um núcleo
verbal e períodos
como conjuntos de
orações conectadas.
(EF06LP09) Classificar,
em texto ou sequência
textual, os períodos
simples compostos.

uso dos verbos
em diferentes
modos verbais.

Conhecer e
reconhecer o
uso da
concordância
verbal a fim
de utilizá-la
nos contextos
de fala e de
substantivos e
seus
determinantes)
e as regras de
concordância
verbal (relações
entre o verbo e
o sujeito
simples e
composto).

Perceber o uso
da vírgula em
orações
coordenadas,
comparando-o
com o uso da
conjunção “e”
para a
produção de
sentidos.

Identificar e
compreender o
verbo como
núcleo
oracional dos
períodos
simples e
compostos.
Compreender a
diferença entre
períodos
simples e
compostos

uso da normapadrão da
concordância
verbal e escrita
em que é
exigida.

propostas,
levando em
consideração
critérios como a
nominal

Comparação de
orações – uso de
ponto, vírgula e
“e” – analisando
as relações de
sentido,
sobretudo o
efeito das
vírgulas nas
orações
coordenadas
assindéticas
Exercícios,
leitura, análise e
discussão sobre
trechos de
textos para
identificar e
compreender o
verbo como
núcleo
oracional.
Estudo sobre as
diferenças entre
os períodos
simples e os
compostos por
meio da leitura e
da reescrita
textual.
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Sintaxe

(EF06LP10) Identificar
sintagmas nominais e
verbais como
constituintes imediatos
da oração.

Compreender a
construção dos
sentidos que se
dá pelas
relações entre o
sintagma verbal
e o sintagma
nominal.

Analisar trechos
de um texto,
com foco nos
elementos
essenciais de
cada um dos
sintagmas.

Elementos
notacionais da
escrita/
morfossintaxe

(EF06LP11)
Utilizar, ao
produzir texto,
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais: tempos
verbais concordâncias
nominal e verbal,
regras ortográficas,
pontuação etc.

Fazer uso
adequado de
conhecimentos
linguísticos,
durante a
produção
textual.

Produção
textual
com
foco nos
elementos
notacionais da
escrita.

Reconhecer e
utilizar recursos
básicos da
coesão
referencial: as
substituições
lexicais e as
pronominais.

Semântica/
coesão

(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
discurso indireto).

Reconhecer as
diferenças de
sentido entre
sinônimos,
antônimos e
homônimos e
aplicar esse
conhecimento
na construção
do texto.
Compreender
os discursos
direto e
indireto como
duas formas de
registrar as falas
de personagens
e fazer uso
adequado desse
mecanismo
linguístico na
construção do
texto.

Produção
textual com
foco nos
elementos da
coesão
referencial,
recursos
semânticos e na
representação
de diferentes
vozes do
discurso
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – MUNDO DO TRABALHO
- PROCESSO
IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas de
Linguagem

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Compreender a
estrutura do
texto
jornalístico
através da
análise da
linguagem
objetiva e da
lide que
compõe o corpo
do texto.

Leitura e analise de
textos jornalísticos
diversos como
notícias e
reportagens,
divulgados em
todos os campos
midiáticos.

Os estudantes
serão avaliados
através da
participação
durante as análises
coletivas dos textos
jornalísticos.

Realização do
levantamento de
informações acerca
de assuntos locais
através de
entrevista com a
comunidade para a
produção de uma
reportagem em
equipe.

Os alunos serão
avaliados através
da socialização das
entrevistas
realizadas com
moradores da
comunidade, para o
levantamento de
informações locais.
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Objetos do
conhecimento

Habilidade
(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.

Reconstrução do
contexto de
produção,
circulação e
recepção de
textos
Leitura

Caracterização
do campo
jornalístico e
relação entre os
gêneros em
circulação,
mídias e
práticas da
cultura digital.

(EF07LP02) Comparar
notícias 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.

Escrever de
forma
autônoma,
notícias e
reportagens
acerca dos
acontecimentos
locais,
garantindo a
imparcialidade
e objetividade
que compõem a
estrutura
textual. Da
linguagem, bem
como
criatividade dos
títulos e
subtítulos que
compõem a
estrutura
textual.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO
INTEGRAL

CAMPO DE ATUAÇÃO: CAMPO JORNALÍSTICO-MIDIÁTICO

Sexta-feira
4 de Março de 2022
216 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Leitura

(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.

Capacidade de
percepção dos
diferentes tipos
de textos e
figuras de
linguagem que
são utilizadas
no contexto
jornalístico.
Além de
desenvolver a
oralidade
através do
jornal falado e
das reportagens
desenvolvidas a
partir de
entrevistas
elaboradas em
sala de aula.

Orientação para as
apresentações das
reportagens feitas a
partir de assuntos
locais, a fim de que
os estudantes se
percebam autores e
personagens deste
processo.

Os estudantes
serão avaliados
através da
apresentação das
reportagens,
produzidas em
equipes, durante as
aulas sobre textos
jornalísticos.
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Apreciação e
réplica
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Relação entre
textos

Estratégias de
leitura.
Distinção de
fato e opinião

(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

Posicionar-se
de forma crítica
diante de um
fato noticiado.
Perceber as
diferfnetes
maneiras de se
tociciar um
fato.

Ler
individualmente
e em grupo,
identificando os
recursos
linguísticos
presentes no
texto
jornalístico;
Verificar se as
informações
noticiadas são
verdade ou
“fake”. Buscar
informações
que possam
diferenciar as
noticias das
"Fake News".

Aula expositiva e
dialogada em que
haja a participação
de todos os alunos
através da
exposição de
opiniões acerca das
notícias analisadas.

Leitura
compartilhada de
textos jornalísticos
que favoreçam a
analise dos recursos
linguísticos.
Exibição de noticias
e propagandas
informativas sobre
Fake News

Participar das
discussões sobre as
notícias lidas,
opinando os fatos
noticiados.
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Os estudantes
serão avaliados
através de uma
roda de conversa,
em que farão a
exposição de suas
opiniões acerca dos
conteúdos das
notícias e
reportagens
analisadas.

Os estudantes
serão avaliados
através do
interesse e
participação
durante a leitura
dos textos
jornalísticos.
Apresentação das
pesquisas e
participação
discursiva sobre
notícias que se
disseminaram de
maneira rápida e
que não eram
verdadeiras; E
participação e do
interesse durante a
explanação sobre
fakenews.

Realização de um
debate para
exposição de ideias
sobre as
informações
obtidas através dos
textos jornalísticos.
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Estratégia de
leitura:
identificação de
teses e
argumentos.
Apreciação e
réplica

Efeitos de
Sentido

(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 o sentido
provocados pela
seleção lexical,
topicalização de
elementos e seleção e
hierarquização de
informações, uso de
3ª pessoa etc.

Efeitos de
Sentido.
Exploração da
multissemiose

(EF67LP08) Identificar
os efeitos de sentido
devido à escolha de
imagens estáticas,
sequênciação 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,
fotos- denúncias,
memes, gifs, anúncios
publicitários e
propagandas
publicados em
jornais, revistas, sites
na internet etc
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Estratégias de
produção:
planejamento
de textos
informativos

Produção de
textos

Produção de
Textos

(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

Identificar
recursos usados
nas
publicações,
para que as
informações
chamem a
atenção do
leitor.
Diferenciando
as figuras de
linguagem que
são utilizadas
nos diferentes
meios de
comunicação.

Capacidade de
distinguir e
produzir os
diferentes
gêneros
estudados;
possuir uma
visão crítica
acerca das
notícias que
estão sendo
discutidas;
Desenvolver o
poder de
perssuação e
precisão nas
criações.

Buscar informações
sobre
acontecimentos da
cidade ou regiões
próximas. Pesquisa,
leitura e debate
sobre as
informações
coletadas.

Os estudantes
serão avaliados
após se reunir em
equipes para
produção e
apresentação de
um texto
jornalístico sobre
um fato que
aconteceu em sua
comunidade. Como
sugestão de
trabalho: Criação
de PodCast

Análise de
documentários,
filmes, séries e
vídeos de curta
metragem;
Produções de
vídeos: como são
realizados,
principais pontos a
serem focados e
debatidos; debates
e discussões a dos
temas que estão
em questão.

Os estudantes
serão avaliados no
decorrer das
atividades
desenvolvidas, seu
empenho e
participação. Além,
da produção textual
argumentativa.
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Textualização,
tendo em vista
suas condições
de produção, as
características
do gênero em
questão,
estabelecimento
de coesão,
adequação à
norma-padrão e
o uso adequado
de ferramentas
de edição.
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mídias disponíveis e o
manejo de recursos
de captação e
edição de áudio e
imagem.

Estratégias de
produção:
planejamento
de textos
argumentativos
e apreciativos

(EF67LP11)
Planejar
resenhas, vlogs,
vídeos e podcasts
variados e textos e
vídeos de
apresentação e
apreciação próprios
das culturas juvenis
(algumas
possibilidades:
fanzines, fanclipes, ezines, 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. –, 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 sín- tese
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.
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(EF67LP12)
Produzir resenhas
críticas, vlogs, vídeos,
podcasts variados e
produções e gêneros
próprios das culturas
juvenis (algumas
possibilidades:
fanzines, fanclipes, ezines, gameplay,
detonado etc.), que
apresentem/
descrevam e/ou
avaliem produções
culturais (livro, filme,
série, game, canção,
disco, vide- oclipe
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.

Escrita e reescrita
de textos, a partir
da leitura de
variados textos
informativos sobre
o mesmo tema.

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção do texto
argumentativo a
partir das opiniões
defendidas no
debate.

Leitura individual
de textos
publicitários:
propagandas de tv,
internet, revistas.
Que
serão entregues
aos alunos para
que possam
identificar os
elementos verbais
e não verbais; além
do slogan e fontes
de atração que
foram usadas na
publicidade.

Os estudantes
serão avaliados ao
decorrer do
processo, tendo em
vista
que consigam
identificar e
apontar as
características
pertinentes à
Propaganda.
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Textualização de
textos
argumentativos
e apreciativos

Produção e
edição de textos
publicitários

Complementar
fatos
apresentados
jornalístico com
informações
trazidas
por outro texto
informativo.
Distinguir
informações
pertinentes dos
textos
publicitários, o
que está
implícito e
explícito nas
propagandas.
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(EF67LP14)
Definir o
contexto de produção
da entrevista
(objetivos, o que se
pretende conseguir,
por que aquele
entrevistado etc.),
levantar informações
sobre o entrevistado
e sobre o
acontecimento ou
tema em questão,
preparar o roteiro de
perguntar e realizar
entrevista oral com
envolvidos ou
especialistas
relacionados com o
fato noticiado ou com
o tema em pauta,
usando roteiro
previamente
elaborado e
formulando outras
perguntas a partir das
respostas dadas, e,
quando for o caso,
selecionar partes,
transcrever e
proceder a uma
edição escrita do
texto, adequando- o a
seu contexto de
publicação, à
construção
composicional do
gênero e garantindo a
relevância das
informações
mantidas e a
continuidade
temática.

Saber formular
questionário de
entrevistas,
usar perguntas
prévias já
elaboradas em
sala de aula;
saber como
criar novas
perguntas a
partir das
informações
que estão
sendo
coletadas.

Entrevistas com
pessoas que
possam ter algum
vínculo com o tema
estudado/abordado
em sala.

Os estudantes
serão avaliados de
acordo com as
questões
formuladas e a
argumentação e
escrita do texto.
Além da
apresentação que
poderá ser feita em
equipe ou
individual.
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Planejamento e
produção de
entrevistas orais
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Estratégias e
procedimentos de
leitura em textos
legais e
normativos

Leitura

Habilidade
(EF67LP15)
Identificar a
proibição imposta ou
o direito garantido e
as circunstâncias de
sua aplicação em
artigos relativos a
normas, regimentos
escolares,
regimentos e
estatutos da
sociedade civil,
regulamentações
para o mercado
publicitário, Código
de Defesa do
Consumidor, Código
Nacional de Trânsito,
ECA, Constituição,
dentre outros
(EF67LP16) Explorar
e analisar espaços de
reclamação de
direitos e de envio de
solicitações (tais
como ouvidorias,
SAC, canais ligados a
órgãos públicos,
plataformas do
consumidor,
plataformas de
reclamação) bem
como de textos
pertencentes a
gêneros que circulam
nesses espaços,
reclamação ou carta
de reclamação ou
carta de solicitação,
como forma de
ampliar as
possibilidades de
produção desses
textos em casos que
remetam a
reivindicações que
envolvam a escola, a
comunidade ou
algum de seus
membros, como
forma de se engajar
na
busca de solução de
problemas
pessoais, dos outros
e coletivos.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Compreender o
caráter oficial,
documental e
formal dos
textos
normativos.

Apresentação do
Estatuto da
Criança e do
Adolescente e do
Regimento
Escolar, para o
conhecimento do
caráter
documental.

Os estudantes
serão avaliados
através do
interesse e
participação
durante a
apresentação dos
documentos.

Compreender a
estrutura
organizacional
do texto que
compõe os
estatutos,
regimentos e
Constituição,
entre outros,
como artigos,
capítulos e
secções.

Leitura e análise
coletiva do
Regimento Escolar
para o
reconhecimento
dos artigos,
capítulos e
exceções. Deixar
fixo em sala os
direitos e deveres
do ECA.

Os estudantes
serão avaliados
através do
interesse durante a
fala do(a) diretor
(a).
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Leitura

Produção de
Texto

Relação entre
contexto de
produção e
características
composicionais e
estilísticas dos
gêneros (carta de
solicitação, carta
de reclamação,
petição on-line,
carta aberta,
abaixo-assinado,
proposta etc.)
Apreciação
Réplica

Estratégias,
procedimentos de
leitura em textos
reivindicatórios
ou propositivos

(EF67LP17) Analisar,
a partir do contexto
de produção, a forma
de organização das
cartas de solicitação
e de reclamação
(datação, forma de
início, apresentação
contextualizada do
pedido ou da
reclamação, em geral
acompanhada de
explicações,
argumentos e/ou
relatos do problema,
fórmula de
finalização mais ou
menos cordata,
dependendo do tipo
de carta e subscrição)
e algumas das
marcas linguísticas
relacionadas à
argumentação,
explicação ou relato
de fatos, como forma
de possibilitar a
escrita
fundamentada de
cartas como essas ou
de postagens em
canais próprios de
reclamações e
solicitações em
situações que
envolvam questões
relativas à escola, à
comunidade ou a
algum dos seus
membros.
(EF67LP18)
Identificar o objeto
da reclamação e/ou
da solicitação e sua
sustentação,
explicação ou
justificativa, de forma
a poder analisar a
pertinência da
solicitação ou
justificação.

Perceber a
lógica da
hierarquização
das partes de
um texto
normativo

Conhecer a
regulamentação
de ações com
proibição e
permissão
dentro dos
direitos e
deveres trazidos
pelo Regimento
Escolar.

Sugerir aos
estudantes que
escrevam para
uma editora de
revistas na secção
"Carta do leitor",
ou para um autor
de um livro que
venha ser
trabalhao em sala;
onde ele possa
opinar sobre as
publicações da
revista/livro que
foi trabalhando em
conjunto.

Conversação
espontânea com
o(a) diretor(a) da
escola para o
esclarecimento
das regras trazidas
pelo Regimento.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Os estudantes
serão avaliados
através da
exposição de ideias
durante a
realização do
debate.

224

Sexta-feira
4 de Março de 2022
225 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Estratégia de
produção:
planejamento de
textos
reivindicatórios ou
propositivos

(EF67LP19)
Realizar
levantamento de
questões,
problemas que
requeiram a
denúncia de
desrespeito a
direitos,
reivindicações,
reclamações,
solicitações que
contemplem a
comunidade escolar
ou algum
de seus membros e
examinar normas e
legislações.

Posicionar-se de
forma critica,
frente as
reivindicações
que
contemplam o
ambiente
escolar e social.

Realização de
debates para a
exposição de ideias
contrárias e a
favor das regras
escolares e de
decretos
municipais e
estaduais.
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Os estudantes
serão avaliados ao
decorrer do
processo, tendo
em vista que
saibam usar dos
argumentos de
forma
convincentes,
para
defender seu
ponto de vista.
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Práticas de
Linguagem

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)
Os estudantes
serão avaliados
através da
participação e
desempenho
durante a
realização das
dinâmicas

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Fono-ortografia

(EF67LP32)
Escrever palavras
com correção
ortográfica,
obedecendo às
convenções da
língua escrita.

Escrever de
forma correta,
garantindo as
regras
ortográficas
trabalhadas até
o momento.

Realização de
dinâmicas, tais
como amarelinha,
adedonha e bingo,
envolvendo o uso
das regras
gramaticais.

Pontuar textos
diversos de
acordo com a
entonação
específica para
cada texto.

Produção de
textos individuais
e coletivos a partir
da análise de
textos áudios

Os estudantes
serão avaliados
através do
desempenho na
atividade de
produção textual

Compreender a
relação de
sentido entre os
afixos (prefixos
e sufixos) para
cada formação
de palavra
derivada.

Aula expositiva e
dialogada para a
exploração dos
afixos (prefixos e
sufixo)

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção de
portfólios.

Empregar de
forma
adequada os
recursos de
coesão nas
produções
textuais.

Escrita e reescrita
de textos coletivos
e individuais para
a pratica do
exercício da
coesão. Análise de
textos onde a
coesão/ coerência
estão sendo
usadas de forma
incorreta.

Elementos
notacionais da
escrita

(EF67LP33) Pontuar
textos
adequadamente.

Análise
linguística/
semiótica

Léxico/morfologia

(EF67LP34)
Formar antônimos
com acréscimo de
prefixos que
expressam noção de
negação.
(EF67LP35)
Distinguir palavras
derivadas por
acréscimo de afixos
e palavras
compostas.

Coesão

(EF67LP36) Utilizar,
ao produzir texto,
recursos de coesão
referencial (léxica e
pronominal) e
sequencial e outros
recursos
expressivos
adequados ao
gênero textual
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Análise
linguística/
semiótica

Sequências
textuais

(EF67LP37) Analisar,
em diferentes textos,
os efeitos de sentido
decorrentes do uso
de recursos
linguísticodiscursivos de
prescrição,
causalidade,
sequências
descritivas e
expositivas e
ordenação de
eventos.

Figuras de
linguagem

(EF67LP38) Analisar
os efeitos de sentido
do uso de figuras de
linguagem, como
comparação,
metáfora,
metonímia,
personificação,
hipérbole, dentre
outras

Morfossintaxe

(EF07LP04)
Reconhecer, em
textos, o verbo como
o núcleo das orações

Identificar e
diferenciar as
figuras de
linguagem
presentes no
texto falado ou
escrito.

(EF07LP05)
Identificar, em
orações de textos
lidos ou de produção
própria, verbos de
predicação completa
e incompleta:
intransitivos e
transitivos.

Reconhecer os
recursos
linguísticos e
discursivos que
constituem o
texto que
está sendo
trabalhado.

Análise de
propagandas,
músicas, charges,
histórias em
quadrinhos e
poemas para a
compreensão do
emprego das
figuras de
linguagem.

Os estudantes
serão avaliados
através da
apresentação de
um seminário
sobre figuras de
linguagem.

Aula expositiva e
dialogada com o
complemento de
vídeo aulas e
exercícios de
fixação, para a
compreensão da
transitividade
verbal.

Os estudantes
serão avaliados
através do
desempenho nas
atividades
realizadas durante
a aula.
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(EF07LP06)
Empregar as
regras básicas de
concordância
nominal e verbal em
situações
comunicativas e na
produção
de textos.

(EF07LP07)
Identificar, em
textos lidos ou de
produção própria, a
estrutura básica da
oração: sujeito,
predicado,
complemento
(objetos direto
e indireto).

Perceber a
necessidade, ou
não, de
complementar
o sentido do
verbo na
construção das
orações.

Empregar o
verbo
corretamente
no contexto de
fala e escrita.

Reconhecer a
função dos
elementos
constitutivos
doa oração.
Compreender a
função das
classes
gramaticais,
empregando
adequadamente

(EF07LP08)
Identificar, em
textos lidos ou de
produção
própria, adjetivos
que ampliam o
sentido do
substantivo sujeito
ou complemento
verbal

na ampliação do
sentido dos
termos da
oração.

Projeção de
manchetes e
cartazes de
campanhas para a
identificação dos
elementos
constitutivos da
oração.

Exibição de slides
para a
compreensão da
função

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção de
cartazes ou
folders.

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção de
portfólio.

Morfossintática na
construção da
oração. Produção
de texto
autobiográfico
para
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Análise
linguística/
semiótica

Morfossintaxe

(EF07LP09)
Identificar, em
textos lidos ou de
produção própria,
advérbios e locuções
adverbiais que
ampliam o sentido
do verbo
núcleo da oração.

(EF07LP10) Utilizar,
ao produzir texto,
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais: modos
e tempos verbais,
concordância
nominal e verbal,
pontuação etc
.

garantia do
emprego correto
das regras
gramaticais.

Produzir texto
com autonomia,
garantindo o
emprego
correto das
classes
gramaticais.

Usar o sorteio de
palavras para a
produção de
textos na forma
verbal em estudo.
Fazendo a
coerência/coesão
de forma correta,
usando as
conjunções.

Os alunos serão
avaliados a partir
da leitura e escrita
das produções
textuais.

(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”).
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Semântica e
Coesão

Coesão

Modalização

(EF07LP12)
Reconhecer recursos
de coesão
referencial:
substituições lexicais
(de substantivos por
sinônimos) ou
pronominais (uso de
pronomes anafóricos
– pessoais,
possessivos,
demonstrativos).

Produzir texto
com autonomia,
garantindo o
emprego
correto das
classes
gramaticais.

Produção de
textos individuais
e coletivos a partir
da análise de
textos áudios.

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção do texto
autobiográfico.

(EF07LP13)
Estabelecer relações
entre partes do
texto, identificando
substituições lexicais
(de substantivos por
sinônimos)
ou pronominais (uso
de pronomes
anafóricos –
pessoais,
possessivos,
demonstrativos),
que contri buem
para a continuidade
do texto.

(EF07LP14)
Identificar, em
textos, os efeitos de
sentido do uso de
estratégias de
modalização e
argumentatividade.
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Práticas de
Linguagem

Leitura

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF67LP27)
Analisar, entre os
textos literários e
entre estes e outras
manifestações
artísticas (como
cinema, teatro,
música, Artes Visuais
Relação entre
e midiáticas),
textos
referências explícitas
ou implícitas a outros
textos, quanto aos
temas, personagens
e recursos literários e
semióticos.
(EF67LP28)
Ler, de forma
autônoma, e
compreender –
selecionando
procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a
diferentes objetivos e
levando em conta
características dos
gêneros e
suportes –,
romances
infantojuvenis,
Estratégias de
contos populares,
leitura
contos de terror,
lendas brasileiras,
Reconstrução da
indígenas e africanas,
textualidade
narrativas de
Efeitos desentidos aventuras, narrativas
de enigma, mitos,
provocados pelos
crônicas,
usos de recursos
autobiografias,
linguísticos e
histórias em
multissemióticos
quadrinhos, mangás,
poemas de forma
livre e fixa (como
sonetos e cordéis),
videopoemas,
poemas visuais,
dentre outros,
expressando
avaliação sobre o
texto lido e
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas,
autores.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhament
o/ planejamento)

Reconhecer
personagens que
deram origem a
história local,
tais como
coronéis,
escravos e
garimpeiros,
identificando e
valorizando suas
contrib
uições
linguísticas e
socioculturais.

Leitura pelo
professor e pelo
aluno de
narrativas (contos,
crônicas e prosa)
que contam a
historia de
Palmeiras.

Os estudantes
serão avaliados
através do
interesse e
participação nas
aulas de leitura.

Criação de grupos
de leitura para
propor a leitura
por prazer.

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção e
encenação de
uma peça teatral
sobre a origem de
Palmeiras

Compreender o
sentido da
intertextualidade
na análise de
obras diversas.
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(EF67LP29)
Identificar, em texto
Reconstrução da
dramático,
Textualidade
personagem, ato,
cena, fala e
Efeitos desentidos indicações cênicas e
provocados pelos
a organização do
usos de recursos
texto: enredo,
linguísticos e
conflitos, ideias
multissemióticos principais, pontos de
vista, universos de
referência.

Desenvolver o
hábito de ler,
enriquecendo o
desempenho
linguístico,
ampliando o
vocabulário e
estimulando a
criatividade
através de
vários gêneros
textuais.

Realização de uma
exposição de
textos narrativos
diversos para a
análise dos
recursos utilizados
de cada gênero.

(EF67LP30)
Criar narrativas
ficcionais, tais como
contos populares,
contos de suspense,
mistério, terror,
humor, narrativas de
enigma, crônicas,
histórias em
quadrinhos, dentre
ou- tros, que utilizem
cenários e
personagens realistas
ou de fantasia,
observando
os elementos da
estrutura narrativa
próprios ao gênero
pretendido, tais
como enredo,
personagens,
tempo, espaço e
narrador, utilizando
tempos verbais
adequados à
narração de fatos
passados,
empregando
conhecimentos sobre
diferentes modos de
se iniciar uma
história e de inserir
os discursos direto e
indireto.

Conhecer a
estrutura
composicional
do texto
dramático
identificando-o
como
componente da
esfera narrativa.

Análise de textos
gramáticos
diversos, para a
compreensão
estrutural do
gênero.

Construção da
Textualidade
Relação entre
textos
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(EF07LP02PAL)
Ler, recontar e
reproduzir narrativas
ficcionais que
compõem a cultura
de Palmeiras como as
lendas, os causos e
mitos presentes na
memória das
comunidades locais.

Construção da
textualidade
Relação entre
textos

Produção de
Texto

(EF67LP31)
Criar poemas
compostos por
versos livres e de
forma fixa (como
quadras e sonetos),
utilizando recursos
visuais, semânticos e
sonoros, tais como
cadências, ritmos e
rimas, e poemas
visuais e vídeopoemas, explorando
as relações entre
imagem e texto
verbal, a distribuição
da mancha gráfica
(poema visual) e
outros recursos
visuais e sonoros.

Conhecer e
preservar os
textos ficcionais
e imaginários da
população
palmeirense.

Perceber a
diferença da
estrutura
narrativa (foco
narrativo,
caracterização
do espaço e do
tempo, discurso
direto e
indireto) diante
dos diferentes
gêneros, como
contos, historias
em quadrinhos,
dentre outros.
Compreender a
estrutura
composicional, o
recurso e as
carcteristicas do
gênero poema.

Pesquisas das
lendas e dos
causos de
Palmeiras
apresentadas em
uma roda de
leitura, para a
compreensão
identitaria.
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Práticas de
Linguagem

Leitura

Objetos do
conhecimento

Curadoria de
informação

Habilidade

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Buscar,
selecionar,
analisar e
divulgar
informações
diversas a partir
de diferenciados
textos e
opiniões.

Levantamento de
informações,
através de
pesquisa,
entrevistas e
relatos, para a
produção de artigo
de opinião.

Os estudantes
serão avaliados
através da
produção de um
artigo de opinião.

(EF67LP20)
Realizar pesquisa, a
partir de recortes e
questões definidos
previamente, usando
fontes indicadas e
abertas.

(EF67LP21)
Divulgar resultados
de pesquisas por
meio de
apresentações orais,
painéis, artigos de
divulgação científica,
verbetes de
enciclopédia,
podcasts científicos
etc.

Produção de
texto

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Estratégias de
escrita:
textualização,
revisão e edição

(EF67LP22) Produzir
resumos, a partir das
notas e/ou esquemas
feitos, com o uso
adequado de
paráfrases e citações.
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Oralidade

Análise
linguística
semiótica

Conversação
espontânea

(EF67LP23) Respeitar
os turnos de fala na
par- ticipação em
conversações e em
discussões ou
atividades coletivas,
na sala de aula e na
escola, e formular
perguntas coerentes
e adequadas em
momentos
oportunos em
situações de aulas,
apresentação oral,
seminário etc.

Participar de
forma ativa das
discussões em
sala de aula,
obedecendo o
momento de
fala e
respeitando as
demais opiniões.

Procedimentos
de apoio à
compreensão e
Tomada de nota

(EF67LP24)
Tomar nota de aulas,
apresentações orais,
entrevistas (ao vivo,
áudio, TV, vídeo),
identificando e
hierarquizando as
informações
principais, tendo em
vista apoiar o estudo
e a produção de
sínteses e reflexões
pessoais ou outros
objetivos em
questão.

Textualização
Progressão
temática

(EF67LP25)
Reconhecer e
utilizar os critérios de
organização tópica
(do geral para o
específico, do
específico para o
geral etc.), as marcas
linguísticas dessa
organização
(marcadores de
ordenação e
enumeração, de
explicação, definição
e exemplificação,
(por exemplo) e os
mecanismos de
paráfrase, de
maneira a organizar
mais
adequadamente a
coesão e a
progressão.

Realização de
assembleias e
debates sobre
temas que
abordam opiniões
diversas.

Os estudantes
serão avaliados
através da postura
e participação
diante das
assembleias,
seminários,
podcasts e dos
debates.

Desenvolver a
capacidade de
registrar por
escrito,
informações que
considerar
importantes
para a melhor
compreensão do
assunto que está
sendo discutido
e analisado.

Exibição de
documentários
para a prática da
tomada de notas

Os estudantes
serão avaliados
através da tomada
de notas e registros
realizados
durante a exibição
dos
documentários.

Organizar o
texto oral ou
escrito,
apresentando
novas
informações
sobre o tema
sem perder de
vista, a coesão e
a coerência
textual.

Organização de
um ciclo de
palestras sobre
temas diversos
(droga, bulliyng,
higiene corporal)
para a
compreensão da
organização do
texto falado e
escrito. Pesquisa
na escola sobre o
tema,
reconhecendo o
quantitativo de
alunos que já
sofreram bulliyng
nas mais variadas
situações.

Os estudantes
serão avaliados
através do
desempenho
durante a
realização das
palestras.
Também, como na
produção dos
gráficos da
pesquisa.
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Textualização

(EF67LP26)
Reconhecer a
estrutura de
hipertexto em textos
de divulgação
científica e proceder
à remissão a
conceitos e
relações por meio de
notas de rodapés ou
boxes.

Compreender os
hipertextos
como veículo de
conhecimento
para as outras
esferas da
textualidade.

Compartilhamento
de links de textos
diversos para a
exploração do
hipertexto.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – MUNDO DO TRABALHO –
PROCESSO IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

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.

(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.

Relação entre
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.

Textualização
de textos
argumentativos
e apreciativos.

(EF08LP03)
Produzir artigos de
opinião, tendo em vista
o contexto de produção
dado, a defesa de um
ponto de vista, utilizando
argumentos e contraargumentos e
articuladores de coesão
que marquem relações
de oposição, contraste,
exemplificação, ênfase.
(EF08LP01PAL)
Produzir artigos de
opinião tendo em vista o
contexto de produção
local.

Produção de
textos

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Posicionar–se
criticamente
frente aos
textos
jornalísticos,
confrontandoos e refletindo
acerca da
fidedignidade
das informações
que neles
aparecem.

Proporcionar roda
de notícias para
leitura e análise
de diversos textos
jornalísticos,
divulgados em
todos os campos
midiáticos, a nível
mundial, nacional,
regional, estadual
e municipal.

Os estudantes
serão avaliados de
acordo com a
interação, durante
as análises dos
textos do campo
jornalístico.

Argumentar
com base em
informações
confiáveis,
defendendo seu
ponto de vista
de forma ética e
coesa,
utilizando- se de
recursos
linguísticos
próprios do
gênero.

Promover leitura
crítica de variados
textos/gêneros
textuais, bem
como
levantamento de
dados, tendo em
vista o contexto
local: questões
étnico- raciais, de
gênero e
sexulidade, leis
que defendam os
direitos humanos,
a fim de criar
argumentos
consistentes
acerca do tema

Produção de texto
de forma coerente
e coesa utilizando e
compreendendo
todos os elementos
que compõem um
artigo de opinião.
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que
abordará.

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.

(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.

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.

(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.

Estratégia de
leitura:
apreender os
sentidos globais
do texto.
Leitura

Apreciação e
réplica.

(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.

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.
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.
Reconhecer as
condições de
produção do
artigo de
opinião,
identificando
seu suporte,
objetivo,
conteúdo
temático, autor,
público-alvo;
bem como
posicionar- se
de forma
crítica, ética e
respeitosa

Propor criação de
rodas de leitura
para apreciação
de
diversos textos e
conversação
sobre os temas
abordados.
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frente a fatos e
opiniões.
(EF89LP04)
Identificar e avaliar
teses/opiniões/
posicionamentos
explícitos e implícitos,
argumentos e contraargumentos em textos
argumentativos do
campo (carta de leitor,
comentário, artigo de
opinião, resenha crítica
etc.), posicionando-se
frente à questão
controversa de forma
sustentada.

Efeitos de
sentido

(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.

Analisar, em
textos, o efeito
de sentido
produzido pelo
uso de formas
de apropriação
textual
(paráfrases,
citações,
discurso direto,
indireto ou
indireto livre),
para reconhecer
posicionamento
e diferentes
vozes presentes
nos textos.
Analisar o uso
de recursos
persuasivos em
textos
argumentativos
diversos e seus
efeitos de
sentido, a fim
de
compreender a
finalidade do
uso desses
recursos.
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Efeitos de
sentido
Exploração da
multissemiose.

Produção de
textos

Estratégia de
produção:
planejamento
de textos
informativos.

(EF89LP07)
Analisar, em notícias,
reportagens e peças
publicitárias em várias
mídias, os efeitos de
sentido devido 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.
(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).

Analisar, em
notícias,
reportagens e
peças
publicitárias em
várias mídias,
os efeitos de
sentido devidos
ao uso da
multiplicidade
das linguagens,
para
compreender
como tais
recursos
interferem na
produção de
sentidos.

Planejar e
produzir
reportagem
impressa e em
outras mídias
(rádio ou
TV/vídeo, sites),
tendo em vista
as condições de
produção, as
características
do gênero, a
adequação ao
contexto de
circulação e os
objetivos a
serem
alcançados, de
forma a se
apropriar desse
gênero em suas
diferentes
possibilidades
de publicação.
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Estratégia de
produção:
textualização de
textos
informativos.

Produção de
textos

Estratégia de
produção:
planejamento
de textos
argumentativos
e apreciativos.

(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 se
pretendem utilizar para
convencer os leitores.

Planejar e
produzir artigos
de opinião,
tendo em vista
as condições de
produção, as
características
do gênero, a
adequação ao
contexto de
circulação e os
objetivos a
serem
alcançados, de
forma a se
apropriar desse
gênero em suas
diferentes
possibilidades
de publicação.
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Estratégias de
produção:
planejamento,
textualização,
revisão e edição
de textos
publicitários.

Oralidade

Estratégias de
produção:
planejamento e
participação em
debates
regrados

(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 públicoalvo, das peças que
serão produzidas, das
estratégias de persuasão
e convencimento que
serão utilizadas.
(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

Produzir, revisar
e editar peças e
campanhas
publicitárias,
considerando as
condições de
produção, as
características
do gênero, a
adequação ao
contexto de
circulação e os
objetivos a
serem
alcançados, de
forma a se
apropriar desse
gênero em suas
diferentes
possibilidades
de publicação.
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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.

Estratégias de
produção:
planejamento,
realização e
edição de
entrevistas
orais

(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
discutidos ou temático
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
acontinuidade 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.

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, realizar
entrevista e
fazer edição em
áudio ou vídeo.
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Análise
linguística/
semiótica

Modalização

Argumentação:
movimentos
argumentativos,
tipos de
argumento e
força
argumentativa

(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.

Analisar, em
textos
argumentativos
e propositivos,
os movimentos
argumentativos
de sustentação,
refutação e
negociação e os
tipos de
argumentos, a
fim de avaliar a
força/tipo dos
argumentos
utilizados.

Estilo

(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.

Utilizar, nos
debates,
operadores
argumentativos
que marcam a
defesa de ideia
e de diálogo
com a tese do
outro, para
adequada
representação
de argumentos
e teses.

(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

Analisar a modalização
realizada em textos
noticiosos e
argumentativos, por
meio das modalidades
apreciativas, viabilizadas
por classes e estruturas
gramaticais, de maneira
a perceber a apreciação
ideológica sobre os fatos
noticiados ou as
posições implícitas ou
assumidas.
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ideológica
sobre os fatos
noticiados ou as
posições
implícitas ou
assumidas.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: VIDA PÚBLICA
Objetos do
conhecimento

Reconstrução
do
contexto de
produção,
circulação e
recepção de textos
legais e normativos
Leitura

Habilidade

(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).

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Avaliação
Princípios
Formacional
Metodológicos
(acompanhamento
(métodos)
/ planejamento)

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO

Práticas de
Linguagem

Relacionar textos e
documentos legais e
normativos de
importância universal,
nacional ou local que
envolvam direitos, em
especial, de crianças,
adolescentes e jovens,
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.
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Contexto de
produção,
circulação e
recepção de textos
e práticas
relacionadas à
defesa de direitos e
à participação
social

(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
município 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.

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, serviços,
portais, 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.

(EFEC69LP03PAL)
Reconhecer que o
processo educativo
possibilita ao sujeito
constituir-se enquanto
ser social responsável
e livre, capaz de
refletir sobre sua
atividade social.
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Leitura

Produção
de textos

Estratégias e
procedimentos de
leitura em textos
reivindicatórios ou
propositivos

Estratégia de
produção:
planejamento de
textos
reivindicatórios ou
propositivos

(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

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.
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, de forma a
justificar a proposição
de propostas, projetos
culturais e ações de
intervenção.
Compreender e
comparar as diferentes
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contextualização e
fundamentação de
propostas, de forma a
justificar a proposição
de propostas, projetos
culturais e ações de
intervenção.

Oralidade

Análise
linguística/
semiótica

Escuta
Apreender o
sentido geral dos
textos Apreciação
e réplica
Produção/proposta

Movimentos
argumentativos e
força dos
argumentos

(EFEC89LP01PAL)
Engajar - se e
contribuir com a busca
da valorização da
identidade camponesa
e /ou quilombola e
com questões de
relevância
sociocultural do
município.
(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.

posições e interesses
em jogo em uma
discussão ou
apresentação de
propostas, de modo a
avaliar 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.

Analisar, em textos
argumentativos,
reivindicatórios e
propositivos, os
movimentos
argumentativos
utilizados
(sustentação,
refutação e
negociação), para
avaliar a força dos
argumentos utilizados.
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Leitura

Curadoria de
informação

(EF89LP24)
Realizar pesquisa,
estabelecendo o
recorte das questões,
usando fontes abertas
e confiáveis.

Realizar pesquisa,
estabelecendo o
recorte das questões,
usando fontes abertas
e confiáveis, no intuito
de praticar a
capacidade de
selecionar
informações.

(EFEC69LP02PAL)
Identificar
conhecimentos
diversos presentes nas
comunidades
palmeirenses do
campo e /ou
quilombola e resgatálos dentro da sala de
aula num diálogo
permanente com os
saberes
historicamente
construídos.

Produção
de
textos

Estratégias de
escrita:
textualização,
revisão e edição

(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.

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., como forma
de coletivização de
informações e
conhecimentos.
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(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.

Oralidade

Conversação
espontânea

Procedimentos de
apoio à
compreensão
Tomada de nota

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, para
apresentar análises de
produtos culturais.

(EF89LP27)
Tecer considerações e
formular
problematizações
pertinentes, em
momentos oportunos,
em situações de aulas,
apresentação oral,
seminário etc.

Tecer considerações e
formular
problematizações
pertinentes, em
momentos oportunos,
em situações de aulas,
apresentação oral,
seminário etc., de
modo a promover
interações
significativas.

(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.

Tomar nota de
videoaulas, aulas
digitais, apresentações
multimídias, vídeos de
divulgação científica,
documentários e afins,
realizando sínteses
que destaquem e
reorganizem os pontos
ou conceitos centrais e
suas relações,
acompanhadas ou não
de reflexões pessoais,
as quais podem conter
dúvidas,
questionamentos,
considerações etc., de
modo a demonstrar
capacidade de síntese.
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Análise
linguística/
semiótica

Textualização
Progressão
temática

Textualização

Modalização

(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.

Utilizar e perceber
mecanismos de
progressão temática,
tais como retomadas
anafóricas, catáforas,
uso de organizadores
textuais, coesivos etc.,
e analisar os
mecanismos de
reformulação e
paráfrase utilizados
nos textos de
divulgação do
conhecimento, a fim
de utilizar esses
recursos na elaboração
de textos.

(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.

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, para
perceber a função
desses recursos na
construção dos
sentidos desses textos.

(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

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-
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os quase
asseverativos, que
indicam que se
considera o conteúdo
como quase certo
(“talvez, assim,
possivelmente,
provavelmente,
eventualmente”).

asseverativos, que
indicam que se
considera o conteúdo
como quase certo
(“talvez, assim,
possivelmente,
provavelmente,
eventualmente”),
como forma de
evidenciar maior ou
menor engajamento
em um enunciado.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO

Leitura

Objetos do
conhecimento

Efeitos de
sentido e
mecanismos da
textualidade

Estratégias de
leitura
Apreciação e
réplica

Habilidade
(EF89LP32) Analisar
os efeitos de
sentido decorrentes
do uso de
mecanismos de
intertextualidade
(referências,
alusões, retomadas)
entre os textos
literários, entre
esses textos
literários e outras
manifestações
artísticas (cinema,
teatro, Artes Visuais
e midiáticas,
música), quanto aos
temas,
personagens,
estilos, autores etc.,
e entre o texto
original e paródias,
paráfrases,
pastiches, trailer
honesto, vídeosminuto, vidding,
dentre outros.
(EF89LP33) Ler, de
forma autônoma, e
compreender
–
selecionando
procedimentos e
estratégias de
leitura adequados a
diferentes objetivos
e levando em conta
características dos
gêneros e suportes
– romances, contos
contemporâneos,
minicontos, fábulas
contemporâneas,
romances juvenis,
biografias
romanceadas,
novelas, crônicas
visuais, narrativas
de ficção científica,
narrativas de
suspense, poemas
de forma livre e fixa
(como haicai),
poema concreto,
ciberpoema, dentre
outros, expressando

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Analisar os efeitos
de sentido
decorrentes do
uso de
mecanismos de
intertextualidade
(referências, alusões,
retomadas) entre os
textos literários,
entre esses textos
literários e outras
manifestações
artísticas (cinema,
teatro, artes visuais e
midiáticas, música),
quanto aos temas,
personagens, estilos,
autores etc., e entre
o texto original e
paródias, paráfrases,
pastiches, trailer
honesto, vídeosminuto, dentre
outros, como parte
do processo de
compreensão dos
textos lidos.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO

Práticas
de
Linguagem

Ler, de forma
autônoma, e
compreender,
gêneros da esfera
literária adequados e
esta etapa, para
selecionar
procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a
diferentes objetivos e
levar em conta
características dos
gêneros e suportes,
expressando
avaliação sobre o
texto lido e
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas,
autores.
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avaliação sobre o
texto lido e
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas,
autores.

Reconstrução
da
Textualidade e
compreensão
dos efeitos de
sentidos
provocados
pelos usos de
recursos
linguísticos e
multissemióticos

(EF89LP34)
Analisar a
organização de
texto dramático
apresentado em
teatro, televisão,
cinema,
identificando e
percebendo os
sentidos
decorrentes dos
recursos
linguísticos e
semióticos que
sustentam sua
realização como
peça teatral,
novela, filme etc.

Analisar a
organização de texto
dramático
apresentado em
teatro, televisão,
cinema, de forma a
identificar e perceber
os sentidos
decorrentes dos
recursos linguísticos
e semióticos que
sustentam sua
realização como peça
teatral, novela, filme
etc
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Produção
de textos

Construção da
textualidade

(EF89LP35) Criar
contos ou crônicas
(em especial,
líricas), crônicas
visuais, minicontos,
narrativas de
aventura e de ficção
científica, dentre
outros, com
temáticas próprias
ao gênero, usando
os conhecimentos
sobre os
constituintes
estruturais e
recursos expressivos
típicos dos gêneros
narrativos
pretendidos, e, no
caso de produção
em grupo,
ferramentas de
escrita colaborativa.
(EF08LP02PAL) Criar
crônicas a partir da
apreciação/leitura
de
fotografias/imagens
de situações do
cotidiano do
município de
Palmeiras.

Produção
de textos

Relação entre
textos

Criar contos ou
crônicas (em
especial, líricas),
crônicas visuais,
minicontos,
narrativas de
aventura e de ficção
científica, dentre
outros, com
temáticas próprias
ao gênero, usando
os conhecimentos
sobre os
constituintes
estruturais e
recursos
expressivos típicos
dos gênero
narrativos
pretendidos, e, no
caso de produção
em grupo,
ferramentas de
escrita colaborativa,
a fim de demonstrar
domínio desses
gêneros discursivos
e como fruição de
textos literários.

Por meio de
pesquisa de
campo, fazer
registros
fotográficos
de
situações do
cotidiano onde
moram: paisagens,
feiras livres, festas
etc.
A partir das
leituras dessas
imagens,
produzir textos
com temática
voltada para
realidade local.

Os estudantes
serão avaliados
de acordo com o
envolvimento,
participação e
produção das
atividades
propostas.

Produzir textos
que valorizam a
cultura do
município de
Palmeiras,
considerando a
situação de
produção a
estrutura e os
recursos próprios
desse gênero
literário.
Produzir textos que
valorizam a cultura
do município de
Palmeiras,
considerando a
situação de
produção a
estrutura e os
recursos próprios
desse gênero
literário.
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EF89LP36)
Parodiar poemas
conhecidos da
literatura e criar
textos em versos
(como poemas
concretos,
ciberpoemas,
haicais, liras,
microrroteiros,
lambe-lambes e
outros tipos de
poemas),
explorando o uso
de recursos
sonoros e
semânticos
(como figuras de
linguagem e jogos
de palavras) e
visuais (como
relações entre
imagem e texto
verbal e
distribuição da
mancha gráfica),
de forma a
propiciar
diferentes efeitos
de sentido.

(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.

(EF69LP49)
Mostrar-se

Parodiar poemas
conhecidos da
literatura e criar
textos em versos
(como poemas
concretos,
c
iberpoemas,
haicais, liras,
microrroteiros,
lambe-lambes e
outros tipos de
poemas),
explorando o uso
de recursos
sonoros e
semânticos (como
figuras de
linguagem e jogos
de palavras) e
visuais (como
relações entre
imagem e texto
verbal e
distribuição da
mancha gráfica),
de forma a
propiciar
diferentes efeitos
de sentido e
efetivar situações
de exploração
desses recursos
estéticos.
Inferir a presença
de valores sociais,
culturais e
humanos e de
diferentes visões
de mundo, em
textos literários, de
forma a
reconhecer 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.
Realizar leitura de
livros de literatura
e acessar outras
produções
culturais do campo
que representem

Roda de notícias
pautada na
contextualização,
na comparação e
no julgamento de
informações que
circulam em
diferentes
fontes,
analisando
sua
confiabilidade e
inferindo suas
intencionalidades
específicas,
atribuindo

Os estudantes serão
avaliados de acordo
com a participação
nas atividades
propostas.

assim sentido
particular e para
o grupo sobre as
notícias lidas.
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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, apoiandose nas marcas
linguísticas, em
seu
conhecimento
sobre os gêneros
e a temática e nas
orientações
dadas pelo
professor.

um desafio em
relação às
possibilidades
atuais e
experiências
anteriores de
leitura, apoiandose nas marcas
linguísticas, nos
conhecimentos
sobre os gêneros e
a temática e nas
orientações dadas
pelo professor, de
forma a romper
com o universo de
expectativas,
demonstrando
interesse e
envolvimento.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

Leitura

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)
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Objetos do
conhecimento

Habilidades

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Efeitos de sentido
e mecanismos da
textualidade

(EF89LP32)
Analisar os efeitos de
sentido decorrentes
do uso de
mecanismos de
intertextualidade
(referências, alusões,
retomadas) entre os
textos literários, entre
esses textos literários
e outras
manifestações
artísticas (cinema,
teatro, Artes Visuais e
midiáticas, música),
quanto aos temas,
personagens, estilos,
autores etc., e entre o
texto original e
paródias, paráfrases,
pastiches, trailer
honesto, vídeosminuto, vidding,
dentre outros.

Analisar os efeitos de
sentido decorrentes
do uso de
mecanismos de
intertextualidade
(referências, alusões,
retomadas) entre os
textos literários, entre
esses textos literários
e outras
manifestações
artísticas (cinema,
teatro, artes visuais e
midiáticas, música),
quanto aos temas,
personagens, estilos,
autores etc., e entre o
texto original e
paródias, paráfrases,
pastiches, trailer
honesto, vídeosminuto, dentre
outros, como parte do
processo de
compreensão dos
textos lidos.

(EF89LP33)
Ler, de forma
autônoma, e
compreender –
selecionando
procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a
diferentes objetivos e
levando em conta
características dos
gêneros e suportes –
romances, contos
contemporâneos,
minicontos, fábulas
contemporâneas,
romances juvenis,
biografias
romanceadas,
novelas, crônicas
visuais, narrativas de
ficção científica,
narrativas de
suspense, poemas de
forma livre e fixa
(como haicai), poema

Ler, de forma
autônoma, e
compreender,
gêneros da esfera
literária adequados e
esta etapa, para
selecionar
procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a
diferentes objetivos e
levar em conta
características dos
gêneros e suportes,
expressando avaliação
sobre o texto lido e
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas,
autores.

Estratégias de
leitura
Apreciação e
réplica
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concreto,
ciberpoema, dentre
outros, expressando
avaliação sobre o
texto lido e
estabelecendo
preferências por
gêneros, temas,
autores.

Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos
efeitos de
sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos

Produção
de textos

Construção da
textualidade

(EF89LP34)
Analisar a organização
de texto dramático
apresentado em
teatro, televisão,
cinema, identificando
e percebendo os
sentidos decorrentes
dos recursos
linguísticos e
semióticos que
sustentam sua
realização como peça
teatral, novela, filme
etc.

(EF89LP35)
Criar contos ou
crônicas (em especial,
líricas), crônicas
visuais, minicontos,
narrativas de
aventura e de ficção
científica, dentre
outros, com temáticas
próprias ao gênero,
usando os
conhecimentos sobre
os constituintes
estruturais e recursos
expressivos típicos
dos gêneros
narrativos
pretendidos, e, no
caso de produção em
grupo, ferramentas
de escrita
colaborativa.

Analisar a organização
de texto dramático
apresentado em
teatro, televisão,
cinema, de forma a
identificar e perceber
os sentidos
decorrentes dos
recursos linguísticos e
semióticos que
sustentam sua
realização como peça
teatral, novela, filme
etc.

Criar contos ou
crônicas (em
especial, líricas),
crônicas visuais,
minicontos, narrativas
de aventura e de
ficção científica,
dentre outros, com
temáticas próprias ao
gênero, usando os
conhecimentos sobre
os constituintes
estruturais e recursos
expressivos típicos
dos gêneros
narrativos
pretendidos, e, no
caso de produção em
grupo, ferramentas
de escrita
colaborativa, a fim de
demonstrar domínio
desses gêneros
discursivos e como
fruição de textos
literários.

Por meio de
pesquisa de
campo, fazer
registros
fotográficos
de situações
do cotidiano
onde moram:
paisagens,
feiras livres,
festas etc.

Os estudantes
serão avaliados de
acordo com o
envolvimento,
participação e
produção das
atividades
propostas.

A partir das
leituras dessas
imagens,
produzir textos
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com temática
voltada para
realidade local.
(EF08LP02PAL) Criar
crônicas a partir da
apreciação/leitura de
fotografias/imagens
de situações do
cotidiano do
município de
Palmeiras.

Produzir textos que
valorizam a cultura do
município de
Palmeiras,
considerando a
situação de produção
a estrutura e os
recursos próprios
desse gênero
literário.
Produção
de textos

Relação entre
textos

Produzir textos que
valorizam a cultura do
município de
Palmeiras,
considerando a
situação de produção
a estrutura e os
recursos próprios
desse gênero
literário.
(EF89LP36)
Parodiar poemas
conhecidos da
literatura e criar
textos em versos
(como poemas
concretos,
ciberpoemas, haicais,
liras, microrroteiros,
lambe- lambes e
outros tipos de
poemas), explorando
o uso de recursos
sonoros e semânticos
(como figuras de
linguagem e jogos de
palavras) e visuais
(como relações entre
imagem e texto
verbal e distribuição
da mancha gráfica),
de forma a propiciar
diferentes efeitos de
sentido.

Parodiar poemas
conhecidos da
literatura e criar
textos em versos
(como poemas
concretos,
ciberpoemas, haicais,
liras, microrroteiros,
lambe-lambes e
outros tipos de
poemas), explorando
o uso de recursos
sonoros e semânticos
(como figuras de
linguagem e jogos de
palavras) e visuais
(como relações entre
imagem e texto
verbal e distribuição
da mancha gráfica),
de forma a propiciar
diferentes efeitos de
sentido e efetivar
situações de
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(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.

(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.

Análise
linguística/
semiótica

Fono-ortografia

(EF08LP04)
Utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos
linguísticos e
gramaticais:
ortografia, regências
e concordância
nominal e verbal,
modos e tempos
verbais, pontuação
etc.

exploração desses
recursos estéticos.
Inferir a presença de
valores sociais,
culturais e humanos e
de diferentes visões
de mundo, em textos
literários, de forma a
reconhecer 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.
Realizar leitura de
livros de literatura e
acessar outras
produções culturais
do campo que
representem um
desafio em relação às
possibilidades atuais e
experiências
anteriores de leitura,
apoiando-se nas
marcas linguísticas,
nos conhecimentos
sobre os gêneros e a
temática e nas
orientações dadas
pelo professor, de
forma a romper com o
universo de
expectativas,
demonstrando
interesse e
envolvimento.

Entender que a
gramática
compreende um
conjunto de regras
que especificam o
funcionamento de
uma língua e que ela
existe em função de si
mesma, do que as
pessoas falam,
ouvem, leem e
escrevem nas
práticas sociais,

Aulas
expositivas e
dialogadas,
jogos
educativos,
leitura atenta
aos diversos
textos e
produções
próprias com
olhar crítico
sobre o uso da
língua.
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refletindo as
diversidades
geográficas, sociais e
de registros da língua.
A gramática existe em
função da
compreensão e da
produção de textos
orais e escritos.
Sendo assim, os
estudantes deverão
utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos
linguísticos e
gramaticais:
ortografia, regências
e concordância
nominal e verbal,
modos e tempos
verbais, pontuação
etc.

Léxico/
morfologia

(EF08LP05)
Analisar processos de
formação de palavras
por composição
(aglutinação e
justaposição),
apropriando- se de
regras básicas de uso
do hífen em palavras
compostas.

Morfossintaxe

(EF08LP06)
Identificar, em textos
lidos ou de produção
própria, os termos
constitutivos da
oração (sujeito e seus
modificadores, verbo
e seus complementos
e modificadores).
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(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.

Morfossintaxe

(EF08LP06)
Identificar, em textos
lidos ou de produção
própria, os termos
constitutivos da
oração (sujeito e seus
modificadores, verbo
e seus complementos
e modificadores).

(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.
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(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).

Análise
linguística/
semiótica

Morfossintaxe

(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.

Compreender o
processo de
formação das
palavras, bem como o
uso do hífen.
Identificar os termos
construtivos da
oração (sujeitos,
predicados etc).
Identificar e
diferenciar os verbos
quanto à
transitividade
verbal, verbos
transitivos e seus
complementos.
Interpretar os efeitos
de sentido de sujeito
ativo e passivo.
Identificar
agrupamento de
orações em períodos,
diferenciando os
períodos compostos
por coordenação de
subordinação.
Identificar e inferir
efeitos de sentindo
decorrentes do uso
das conjunções e
articuladores textuais.
Apropriar-se dos
recursos de coesão,
discurso direto e
indireto e outros
recursos, ao
produzir textos,
adequando-os ao
gênero textual.
Estabelecer relações
entre partes do texto.
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Semântica

(EF08LP10)
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.
(EF08LP11)
Identificar, em textos
lidos ou de produção
própria, agrupamento
de orações em
períodos,
diferenciando
coordenação de
subordinação.
(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.
(EF08LP13) Inferir
efeitos de sentido
decorrentes do uso
de recursos de coesão
sequencial:
conjunções e
articuladores textuais.
(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.
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(EF08LP15)
Estabelecer relações
entre partes do texto,
identificando o
antecedente de um
pronome relativo ou
o referente comum
de uma cadeia de
substituições lexicais.

Coesão

Modalização

Figuras de
linguagem

Analisar e explicar os
efeitos de sentido de
estratégias de
modalização e
argumentatividade,
bem como do uso das
figuras de linguagem
em textos próprios
que dialogam com a
realidade de
Palmeiras.

(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.
(EF08LP03PAL)
Analisar os efeitos de
sentido do uso de
figuras de linguagem
como ironia,
eufemismo, antítese,
aliteração,
assonância, dentre
outras, em textos
literários de autores
locais e/ou que falam
do município de
Palmeiras.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

267

Sexta-feira
4 de Março de 2022
268 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – MUNDO DO TRABALHO –
PROCESSO IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Práticas
de
Linguagem

Leitura

Habilidades

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

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.

(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

Reconhecer nos
textos diferentes
elementos que
geram
confiabilidade às
informações
relatadas de modo
que saibam
identificá-las para
analisar
criticamente.

(EF09LP02)
Analisar e comentar a
cobertura da imprensa
sobre fatos de relevância
social, comparando
diferentes enfoques por
meio do uso de
ferramentas de curadoria.

Ter boa
desenvoltura ao
tecer comentários
acerca dos fatos
Pesquisas a partir de
divulgados pela
calendário
imprensa nos
estabelecido a fim
jornais digitais,
de que averiguem
radiofônicos e
quais são as rádios e
televisivos, a fim de
os canais de
Roda de leitura de
que compreendam televisão e digitais
notícias para
a finalidade da
que noticiam
Socialização da
comunicação,
informações de
pesquisa.
analisem a
acordo com os
confiabilidade e a
questionamentos
importância dos
propostos sobre
fatos noticiados e
os fatos
apropriem-se de
noticiados.
suas
intencionalidades
específicas.

Relação entre
textos

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Objetos do
conhecimento

Disponibilização
de textos
orientadores
sobre a temática
abordada em suas
múltiplas faces:
(impressos,
audiovisuais etc.)
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Produção
de textos

Textualização de
textos
argumentativo e
apreciativos

(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.

Levantamento de
informações acerca
de um mesmo tema
analisando seus
argumentos prós
e contra e opiniões
manifestadas
considerando-se suas
fontes, se confiáveis
para formulare
defender ideias e
pontos de vista
próprios.
Identificação dos
leitores/
espectadores,
veículos e mídia de
circulação e os tipos
de argumentos
baseado em fatos,
dados estatísticos,
Argumentar com
pesquisa, princípio
base em fatos,
ou crença pessoal,
dados e
de autoridade e
informações
causa e
confiáveis, para
consequência.
formular, negociar
Escolha de um tema
e defender ideias,
ou questão para ser
pontos de vista em
discutido e que seja
relação ao tema
de relevância para
polêmico, sabendoturma/escola ou
se utilizar os
comunidade,
recursos próprios
fazendo o
do gênero.
levantamento de
dados e informações
sobre a questão para
priorizar argumentos
relacionados a
diferentes
posicionamentos em
jogo, com o
envolvimento de
consultas a fontes
diversas, entrevistas
com especialistas,
análise de textos,
organização
esquemática das
informações, uso dos
tipos de
argumentos e
estratégias para
convencer os
leitores.
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Produção
de textos

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

(EF09LPPAL) Produzir
artigos de opinião,
tendo em vista a
ocorrência de fatos
polêmicos na cidade de
Palmeiras ou
comunidades, de modo
a abranger todos os
elementos
composicionais do
gênero.

Reconhecer e
definir um fato
local que seja
polêmico para
produzir um
artigo de opinião
com as
características
próprias do
gênero, o qual
inclui o processo
de defesa de
uma tese,
argumentos,
refutações e
opiniões opostas
no intuito de
convencer o
oponente acerca
de sua opinião.

(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.

Perceber as
intencionalidades
das informações
veiculadas em
textos
jornalísticos e
midiáticos a fim
de desenvolver o
senso crítico
frente aos
interesses dos
idealizadores.

Levantamento de
fatos ocorridos na
sede ou comunidade
que geram polêmica.
Trabalho com
sequência didática
sobre o gênero
artigo de opinião.

Produção escrita
de um artigo de
opinião
contemplando as
características
composicionais do
gênero.

Análise de textos
Realização de leitura
no campo
de textos nos
jornalístico, a fim
variados gêneros
de apurar os
pertencentes ao
efeitos produzidos
campo jornalístico.
nestes.
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(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.

Leitura

Estratégia de
leitura:
apreender os
sentidos globais
do texto
Apreciação e
réplica

(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.

Desenvolver o
senso crítico
frente aos
diversos textos
que circulam nas
mídias digitais
sabendo
selecionar e
propagar ideias
de princípios
éticos que
favoreçam a
produção de
saberes
relevantes para a
sociedade na
qual está
inserida.

Participação ativa
Seleção de textos
em uma roda de
que ocorrem nessas
conversa sobre a
práticas de
finalidade dos
letramento. Leitura e
textos:
análise de textos que
Quem escreve? O
circulam nesses
que escreve?
espaços para
Para quem
observação atenta às
escreve? Para que
informações
escreve?
produzidas e com
Em qual meio
quais finalidades são
circula? Quem são
produzidas.
os leitores? Etc.

Responder
questionamentos
Refletir ética e
acerca dos
esteticamente a
conteúdos
respeito dos
adquiridos nas
diversos gêneros
Seleção de textos
leituras dos textos
discursivos que
nesse campo para
de forma que
circulam no campo
apreciação das ideias
posicione-se de
jornalístico/midiátic
disseminadas e
forma crítica e
o de modo que
discussão sobre as
fundamentada
tome uma posição
mesmas.
ética e respeitosa
crítica e atue
frente a fatos e
efetivamente no
opiniões
contexto social a
relacionadas aos
que pertence.
textos lidos.
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(EF89LP04)
Identificar e avaliar
teses/opiniões/
posicionamentos
explícitos e implícitos,
argumentos e contraargumentos em textos
argumentativos do
campo (carta de leitor,
comentário, artigo de
opinião, resenha crítica
etc.), posicionando-se
frente à questão
controversa de forma
sustentada.

Leitura

Efeitos de
sentido

(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).

Saber posicionar-se
Leitura estratégica
frente às ideias
de textos de gêneros
expressas nos
variados da esfera
textos lidos
Participação nas
argumentativa para
utilizando-se de
leituras dos textos.
a identificação de
argumentos que
elementos que os
sustentem a tese
compõem.
defendida.

Saber identificar
e
reconhecer o efeito
de sentido
produzidos pelas
paráfrases, citações
e os três tipos de
discursos nos textos
lidos.

Levantamento de
conhecimentos
prévios acerca dos
conteúdos
abordados.
Apresentação de
modelos a partir
de textos para
Conhecimento do
conteúdo.
Realização de
atividades
diagnósticas.
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Efeitos de
sentido
Leitura
Exploração da
multissemiose

(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.

Observar e
reconhecer o modo
como os recursos
linguísticos são
usados para
construir os
discursos
persuasivos.

Aula expositiva e
dialogada acerca
dos recursos
persuasivos nos
textos em análise.

Apresentação de
uma análise dos
recursos
persuasivos em
textos variados.

(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.

Reconhecer nos
textos os efeitos
de sentido
produzidos a
partir das
informações neles
veiculadas

Apresentação
dos textos
impressos ou
em slides para
análises dos
pontos
interessados.

Os estudantes
serão avaliados a
partir do
desempenho em
leitura feitas nos
textos acerca dos
efeitos de sentido
produzidos nestes.
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Produção
de textos

Produção
de textos

Estratégia de
produção:
textualização de
textos
informativos

Estratégia de
produção:
textualização de
textos
informativos

(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).

(EF09LPPAL) Produzir
notícias impressas ou em
mídias digitais com base
em assuntos locais,
levando em consideração
os aspectos estruturais de
produção do texto, a
relevância do assunto
para a comunidade e a
finalidade pretendida.

Produzir textos
de forma
autêntica,
criativa e
autônoma que
revelem
posicionamento
crítico
enfatizando a
natureza
processual
(roteiro,
produção e
revisão) e o
propósito
comunicativo do
ato de escrever.

Produzir notícia de
forma criativa e
autônoma baseada
nos conhecimentos
adquiridos no
estudo sobre o
gênero.

Disponibilização
de jornais
impressos e
digitais para
levantar as
notícias do
momento e
discutir os
temas e os
pontos de vista
abordados para
que posicionese criticamente
acerca deles

Leitura e
análise de
notícias para
familiarizar-se
com o gênero.
Realização de
atividades por
meio de
sequência
didática.
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(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 normapadrão.

(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 serem
discutidos, 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.

Apropriar-se da
organização
composicional do
gênero textual
reportagem para
uso competente no
contexto de
produção.

Levantamento do
conhecimento
prévio acerca do
gênero.
Apresentaçãode
reportagens
impressas em
jornais e revistas
para familiaridade
do gênero.

Produção de
texto abrangendo
todos os aspectos
referentes ao
gênero textual
estudado:
reportagem.

Apresentação do
gênero a partir da
leitura e análise
de um artigo de
opinião para
conversa sobre as
condições de
produção, leitores
envolvidos,
suporte,
finalidade,
posicionamentos
do autor, entre
outras estruturas
típicas da esfera
argumentativa.

Produzir um artigo
de
opinião levando
em consideração
todas as
características do
gênero
trabalhadas em
sala de aula.
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Estratégias de
produção:
planejamento,
textualização,
revisão e edição
de textos
publicitários

Oralidade

Estratégias de
produção:
planejamento e
participação em
debates
regrados

(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 públicoalvo, das peças que
serão produzidas, das
estratégias de persuasão
e convencimento que
serão utilizadas.
(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

Reconhecer as
características e a
finalidade de textos
publicitários a
partir do público
alvo a que se
destina.

Apreciação de
textos nos mais
variados gêneros
da área
publicitária para
(re)conhecimento
da estrutura
composicional.

Saber planejar e
organizar um
debate
coletivamente a
partir das suas
regras e elementos
pré-estabelecidos,
fazendo-se o uso de
operadores
argumentativos que
marcam a defesa da
ideia e de diálogo
com a tese do
outro, por exemplo:
concordo, discordo,
concordo
parcialmente, do
meu ponto de vista,
na perspectiva
assumida, de modo
que adote uma
postura ética e
respeitável.

Construção de
conhecimento das
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.
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e editar textos

publicitários
atendendo as
características e
finalidade
própria dos
gêneros.

Os discentes
serão avaliados
pela
desenvoltura no
processo de
construção e
realização do
debate, o qual
deverá cumprir
as exigências
conforme o
estudo do
gênero.
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de forma convincente,
ética, respeitosa e crítica e
desenvolver uma atitude
de respeito e
diálogo para com as
ideias divergentes.

Oralidade
Análise
linguística/
semiótica

Estratégias de
produção:
planejamento,
realização e
edição de
entrevistas orais
Argumentação:
movimentos
argumentativos,
tipos de
argumento e
força
argumentativa

(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
discutidos 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.

Saber planejar uma
entrevista de
acordo com o
gênero e seu
contexto de
produção.

A partir de um
fato noticiado,
criar em sala de
aula uma
simulação de
entrevista com a
suposta pessoa
envolvida no fato.
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(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

Saber identificar
em textos
argumentativos
o
s elementos
fundamentais
que os
caracterizam
para postura
competente
em situação de uso.

Saber posicionar-se
frente a tese
apresentada no
debate,
utilizando-se de
argumentos
embasados para
concordar,
discordar contra
argumentar o
ponto de vista
defendido.

Apresentação de
fichas com
definições dos
elementos do
texto
argumentativo.
Questionário para
sondagem de
reconhecimento
dos elementos.

Atividade dirigida
de análise de
textos
argumentativos.

Análise de um
debate
apresentado em
vídeo para
observação dos
aspectos que o
envolve e de que
farão usos
posteriormente.

Participação em
um
debate fazendo o
uso dos operadores
necessários para a
sua ocorrência.
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Modalização

(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.

Perceber o modo
como os textos
de cunho
Análise coletiva de
noticioso e
textos para
argumentativo
sondagem dos
apresentam a
aspectos ideológicos
e posições implícitas
Construção do
presentes nos
caráter ideológico a
mesmos.
partir do uso dessas
classes gramaticais.
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Práticas de
Linguagem

Leitura

Objetos do
conhecimento

Reconstrução do
contexto de
produção, circulação
e recepção de textos
legais e normativos

Habilidades
(EF89LP 17) 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).

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Demonstrar
interesse através
da leitura de
textos
normativos e
Identificar a
intencionalidade
de cada um,
posicionando-se
criticamente
sobre diversos
temas
trabalhados.

Acesso a
documentos
normativos como:
a Declaração dos
Direitos Humanos,
a Constituição
Brasileira, o ECA -,
ea
regulamentação
da organização
escolar –
regimento escolar,
para trabalho de
análise sobre o
contexto de
produção.

Os discentes serão
avaliados a partir
de um confronto
acerca dos direitos
e deveres que
contemplam tais
documentos e das
experiências
humanas vividas,
as quais podem ou
não estar
garantidas nas
indicações dos
referidos
documentos legais.
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Leitura

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

(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
município 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, abaixoassinados 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

Apropriar-se
de
formas de
participação
em
serviços de
cidadania para a
busca de
soluções de
problemas que
ocorrem na
escola ou na
comunidade onde
vive.

Levantamento de
movimentos
sociais que atuam
em defesa de
direitos da
população para
observação de
como se dá essa
prática.

Os discentes
deverão
demonstrar
através da leitura
de textos a
compreensão dos
fatos relacionados
à defesa de
direitos e à
participação social.

Saber reconhecer
as características
composicionais
de textos de
cunho
reivindicatório.

Apreciação de
textos para
análise dos
elementos
composicionaise
demais
características que
os envolve.

Os estudantes
deverão mostrarse aptos à análise
de textos a partir
do contexto de
produção.
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Leitura

Produção
de Texto

Estratégias e
procedimentos de
leitura em textos
reivindicatórios ou
propositivos

Estratégia de
produção:
planejamento de
textos
reivindicatórios ou
propositivos.

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,

Saber comparar
as propostas
políticas e de
solução de
problemas em
textos
reivindicatórios
para posicionarse criticamente
frente às
informações
veiculadas nos
mesmos.

Saber realizar
uma
enquete
cumprindo com
os objetivos
pretendidos.

Realização de
exercícios
com
estratégias e
procedimentos
para o alcance
satisfatório de
leitura.

Aula expositiva
para
conhecimento do
gênero enquete.
Levantamento de
situaçõesproblema
ocorridos na
escola e/ou
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Leitura

Estratégias e
procedimentos de
leitura em
textos
reivindicatórios ou
propositivos

Produção
de texto

Estratégia de
produção:
planejamento de

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.
(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.
(EF09LPPAL) Realizar
enquetes e/ou
pesquisas de cunho

comunidade onde
vivem para
construção da
enquete.

Saber comparar
as propostas
políticas e de
solução de
problemas em
textos
reivindicatórios
para posicionarse criticamente
frente às
informações
veiculadas nos
mesmos.

Realização de
exercícios
com
estratégias e
procedimentos
para o alcance
satisfatório de
leitura.

Mostrar-se
interessados na
realização das
atividades
propostas.

Conhecer o
gênero abaixoassinado

Levantamento de
situaçõesproblema

Produzir um
abaixo- assinado,
levando em
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texto
reivindicatório:
abaixo- assinado.

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

opinativo no intuito de
levantar situaçõesproblema ocorridas na
escola, na sede
(Palmeiras) ou
comunidades para a
produção de um
abaixo-assinado cujo
objetivo seja a busca
pela melhoria do
problema, levando em
consideração as
características que
compõem a estrutura
própria do gênero
escolhido.
(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

Para saber
reivindicar com
coerência a
situaçãoproblema que
pretende
solucionar.

presentes no
contexto social em
que os discentes
vivem ou
participam.

consideração as
características
próprias do gênero
e o tema
abordado.

Desenvolvimento
de sequência
didática sobre o
gênero abaixoassinado.

Saber
argumentar e
contra
argumentar as
diferentes
posições
geradas em
uma discussão
acerca de
determinado
tema, no
sentido de
saber negociar
e criar
soluções.

Aula explicativa
da
proposta e uso de
modelo para
melhor
apreensão.

Demonstrar
domínio
oral na realização
da atividade
proposta.

Saber analisar
textos
argumentativos
com base em
seus elementos
composicionais.

Realização de
atividades
dirigidas de
análise de textos
argumentativos.

Ter domínio na
atividade de
análise de texto.

Saber o que é
curadoria e a
que fim ela se
serve.

Simulação de uma
curadoria em sala
de aula.

Realizar uma
curadoria
abrangendo todas
as ideias
propostas.

Saber divulgar
resultado de
pesquisa por
meio de textos
variados.

Apresentação de
modelos para que
os discentes se
apropriem da
atividade
proposta.

Realizar pesquisas
conforme a
orientação e
divulgar seus
resultados por
meio de textos
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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.

Oralidade

(EF89LP27)

Conversação
espontânea

Tecer
considerações e
formular
problematizações
pertinentes, em
momentos
oportunos, em
situações de aulas,
apresentação oral,
seminário etc.

diversos.

Conhecer o
gênero resenha
para domínio de
sua estrutura
composicional.

Proceder a uma
escuta ativa em
momentos de
produção de
conhecimento
(aula, seminário,
debate,
palestra...) para
fazer inferências
e formular
problematizações
com coerência
acerca do
conteúdo

Estudo de
resenhas
variadas para
familiaridade
com o gênero.

Produzir resenhas
atendendo todas
as orientações
propostas.

Exibição de
documentários
para orientação
aos discentes de
como devem
proceder nos
comentários
e/ou
problematizações feitas
acerca do
conteúdo
apresentado.

Os estudantes
serão avaliados
através das
considerações e
problematizações
feitas nos
seminários
apresentados
pelos colegas.

Disponibilização
de materiais
explicativos
acerca do
procedimento
“tomar nota”.

Apresentação de
seminário dos
conteúdos
veiculados nos
textos que
tomaram nota.

exposto.

Procedimentos de
apoio à compreensão
Tomada de nota.

(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,

Saber tomar nota
de determinado
texto em estudo
(impresso, vídeo)
a fim de colher as
informações
principais.
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Análise
linguística/
semiótica

Textualização
Progressão temática

Modalização

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.
(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”).

Reconhecer
em textos
diversos
elementos
coesivos com a
função
anafórica,
catafórica e
outros
organizadores da
coesão textual

Desenvolvimento
de sequência
didática para
análise e
percepção de
mecanismos de
progressão
temática de
palavras
e/ou
expressões que
produzem a
coesão no texto.

Fazer o
Reconhecimento
em textos variados
de palavras
e/ou expressões
encarregadas de
produzirem a
coesão textual.

Conhecer para
usar com
competência
em textos
falados e/ou
escritos os
modalizadores
epistêmicos
asseverativos

Usos de textos
com a presença
de
modalizadores
epistêmicos
asseverativos
destacados para
análise da função
e efeitos de
sentidos
produzidos no
contexto
apresentado.

Os estudantes
serão avaliados
através da
participação e
desempenho na
análise dos textos.
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Práticas de
Linguagem

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

(EF89LP37)
Analisar os efeitos de
sentido do uso de
figuras de linguagem
como ironia,
eufemismo, antítese,
aliteração, assonância,
dentre outras.

Compreender
e diferenciar as
figuras de
linguagem a partir
dos efeitos de
sentido por elas
produzidos.

Utilização de
textos nos
gêneros variados
para análise dos
efeitos de sentido
produzidos no
contexto em que
as figuras de
linguagem se
apresentam.

Apresentação de
um jogo de livre
escolha dos
estudantes para a
apresentação das
figuras de
linguagem
estudadas.

Fono-ortografia

(EF09LP04)
Escrever textos
corretamente, de
acordo com a normapadrão, com estruturas
sintáticas complexas
no nível da oração e do
período.

Produzir textos de
acordo com a
norma-padrão
gramatical, que
respeitem as
estruturas
sintáticas
complexas no
nível da oração e
do período
utilizando
adequadamente
as conjunções
coordenativas e
subordinativas.

Análise da
estrutura da
oração e do
período em
textos variados.

Os estudantes serão
avaliados no
desempenho
demostrado na
análise da oração e
do período feitas
nos textos.

Morfossintaxe

(EF09LP05) Identificar,
em textos lidos e em
produções próprias,
orações com a
estrutura sujeito-verbo
de ligação- predicativo.

Conhecer a
estrutura da
oração e os
elementos que a
compõe.

Análise em textos
orações com a
estrutura sujeitoverbo de ligaçãopredicativo para
estudo de caso.

Participação ativa e
interessada do
conteúdo
estudado.

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Figuras de linguagem

Análise
linguística/
semiótica
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Morfossintaxe

(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”.

Conhecer e
diferenciar dos
demais os verbos
de ligação.

Análise dos
efeitos de sentido
produzidos pelos
verbos de ligação
em textos
variados.

Desempenho que
demonstrarem na
análise feita.

Morfossintaxe

(EF09LP07)
Comparar o uso de
regência verbal e
regência nominal na
norma- padrão com
seu uso no português
brasileiro coloquial
oral.

Reconhecer e
diferenciar
regência verbal e
regência nominal
no contexto de
uso.

Apresentação de
textos na
variedade padrão
e coloquial para
análise do uso da
regência nominal
e regência verbal.

Participação e
interesse na
atividade proposta.

Morfossintaxe

(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.

Conhecer as
Conjunções e
locuções
conjuntivas e os
valores por elas
produzidos no
contexto de uso
da língua.

Análise da
presença em
textos de
conjunções e
locuções
conjuntivas para
observação das
relações que
estabelecem
entre as
orações do
período.

Participação ativa
na aula e
desempenho na
atividade proposta.

(EF09LP09)
Identificar efeitos de
sentido
do uso de orações
adjetivas restritivas e
explicativas em um
período composto.

Saber identificar
em um período
composto os
efeitos de sentido
do uso de orações
adjetivas
Restritivas e
explicativas em
diferentes
gêneros em
que estão
inseridas.

Aula expositiva
para
apresentação do
assunto e
reconhecimento
dos efeitos de
sentido
produzidos pelos
tipos de oração.

A turma será
dividida
em equipes para
análise de das
orações na prática
contextualizada e
identificação dos
efeitos de sentido.

Conhecer os
pronomes para
uso coerente no
contexto de uso.

Aula expositiva e
dialogada acerca
da colocação
pronominal nas
situações reais de
uso na norma
padrão e
coloquial.

Criar uma peça
teatral para
reflexão da
colocação
pronominal nos
diferentes
contextos de uso.

Coesão

(EF09LP10)
Comparar as regras de
colocação pronominal
na norma-padrão com
o seu uso no
português brasileiro
coloquial.
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Variação linguística

(EF09LP11)
Inferir efeitos de
sentido decorrentes
do uso de recursos de
coesão sequencial
(conjunções e
articuladores textuais.

Reconhecer os
efeitos de sentido
decorrentes do
uso de conjunções
e
articuladores
textuais.

Análise em textos
do uso de
conjunções e
articuladores
textuais.

Demonstrar bom
desempenho na
análise dos textos.

(EF09LP12) Identificar
estrangeirismos,
caracterizando-os
segundo a
conservação, ou não,
de sua forma gráfica
de origem, avaliando a
pertinência, ou não, de
seu uso.

Diálogo acerca da
presença de
Identificar formas
estrangeirismos na
de estrangeirismo
língua materna e
na língua
contextualização
materna.
sócio histórica de
sua inserção.

Criação de
paródias com
tom crítico sobre
a presença de
estrangeirismo
na língua
materna.
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CAMPO DE ATUAÇÃO: CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO

Leitura

Objetos do
conhecimento

Efeitos de sentido e
mecanismo da
textualidade

Estratégias de
leitura
Apreciação e réplica

Habilidade
(EF89LP32) Analisar os
efeitos de sentido
decorrentes do uso de
mecanismos de
intertextualidade
(referências, alusões,
retomadas) entre os
textos literários, entre
esses textos literários
e outras
manifestações
artísticas (cinema,
teatro, Artes Visuais e
midiáticas, música),
quanto aos temas,
personagens, estilos,
autores etc., e entre o
texto original e
paródias, paráfrases,
pastiches, trailer
honesto, vídeosminuto, vidding,
dentre outros.

(EF89LP33)
Ler, de forma
autônoma, e
compreender –
selecionando
procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a
diferentes objetivos e
levando em conta
características dos
gêneros e suportes –
romances, contos
contemporâneos,
minicontos, fábulas
contemporâneas,
romances juvenis,
biografias
romanceadas, novelas,
crônicas visuais,
narrativas de ficção
científica, narrativas
de suspense, poemas
de forma livre e fixa
(como haicai), poema
concreto, ciberpoema,
dentre outros,
expressando avaliação
sobre o texto lido e
estabelecendo

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Reconhecer os
elementos que
constroem
intertextualidade a
partir de seus
efeitos em textos
variados e das
multimodalidades.

Levantamento
de textos
literários e
manifestações
culturais da
comunidade
local para
realização
da atividade
proposta.

Participação e
interesse nas
atividades
desenvolvidas em
aula.

Apresentar
desempenho
autônomo na
leitura de textos
variados sabendo
fazer inferências
de acordo com o
enredo
apresentado.

Rodas de leitura
de textos nos
variados
gêneros
textuais da
literatura para
apreciação e
formação do
comportamento
leitor.

Demonstração de
interesse e
participação nas
rodas de leitura.
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preferências por
gêneros, temas,
autores.

(EF09LPPAL)
Ler contos, poemas,
crônicas e causos da
cultura local, de modo
a apreciar os textos
fazendo inferências
acerca do assunto
tratado, identificação
do gênero pela
estrutura
composicional e
reconhecimento de
elementos endêmicos
presentes nas
narrativas.

Reconstrução da
Textualidade e
compreensão dos
efeitos de sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos

(EF89LP34)
Analisar a organização
de texto dramático
apresentado em
teatro, televisão,
cinema, identificando
e percebendo os
sentidos decorrentes
dos recursos
linguísticos e
semióticos que
sustentam sua
realização como peça
teatral, novela, filme
etc.

Valorizar e apreciar
textos literários de
autores locais.

Reconhecer e
diferenciar o texto
dramático do não
dramático para
compreensão de
seu uso no
contexto de
produção.

Levantamento
de
conhecimento
prévio de textos
e autores locais.
Leitura
compartilhada
dos textos para
apreciação das
narrativas.

Leitura de
textos e/ou
livros de cunho
dramático para
a identificação
dos sentidos
decorrentes dos
recursos
linguísticos e
semióticos
produzidos
nestes.
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Produção de
Texto

Construção da
textualidade

(EF89LP35)
Criar contos ou
crônicas (em especial,
líricas), crônicas
visuais, minicontos,
narrativas de aventura
e de ficção científica,
dentre outros, com
temáticas próprias ao
gênero, usando os
conhecimentos sobre
os constituintes
estruturais e recursos
expressivos típicos
dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no
caso de produção em
grupo, ferramentas de
escrita colaborativa.
(EF09LPPAL) Produzir
contos a partir
da escuta de
narrativas orais de
Palmeiras (causos),
levando em
consideração a
transposição
adequada dos
aspectos linguísticos
e normativos da
variedade padrão,
adequando-os ao
gênero convertido
do oral para o
escrito com a
eliminação de
marcas típicas da
oralidade, quando
apresentar
necessidade, bem
como todos os
aspectos da
composição do
gênero.

Conhecer a
estrutura
composicional
do conto,
considerando a
situação de
produção, a
estrutura e os
recursos próprios
desse gênero
literário.

Resgatar e
valorizar as
narrativas
populares de
Palmeiras.

Planejamento
de um roteiro
de entrevista
para coleta de
dados sobre
mulheres de
diferentes perfis
que se destaca
na comunidade
local a fim de
produzirem
contos
baseados nesses
perfis.

Escuta atenta
de
narrativas
orais
contadas
pelas pessoas
da
comunidade.
Diferenciação
dos gêneros
causo e
conto.

Os discentes serão
avaliados pelo texto
produzido (conto), o
qual deverá
abranger as
características
próprias do gênero
e foco solicitado.

Os estudantes serão
avaliados na
produção escrita de
contos a partir das
narrativas orais,
atendendo os
elementos próprios
do contexto de
escrita.

Sequência
didática do
gênero conto.
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(EF89LP36)
Parodiar poemas
conhecidos da
literatura e criar
textos em versos
(como poemas
concretos,
ciberpoemas,
haicais, liras,
microrroteiros,
lambe-lambes e
outros tipos de
poemas),
explorando o uso de
recursos sonoros e
semânticos (como
figuras de
linguagem e jogos
de palavras) e
visuais (como
relações entre
imagem e texto
verbal e distribuição
da mancha gráfica),
de forma a propiciar
diferentes efeitos
de sentido.

Análise coletiva
de um texto
para observação
ao uso de
recursos
linguísticos
como figuras de
linguagem
e jogos de
palavras;
recursos visuais
como
relações entre
imagens e texto
verbal.
Conteúdo a ser
comunicado,
organização
textual,
estrutura
das frases,
compreensão
etc.

Produção de
paródias
contemplando
todos os aspectos
estudados sobre o
gênero e os recursos
linguísticos e visuais
na composição.
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Produzir uma
paródia de poema
atentando-se para
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compreendendo a
produção como um
processo que
envolve as
operações de
planejamento,
produção e
revisão.
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Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Reconstrução das
condições de
produção e
recepção dos textos
e adequação do
texto à construção
composicional e ao
estilo de gênero

Leitura

Relação entre
textos

Habilidade
(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 linguísticas
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.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Desenvolver a
capacidade de
reconhecimento
de gêneros
textuais a partir da
sua estrutura
composicional.

Apresentação
frequente de
textos nos mais
variados gêneros
para ampliação
do
reconhecimento
.

Leitura
permanente de
textos nos gêneros
variados para
diálogo da
estrutura
composicional.

Atividade de
análise
comparativa das
relações entre
textos.

Participar com
interesse da
atividade proposta.

Saber posicionarse criticamente
frente às
informações
abstraídas em
textos variados.
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Apreciação e réplica

Leitura

Estratégias e
procedimentos de
leitura Relação do
verbal com outras
semioses
Procedimentos e
gêneros de apoio à
compreensão

(EF69LP31)
Utilizar pistas
linguísticas – tais como
“em
primeiro/segundo/terc
eiro 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.
(EF69LP34)
Grifar as partes
essenciais do texto,
tendo em vista os
objetivos de leitura,
produzir marginalias
(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.

Fazer uso
correto de
termos e/ou
expressões que
marcam a
hierarquização e
síntese das ideias
do texto.

Análise em
textos das
pistas
linguísticas.

Preenchimento
de lacunas no
texto com as
pistas
linguísticas para
diagnóstico de
Compreensão do
conteúdo.

Selecionar
informações a
partir de fontes
diversas e
avaliá-las
criticamente
acerca da
qualidade e
utilidade das
mesmas.

Atividade
dirigida
de seleção de
informações e
dados
relevantes de
fontes
diversas.

Participação ativa
na
atividade proposta.

Compreender o
sentido global do
texto para saber
destacar as
partes essenciais.

Apresentação
de textos com
abordagem de
temática local
para leitura e
seleção das
partes mais
importantes.

Os discentes serão
avaliados a partir
do desempenho e
interesse na
realização da
atividade.
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Produção de
textos

Consideração das
condições de
produção de
textos de
divulgação
científica
Estratégias de
escrita

(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.

Ter habilidade
em planejar,
elaborar
esquemas e dar
sequência em
todos os passos
necessários no
desenvolvimento
de uma pesquisa.

Fazer um
levantamento
dos tipos de
fauna e flora
endêmicos da
Chapada
Diamantina
para produção
de artigo de
divulgação
científica.
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Estratégias de
escrita:
textualização,
revisão e edição

Estratégias de
produção

Oralidade

Estratégias de
produção:
planejamento e
produção de
apresentações
orais

(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, vídeominuto, 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,

Desenvolver a
capacidade de
cumprir com
todas as etapas
necessárias ao
processo de
produção e
divulgação de
uma pesquisa
através de
gêneros textuais
variados.

Saber produzir
roteiros de
acordo com a
atividade
proposta e que
atenda os
elementos que os
compõe.

Apresentar
oralmente um
trabalho
resultant
e de pesquisa,
obedecendo a
delimitação
cronológica e o
planejamento
anterior da
exposição.

Estudo de
textos
orientadores
para o processo
de produção,
revisão e edição
para a divulgação
de uma pesquisa.

Participação no
estudo
dos textos e
desempenho no
uso das estratégia
para realização de
pesquisa.

Exibir vídeos
no Datashow
para simulação
de um roteiro
possível ao seu
processo de
construção.

Participação na
aula através de
comentários,
opiniões e
sugestões.

Uso das mídias
digitais para
demonstração
de como
organizar
dados e
pesquisas em
slides.

Apresentação de
seminário sobre a
pesquisa
realizada.
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Estratégias de
produção

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.

Construir as
estratégias
necessárias a fim
de realizar
entrevista de
acordo com os
objetivos
estabelecidos.

Estudo do
gênero
entrevista e
dos
elementos
composicionai
s para sua
concretização.
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Análise
linguística
semiótica

Construção
composicional

Elementos
paralinguísticos e
cinésicos
Apresentações orais

(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.

Ter ciência dos
elementos
composicionais
dos gêneros de
apresentação oral.

Exibição de
apresentaçõe
s de
seminários
no Datashow
para
análise dos
elementos
composicionai
s do gênero.
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(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

Ter
conhecimento
das ferramentas
digitais para uso
nas
apresentações
orais.

Aula sobre o
uso do
PowerPoint para
adquirir
conhecimentos
e aplicá-los nas
apresentações
de trabalhos.

Fazer uma
Apresentação de
trabalho com uso
do PowerPoint, o
qual contemple os
elementos
necessários para
uma boa
exposição.

Conhecer a
composição e
estilo de textos
referentes aos
gêneros de
divulgação
científica.

Disponibilização
de textos aos
alunos para
análise coletiva
dos elementos
composicionais
e estilo.

Participação no
processo de
análise dos textos.
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Análise
linguística
semiótica

Marcas linguísticas
Intertextualidade

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
demandar, 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.

Saber reconhecer
e utilizar em
textos gerais
e/ou de própria
autoria marcas
linguísticas que
introduzem
outras vozes no
contexto de
produção.

Uso de
questionário
sobre as
marcas
linguísticas
(outras vozes)
presentes no
texto para
reconhecimento
da presença
dessas vozes e
suas formas de
inserção no
contexto
apresentado.
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    66  

0%1 >;<    0  \ 3 <%     1< < %  %  8 >     %  0   \    ? 
8 "    "  % =%   " >0%14 >;
$" '       0   %   %<%"@
8 "     % < \< 383 >0%<1 >¢<
 7  '' \    < <%?   3   3 
da educação básica.
Assim, sendo o ensino da Arte assegurado por leis que garantem sua obrigatoriedade, é imprescindí7%8  %% 7 ^ 0  
para as outras áreas do conhecimento, sem que haja prioridades ou hierarquia entre as demais Áreas.
O Documento Curricular Referencial para a Bahia – DCRB (2019. p. 247), traz a Arte “como um campo
 %8 _8 <%  38 $  7 8% "% %
do sensível, tornando-se um fenômeno essencial no currículo escolar.
O caráter universalizador da Arte e suas linguagens permitem aos estudantes uma leitura sensível
   % %8   6 8 3   _  %   
 3* `  7 %"   6 %   <    <%  6 % 6  \%8  8%  %  
"  ` "     % % \78 %  8 " lidade de autorar e produzir sua própria expressão como desenvolvimento pleno e integral do ser humano,
'  %   >
 )  8 |  \   8< * < %' <
" | %%< 8 = 6 8 "    % $    > %< %     8 $   <%8   %8 k 
do ensino de Arte no desenvolvimento pleno e integral dos estudantes, na qualidade de vida e bem estar do
organismo escolar e na geração de cultura dentro e fora desse ambiente.
(Â  <8>*< 7  8  8%<%< %<% %8 %  %  "     | )<%
forma do ser humano se relacionar com o mundo e perceber os diferentes aspectos da vida, além de condu    8 "   % <%7 6 %  6 %  3 
8 "     8  <%  8  8    8 _8 % 8 
isso, de seu próprio território.
Tanto na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), quanto no Documento Referencial
8 0    4  ¡<<  %%%8   Ë 
de Linguagens e está estruturada em quatro linguagens: artes visuais, dança, música e teatro. Para a BNCC
(BRASIL, 2017, p. 193),
0 '' %"  6 8  6w% \%8    < <8   <  <     ` " 6 % \> "   <
 <8%<%^"@  % 6%%6 %  8 
no processo de aprendizagem em Arte. O componente curricular contribui, ainda, para a interação
 3 %%8   % <)% 6   8 = 6 
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
>§>>>¨8  '%  8    8 |  |  \%8 
 <8 %  7@%8 '    >
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O componente curricular Arte deve ser trabalhado em toda sua amplitude possibilitando que o estudante se situe no mundo e perceba as diferenças humanas e culturais e suas inter-relações, ao tempo que
 %  <  8  < 8  < 8 % 8 8  *  |  \7
possibilitem exercer protagonismo social e criador.
As competências e habilidades, essenciais para a formação humana, cuja Arte pode desenvolver e
potencializar em cada estudante, devem ser trabalhadas nas quatro linguagens do presente componente
curricular:

 3 
  1<<8> $ ''%%8 8   \rais, que têm a expressão visual como elemento de comunicação”. A linguagem das Artes Visuais oportuniza
um diálogo com as diferenças, o conhecimento de outros espaços e a possibilidade de se expressar, além de
criar novas formas de interação e produção da cultura, sendo elas concretas ou simbólicas. As Artes Visuais
possuem um vasto conjunto de manifestações a ser explorado como o desenho, a pintura, a escultura, cola'%< %< <6' $<1   %" <'   '  <6 '%><3 * < %^<' $< ^ \< _ %7 <  '' $<@'<   >

"F
5   8   \ 8  %   %   8< %      8 
'   8 | 3  %8  % %   1<<8>>   % 8 ^ 8  >  * % %8    na-se com seu entorno e com tudo que a cerca. Ao movimentar-se, tanto a criança, quanto o jovem, têm a
possibilidade de experimentar movimentos que favorecem a construção de sua autonomia. O DCRB (BAHIA,
>8>< "¤ 7 8    < ) %8  
funcionamento de seu corpo, das possibilidades de movimento, como forma de expressão e de interação
%%  6 % '   %   <' 6  < K
0%48 * " %\%  | <%@'     6
que têm grande carga de movimento, a exemplo das cirandas, amarelinhas e muitos outros que
são importantes fontes de pesquisa. É essencial acolher e valorizar as manifestações populares,
 *8 8 $      % 6^%   >
(BAHIA, 2019. p. 249).

 <6      38  #%   8   %\%8  "%8  < |  8  k% 8    ` 
 8  ^<%8% ) % %8k8 8^%8  
%0 (3 8 %        8 %% %8 
% 6^ 8  <8 8     ^8 7 %   3
produtores de manifestações da cultura corporal” (CURATOLO e NEIRA, 2011, p. 29). Acrescentamos ainda
que os processos de aprendizagem, os pensamentos e as percepções das emoções ocorrem em nosso corpo,
%$ %  <8>K 8   8   <@<6 
% 8    8<) 8<$ %  7K
A percepção é sempre corporal, já que o individuo estabelece relações com as coisas do mundo e
%  8 $8'    < )<%%%8%7% 
`  8< 88 %  ^ ` % §>>>¨5<8 <   
unidade estrutural do corpo e a representação de experiências próprias e as experiências de outros
sobre si, além de toda a apreensão de conhecimentos, seja sobre o mundo, seja sobre si.
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&I F
5 8  \7" % %  %  %  8 3  %8
k%"   "   "@8 %  |  )      <6   
  8  8 3   >  "%%?  %8 
 %  <)%  "    >#     %% 1<
2017, p. 196),
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.

- F
Nesse fazer o corpo é local de criação imaginária de tempos, espaços e sujeitos que separam o seu
  8 8 %   "<* " ¤ >  88 %%
8  " 8   %)   %8  <@'<^<^ %8 visações, o que caracteriza a interação entre atores e expectadores. A produção teatral promove a intensa
   8 |    < 8 % %=8 8)<= %' <
= |  8 <=  <=%%_ <= ` =%> ! ;;< >
"'   $ ^   %^<7 7  ''    <
< %?       %< '    1< < 8> < 7   7 
%^ %<% %Ñ % ©7  8 %%8 $    %%   >

(Fonte: Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017, p. 194-195)
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    %^%7  ''8 "  %7 "
com o componente curricular Arte, vá além do ensino de técnicas e códigos. A educação pela Arte é uma
6 % '    % 8% \<8  8   % 6
%%"   |    3 <)% 8 8   % 8  <8 ' 
%%  >8  '8 %   8  %  8 |  |  \
%8  <8 %  7 @%8 '    >
O ensino da Arte não pode ser menosprezado em relação ao das demais áreas do conhecimento, Fu  <8><% 7)6 %  7   % 83$      %># <  8 %8 8   < % 
"@< "   %%  '   >
Por estar em concordância com o Documento Curricular Referencial da Bahia –DCRB (BAHIA), o Refe     38  #% 8 ' <"@'     <"@  %<8   8  '%< ''  "   8  
8'% 0 68 0 ( %<  %4  ¡<<8>*
O >J 6 do ensino em Arte prevê desenvolvimento integral do indivíduo, a saber: intelec<  < % <  < 8 8< ¤ < )     < %8   <  8  %7 ' %   '' \% | 
contexto cultural e social em que está inserido.
Os >J
  8    %   8   %  _ < 
6 % 3<8 %   %8 8  %%?8 %^<  
)% %     %% "%   8 8 colonizadora e não hegemônica.
No  
    K6 do componente curricular Arte há que se tratar dos aspectos
    8 8) <"%%8 8  ?  %prescindíveis para a cultura do cidadão contemporâneo, de forma progressiva e contextualizada. A
     )  6 < 8   8  ^ \7
^7 ' %8 " <8 <8   <   < %'  < < 8 sar, o comunicar e acompanha o processo de desenvolvimento da criança e do jovem.
As 66 <"%%  % 6 , não deverão ser trabalhadas independentemente ou na ordem em que foram escritas. Desse modo, o entendimento é que haja o
 % < 8 % % '8 ¤8   % 3culo na escola.
Ainda há que considerar, quanto ao ensino de Arte, a  6       
 >070 6   %%   
diferenciada, ou seja, o processo de aprendizagem deixa de ser estruturado em campos de experiências, em que as brincadeiras e os jogos norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento
para ingressarem em uma organização curricular estruturada em áreas de conhecimento e componentes curriculares, como se organiza no Ensino Fundamental. (BAHIA, 2019, p.251-252).

8 88  )7   "  8 6 8 %8 * ' *$%
7%  < " %8 @<%   8   %
inclusivas que vivenciem as dimensões do conhecimento. É indispensável a valorização e o ensinamento por
%   ^;8 88 "%  8 % ' <'  68  8 %>
Segundo Edgar Morin (2003, p. 29), “método é, portanto, aquilo que serve para aprender e, ao mesmo tempo, é aprendizagem”. Os professores de Arte devem abandonar as receitas e formulas prontas para
 $'   6 % 8  %% 78  %%  <% 
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Antônio Machado. É necessário que estejam abertos para as incertezas, porque o campo das Artes é
 _8 <%6 <  <3< )  _ <"%% 3<% 
` < > %) <8%8 ' 7   @ <8^8     
  )' 8%%8   <<8>>8 8<   8  
 8 8@ % 8 3 8 _8  %<7< `<8 "%    >
O espaço escolar é visto como um ambiente produtor privilegiado de culturas. Valorizar e criar possibilidades de entender de modo consciente e fomentar essas culturas geradas pelos encontros intergeracionais e sociais dentro do ambiente escolar é também valorizar o lugar que o ensino em Artes deve ocupar. É
6 %  '    ' *8  6 % <8 
universo da Arte é concreto e vivo.
 ) %8 8 " 8    8 %%'  =
 8    8 |  \> < %%   <68  8  6 %%<)83 @   /  4 !1<<8><8 "   ' $^=   >
# % 8 $      <) 8  8   %  ¤  %8   3 8   %%   %%
%8  <   8 <%$ %6    8 0  sica da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (MATO GROSSO DO SUL, 2020, p. 41):
  %8  8  '% %8 %% %<%%
ambiente que promova um conhecimento amplo e organicamente integrado à vida, fazendo com
7   8 |  )   \ @% 8   6 %   > { 
 6 %8¤  <%8  %7 )%8
<  6 ?    > 8)% %78 
 "   8 "   6 % "  )>#  <%8  *7 
  < *%%8 k%  83   ^ 
 %<)%' @"@  %    %    $ <
8 "    $%  < %8   8  '%
em Arte.

Dessa forma é fundamental que as unidades escolares tenham um espaço apropriado para as aulas
 <%%"   %   7 8       <8%88 8 %    8 ^ 8     <8 8%   %
 '  8     %8  /  4 !1<<8>>
   %   %  @%83$<%
8   %8      %8   %  <
78%" %8  %   <'    %  8 | 
 \>
%8  )% " 8  '" % <8  
para diferentes dimensões da vida. Preferencialmente trabalhada de modo contextual, transversalizado e
  8  <%  7 % ` 3< %'  3" ? 
 \%%")%"  8 |  87 <  <
levando em consideração contextos históricos e culturais.
 0  %     * % 6 %  8 8      %  8%
 \<)% 8 8   <%   3 <% 6%% %7 %<8 bilitando-lhes relacionar-se com o meio social de forma mais prazerosa. Desse modo é imprescindível que o
   \  @8   %"@  <8   8 %
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ção no componente Arte, valorizando assim a cultura local, na qual o estudante deve ser inserido de forma
8 ' >
Tendo em vista os aspectos da territorialidade no currículo municipal em Artes o qual contempla a
  8 $   <8 %8   8    '     _ <
@8 '' $;8 8 _ _ *  <6     nicípio de Palmeiras sugere um olhar atento às manifestações humanas e consequentemente culturais do
município.
O município de Palmeiras possui uma rica diversidade cultural, extremamente importante para o
enriquecimento do currículo em Artes, como possibilidade de conhecimento, apropriação e valorização de
" )<)< %'))   > %  " < '
@  "  %  8%  )   < %  6 %
%% \  % |%  >
&   &  3 7_'    8 8 8  
1 <# <)<  ' <7\'  8'% 8w% 
% 38 >4%3   ' <78 %%'      $' 
% 8 ^  8% 6 $' %<% 6  % $' '%) <   %%8    6 %8  >   '  )%8 "   
 ' <     _ >
 %7%  7%8  &  )# %w  7 w  
% 38 <7 8     _  #% <@8%    % ^86 % 8  $^<%$ %1©   <8>µ 7 
 # %w  \  0    *#<
 $^%  7% _ <%7  8 7
 % ' $ < ¤ 6 %<%  < 8  78 %
nos dizer muitas coisas acerca de um determinado povo e de um determinado lugar.

 # %w   7 w   #%  8  %        %8    
 $^<%  %  %8 8 %%= '  <     
' %8<%8 @ %  %%  <8% | @8 "   % "  <% %  8   )"  *'_
)>ªª<% '   8 )   08  ^%)%8" <@ %
 8     7 % "  $^  )% %
6 %'%)   % %8 $ '% >
" 7 %8 8 '3 % 38 ) %'    %8
 &  <8  "% <8  <6' $<'%<%7<  8 "     ''% \>
5 %8   378 % %8    8 ^     #% <%|68  ^   %%¦" '<ª   "<
Áureo Augusto, Ailana Abreu, Sérgio Macedo, Zeu Borges, entre outros, como forma de aproximação e valo  "  8<78 %    8 8  ^ \ 
estudantes.
Outra ação necessária proposta pelo Referencial Curricular do Município de Palmeiras, é que as es"7%8  %  ^   % 38 %     <08
Cultura de Palmeiras (sede), Espaço Arca da Murundu (sede), Circo do Capão (Distrito de Caeté Açu), Casa de
Maria (Distrito de Campos de São João) e Espaço do Grupo Ambientalista de Palmeiras – GAP (sede), para a
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8 %    \  7' % 8 %< 8  8
 < )   '  $ 8 88 8>
O campo das imaterialidades também merecem destaque no Documento Curricular Referencial do
 38 <78 %7   8   % 6^    ' <  
janeiro a dezembro, como as festas dos padroiras (presentes tanto na sede, quanto nos distritos e nos povoados), os Ternos de Reis, o Carnaval, a Coroação de Maria, os festejo juninos (Santo Antônio, São João e São
# <  «/ )<   %%'%%4% <+ |< $ 
Sete de Setembro e as cavalgadas.
¡%")%%?%  ' $ % 6^  76 % '  ferentes períodos da história do município como a Quilombagem, a Mulinha de Ouro, a queima de Judas, a
Lamentação das Almas, grupos de Reisados, blocos carnavalescos tradicionais, entre outras. Vale ressaltar a
    <87 < ` ^ ^% <" %7 %
desaparecimento dessas expressões, como forma de compreender e possivelmente evitar que outras mani6^  %   > <6 7 %%")% '  
$%'<6' $< > % 6^8  %8 k #% <
%'  8 8 "   '  8 ^88 >
 38 8 7 %  7 %"<'% $8(  
Palmares: Tejuco, Serra Negra, Corcovado e Fundão. A presença das comunidades remanescentes de quilombo reforça a necessidade de um trabalho baseado na Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que torna obrigatório
  ¡ _  6 *"   6 %8?" 8  <0 
Fundamental quanto no Ensino Médio, nas áreas de Literatura, História e Arte.
   %  7 %"  %  ' $   
Palmeiras, com manifestações religiosas como o Jarê, expressões culturais como a Quilombagem, técnicas
 \% %8   <)%  ' %   >
Temas tão importantes como estes possibilitam uma série de trabalhos no campo da Arte, sobre a
`|     6 8 8      3%  8>  lidade, segundo OLIVEIRA e CANDAU apud WALSH, (2010, p. 24) representa uma estratégia que vai além da
transformação da descolonização, ou seja, supõe também construção e criação. Sua meta é a reconstrução
   < 8   " <  8 '' 6   %     jeito diante a sua própria realidade.
%8  8 % ) %8 
88 <    '  % 7 
? 88 %'   <%  
w +< %%k +
de Palmeiras.

   `|  % 6^
 %' 8   % 38 >
 <%? @ %%'%
|<6 %  8  8 %w  % 

!%'   6 | %? 8% <6  $  )  <)(  %w 
Santa Cecília, que durante muitos anos foi regida pelo Mestre Filhinho. Professor Queiroz, outro mestre bastante conhecido no meio musical da região, também esteve à frente da Filarmônica, além de ministrar aulas
de violão clássico e popular. A Banda Marcial do Colégio Nilde Xavier de Palmeiras – BAMNIXP é outro des7<7' %8  $3   %"  )' 0 # 6 
Nilde Maria Monteiro Xavier.
&     " % %8 k & 3 <%*  %<8 6sor de música e integrante do Grupo Instrumental do Capão, criado em 2010. O município possui uma diver   ' 8 %  7%8^% % %/ 8 # / 
Ferreira, Banda Energia, Filhos de Oxum, Caeté Raiz, As Iaiás Macembas, Gil Percussão, Jadson do Acordeon,
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entre outros.
Dentre as localidades do município, merece destaque o distrito de Caeté Açu (Vale do Capão), pela
     `  8 8  6     <78 %  
%  > & 8) 88   6 7 6 |   
 \ '  %&74<( + 8(  
4 %  <7 %     ' ^ 83%")%    >
Os traços culturais que marcam a cultura contemporânea do Vale do Capão são conteúdos vivos de
diversas culturas do mundo, em contato com a cultura local, que criam possibilidades de um trabalho com
a interculturalidade como pedagogia que, segundo WALSH (2001. P, 26), “se trata de um intercâmbio que se
 _  8< %<" 8  % 6 <"   
%   6 >
Essa fusão de diversidade cultural traz um caráter glocal, com possibilidade de se expandir para outras localidades, potencializando o ensino/aprendizado de Arte no município, contribuindo para construção
 %    3  ' "   8  ^  \      8 ;8 ;6 <
6 %    8    _ <%' 6 %   8 _8  alidade.
Desse modo, se faz necessário um Referencial Curricular Municipal que abarque toda a diversidade
 \  % 38  ' %6     <8 % %  %"    6   >{    %   'bal) e destaque o reconhecimento das diferentes realidades experienciadas entre as crianças e os jovens de
#% <8 %  %  ' < '       <7     >
Um currículo intercultural que torne possível “o processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e
8  '%  % ^  8 <' %  %?< %  '  > 1¡<
2001, P.10-11).
8  8 "  8 6      %  8  <"  
Referencial Curricular do Município de Palmeiras é histórica e inovadora, pela oportunidade em contribuírem
_% <%% '   \ % 38 <   %  
pensamento e da criação de saberes na elaboração e interpretação constante do seu território, que atravessa
e que é atravessado por educadores, habitantes, indivíduos, agentes transformadores e históricos. Território
de afetos, de símbolos, de riquezas imateriais e de força ancestral.
O protagonismo dos educadores, enquanto curriculantes gerou entusiasmo e esperança neste momento de tantas incertezas. Protagonismo que historicamente foi negado, pois desde os primórdios da educação no Brasil, o ensino de Artes é desvalorizado em detrimento a outras disciplinas. A educação brasileira
8  )@"   ) <%7       8 %
%  | <73    % <   %   %mente colonizadora em nossas práxis educacionais (DUARTE JR., 1994).
Fazer parte deste processo emancipatório é uma oportunidade de fortalecimento para os professores, enquanto arte educadores, que terão a oportunidade de impulsionar o ensino/aprendizado em Arte, no
município de Palmeiras.
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Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

(EF15AR01) Identificar
e apreciar formas
distintas das artes
visuais tradicionais e
contemporâneas, a
partir de seu contexto
artístico cultural e suas
manifes-tações local,
regional e nacional,
cultivando a
percepção, o
imaginário, a
capacidade de
simbolizar e o
repertório imagético.

Artes visuais

Contextos e
Práticas

(EF15AR01BA)
Apontar e diferenciar a
influência da matriz
das Artes Visuais
produzidas no
contexto Urbano e
Rural nas
manifestações
artísticas das culturas
locais, regionais e
nacionais.
(EF13AR01PAL)
Identificar e apreciar
expressões das Artes
Visuais do Município
de Palmeiras,
destacando os sítios
arqueológicos de arte
rupestre, e as
produções artísticas
locais.

Diferenciar as
expressões das
artes visuais das
demais
linguagens
artísticas;
Conhecer e
apreciar as
produções
artísticas e
culturais ligadas
as artes visuais
nacionais e do
município de
Palmeiras, com
destaque nas
pinturas
rupestres do sítio
da Serra Negra e
Matão.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Apresentar as
quatro linguagens
(artes visuais,
dança, música e
teatro)
destacando as
artes visuais que
tem como
elemento
principal da
expressão visual,
como o desenho,
a pintura, a
escultura, a
fotografia, o
grafite, entre
outras.

Avaliação
Formacional
(acompanhamento
/ planejamento)

Avaliar o processo
da aprendizagem
dos estudantes
através de
portfólios e autoavaliações dos
trabalhos coletivos.

Apresentar a
variedade das
produções das
artes visuais
nacionais,
regionais e locais,
destacando as
pinturas
rupestres dos
sítios
arqueológicos do
Matão e da Serra
Negra, no
município de
Palmeiras.
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Artes visuais

Elementos da
Linguagem

(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
cons-titutivos 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.

Artes visuais

Matrizes
Estéticas e
Culturais

(EF15AR03BA)
Identificar formas
distintas das Artes
Visuais tradicionais e
contemporâneas, a
partir de seu contexto
histórico-artísticocultural e suas
manifestações,
cultivando a linguagem
das Artes Urbanas e do
Campo.
(EF15AR04BA)
Reconhecer e analisar
a influência de
distintas matrizes
estéticas e culturais
presentes nas
primeiras formas de
arte dos diferentes
povos brasileiros das
culturas locais,
regionais e nacionais.

Conhecer os
elementos
básicos das Artes
Visuais (ponto,
linha, forma, cor,
espaço,
movimento etc.)
e reconhecê-los
em obras
artísticas.

Perceber e
reconhecer a
influência das
matrizes
indígenas,
africanas e européias, nas
manifestações
artísticas
contemporâneas
das culturas
locais, regionais e
nacionais,
possibilitando o
contato com
produções de
diferentes estilos
e épocas.

Apresentar os
elementos
básicos das Artes
Visuais (ponto,
linha, forma, cor,
espaço,
movimento etc.)
e obras artísticas,
em que esses
elementos
estejam
presentes.

Apresentar obras
de Arte, dentro
do campo das
Artes Visuais,
com influência
das matrizes
indígenas, africanas e européias,
destacando as
particularidades
de uma.
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Avaliar o processo
de aprendizagem
dos estudantes,
através de portfólio
e rodas de
conversas sobre as
experiências e
vivências
adquiridas no
processo.

A partir de rodas
de conversa propor
relatos sobre a
impressão dos
estudantes quanto
as obras e estilos
apresentados.
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Artes visuais

Materialidades

(EF15AR04)
Experimentar
diferentes formas de
expressão artística
(dese-nho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instru-mentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.
(EF15AR02PAL)
Conhecer as obras
artísticas do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP,
criadas a partir de
materiais recicláveis.

Artes visuais

Processos de
Criação

(EF15AR05)
Experimentar a criação
em Artes Visuais de
modo individual,
coletivo e
colaborativo,
explorando diferentes
espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar
sobre sua criação e a
dos colegas, para
alcançar sentidos
plurais.

Conhecer e
apreciar as obras
artísticas do
Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP
e criar expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais, a partir
de materiais
recicláveis,
experimentando
novas
possibilidades de
criação.

Criar expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais, de modo
individual e
coletivo,
explorando diferentes espaços,
dentro e fora da
unidade escolar e
socializar suas
experiências
durante seu
processo de
criação.

Apresentar as
obras artísticas
do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP
e estimular a
criação de
expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia etc.), a
partir de
materiais
recicláveis.

Estimular a
criação de
expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem,
insta-lação,
vídeo, fotografia
etc.), de modo
individual e
coletivo, em
diferentes
espaços da escola
e da comunidade,
incentivando o
diálogo sobre sua
criação e a dos
colegas.
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Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo e também
por meio de
exposição com os
trabalhos
produzidos.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de rodas
de conversas,
dialogando sobre
seu processo de
criação e sobre a
criação dos
colegas.
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(EF15AR07)
Reconhecer algumas
categorias do sistema
das Artes Visuais
(museus, galerias,
institui-ções, artistas,
artesãos, curadores
etc.).

Artes visuais

Sistemas da
Linguagem

(EF15AR03PAL)
Conhecer e vivenciar
as instituições culturais
do município (Museu
da Cidade, Espaço
Cultura de Palmeiras,
Espaço Arca da
Murundu, Circo do
Capão, Casa de Maria,
Sede do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP, etc.)
(EF15AR04PAL)
Conhecer e valorizar
os artesões e artistas
plásticos locais e suas
obras.

Reconhecer e
diferenciar as
categorias do
sistema das Artes
Visuais (museus,
galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).
Conhecer e
vivenciar as
instituições
culturais do
município,
participando de
atividades
artísticas propostas por cada
instituição e
valorizar os
artesões e
artistas plásticos
locais, a partir de
estudos,
apresentação e
contato com suas
respectivas obras.

Apresentar as
definições e
diferenciações
das catego-rias
do sistema das
Artes Visuais
(museus, galerias,
instituições,
artistas, artesãos, curadores
etc.). Apresentar
e propor visitação às
instituições
culturais do
município mais
próximo à escola
(Museu da
Cidade, Espaço
Cultura de
Palmei-ras,
Espaço Arca da
Murundu, Circo
do Capão, Casa
de Maria, Sede
do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP,
etc.) e sugerir
que esses
espaços
promovam
atividades
artísticas e
culturais que
garantam a
participação ativa
dos estudantes.
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Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
portfólios,
observações,
registros
fotográficos (feitos
pelo professor) e
rodas de conversas,
onde os estudantes possam se
expressar
oralmente sobre
suas vivencias e
experiências nos
espaços culturais
visitados e os
artesões e artistas
estudados.
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Dança

Contextos e
Práticas

(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.
(EF15AR07BA)
Apreciar, reconhecer,
identificar e produzir
elementos
constitutivos da dança.

(EF15AR09)
Estabelecer relações
entre as partes do
corpo e destas com o
todo corporal na
construção do
movimento dançado.

Dança

Elementos da
Linguagem

(EF15AR10)
Experimentar
diferentes formas de
orien-tação no espaço
(deslo-camentos,
planos, direções,
caminhos etc.) e
ritmos de movimento
(lento, mode-rado e
rápido) na construção
do movimento
dançado.
(EF15AR08BA)
Interessar-se e
desenvolver a
disciplina necessária à
prática das diversas
modalidades de
atividades físicas e
artísticas, bem como
de atividades rítmicas
expressivas.

Apreciar e
desenvolver a
expressividade do
corpo através de
experimentações
de diferentes
manifestações da
dança,
desenvolvendo a
consciência
corporal, a
percepção, a
criatividade e o
repertório de
moimentos.

Desenvolver a
consciência
corporal e a
consciência do
movimento como
uma
manifestação
pessoal e cultural
através da dança;
experimentar
diferentes formas
de deslocamento
pelo espaço e
ritmos no
movimento; criar
interesse e
disciplina em
atividades
corporais (físicas
e artísticas) e
atividades
rítmicas
expressivas.

Apresentar a
dança como uma
das linguagens da
Arte; oportunizar
e estimular a
expressão
corporal através
de ações
dançantes, por
meio de músicas
que possibilitem
a experimentação de
formas distintas
de manifestações
da dança
presentes em
diferentes
contextos.

Oportunizar
vivencias corporais por meio
de
deslocamentos
pelo espaço
(planos, direções,
caminhos etc.),
variações de
níveis (baixo,
médio e alto) e
variação de
ritmos nos
movimentos
(lento, moderado e rápido);
estimular a
experimentação
do gesto e do
movimentos
como uma
manifestação
pessoal e cultural.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
observações e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas com as
experimentações
no desenvolvimento dos
movimentos
corporais através
da dança.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
observações e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas com as
experimentações
no desenvolvimento dos
movimentos
corporais através
da dança, nos
deslocamentos
pelo espaço, nas
variações de níveis
e nas variações de
ritmos dos
movimentos.

(EF15AR09BA)
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Conscientizar- se da
função dinâmica do
corpo, do gesto e do
movimento como uma
manifestação pessoal e
cultural, promovendo
o autoconhecimento.

(EF15AR10BA)
Conhecer e descrever
aspectos da dança, em
suas diversas
modalidades, formas
de expressão, a saber:
capoeira, samba de
roda, etc.,
considerando a cultura
local, regional e
nacional.

Dança

Matrizes
Estéticas e
Culturais

(EF15AR11BA)
Contextualizar a
história das diversas
modalidades de dança
e atividades rítmicas
expressivas, a saber:
Capoeira, Maculelê,
Bate Barriga, Balé
Clássico, dentre
outras, por meio de
vivências corporais.
(EF15AR05PAL)
Conhecer e
contextualizar a
história das
manifestações
culturais ex-tintas no
município de
Palmeiras, como a
Mulinha de Ouro, a
Quilombagem, a Dança
da Rancheira, entre
outras.

Conhecer e
identificar as
diversas
modalidades da
dança desde o
Balé Clássico, à
outras expressões
rítmicas do
estado da Bahia e
do município de
Palmeiras, como
capoeira, samba
de roda,
Maculelê, Jarê,
entre outras;
Conhecer as
manifestações
culturais extintas
no município de
Palmeiras, como
a Mulinha de
Ouro, a
Quilombagem, a
Dança da
Rancheira, entre
outras;

Apresentar as
diversas
modalidades da
dança (clássicas,
contemporâneas,
regionais e
locais); Contextualizar a história
das
manifestações
culturais extintas
no município de
Palmeiras,
apresentando
suas definições e
especifi-cidades;
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Aviar a partir de
observações e
participação dos
alunos nas
atividades
propostas.

315

Sexta-feira
4 de Março de 2022
316 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

(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.

Dança

Processos de
Criação

(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.
(EF15AR13BA)
Vivenciar práticas de
dança e atividades
rítmicas e expressivas
culturais locais,
regionais e nacionais,
em suas diversas
possibilidades na
escola, na comunidade
(EF15AR06PAL)
Conhecer,
contextualizar e
vivenciar as expressões
de dança locais, como
as danças juninas, o
Jarê, a capoeira e o
Côco.

Experimentar a
criação e
improvisação de
movimen-tos de
dança, de
maneira
individual e
coletiva,
respeitando a
individua-lidade e
as limitações
pessoais durante
o processo;
Vivenciar as
expressões de
dança no
contexto
nacional, regional
e principalmente
local, valorizando
as manifestações
culturais de
Palmeiras, como
as danças juninas,
o Jarê, a capoeira
e o Côco,
exercendo protagonismo artístico
e cultural em sua
comunidade.

Apresentar as
expressões da
dança no
contexto
nacional, regional
e local e propor
atividades
práticas que
possibilitem
vivências
corporais
(individual e em
grupo) de
experimentação,
improvisação e
criação,
inspiradas nas
danças locais.
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Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
observações,
registros
fotográficos (feitos
pelo professor) e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas com as
experimentações
no
desenvolvimento
dos movimentos
corporais
inspiradas nas
danças locais.
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(EF15AR01) Identificar
e apreciar formas
distintas das artes
visuais tradicionais e
contemporâneas, a
partir de seu contexto
artístico cultural e
suas manifes-tações
local, regional e
nacional, cultivando a
percepção, o
imaginário, a
capacidade de
simbolizar e o
repertório imagético.

Artes visuais

Contextos e
Práticas

(EF15AR01BA)
Apontar e diferenciar
a influência da matriz
das Artes Visuais
produzidas no
contexto Urbano e
Rural nas
manifestações
artísticas das culturas
locais, regionais e
nacionais.
(EF13AR13PAL)
Conhecer e identificar
expressões visu-ais e
simbólicas do
Município de
Palmeiras, como sua
bandeira, as
representações da
figura do garimpeiro e
do diamante e a
estética das fachadas
dos casarões
históricos, entre
outros.

Reconhecer e
apreciar
diferentes
manifestações
das Artes Visuais;
Desenvolver a
criatividade e o
repertório
imagético e
simbólico;
Conhecer, identificar e apreciar
as expressões
visuais e
simbólicas do
Município de
Palmeiras.

Apresentar a
variedade das
produções das
artes visuais
nacionais,
regionais e locais
(desenhos,
pinturas, esculturas, fotografias,
vídeos, etc.),
possibilitando
ampli-ação do
repertório visual
para inspiração
em trabalhos
artísticos individuais e coletivos.
Apresentar
através de
imagens, em livros
e revistas, uma
diversidade de
obras de arte
tradicional e
contemporânea.
Direcionar as
crianças a sites de
pesquisas ou
buscar outras
imagens
relacionadas
(semelhantes)
àquelas vistas
durante a aula.
Realizar visitações
a locais da cidade
onde aparecem
traços de artes
visuais tradicionais
e contemporâneas
(museu e fachadas
de casarios
antigos) para que
possam apreciar e
valorizar as artes
locais.
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Avaliar o processo
da aprendizagem
dos estudantes
através de rodas
de conversa,
portfólios e autoavaliações dos
trabalhos
individuais e
coletivos.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – ARTE – 3º, 4º e 5º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Eixos
Objetos do
Formacional
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
Temáticos
conhecimento
(acompanhamento
(aprendizagens)
(métodos)
/ planejamento)
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(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
cons-titutivos das
Artes Visuais (ponto,
linha, forma, cor,
espaço, movimento
etc.).

Artes visuais

Artes visuais

Artes visuais

(EF15AR02BA)
Demonstrar,
empregar e ilustrar
elemen-tos
constitutivos das
Artes Visuais (ponto,
linha, forma, cor,
espaço, movimento
etc.), identificando-os
e per-cebendo-os nas
manifesta-ções
artísticas visuais
estudadas como
elementos que
caracterizam
visualmen-te as obras
de Artes Urbanas.

Elementos da
Linguagem

Matrizes
Estéticas e
Culturais

Materialidades

Reconhecer,
diferenciar e
empregar e
ilustrar os
elementos
básicos das Artes
Visuais (ponto,
linha, forma, cor,
espaço,
movimento etc.),
identificando-os
em obras
artísticas.

Revisar os
elementos das
Artes Visuais
(ponto, linha,
forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Apresentar obras
artísticas, para
que os alunos
identifiquem os
elementos básicos
das artes visuais
presentes em cada
obra. Propor
atividade de
criação com
pontos, linhas,
formas, cor, 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.

Perceber e
reconhecer a
influência das
matrizes
indígenas,
africanas e européias, nas
manifestações
artísticas
contemporâneas
das culturas
locais, regionais e
nacionais,
possibilitando o
contato com
produções de
diferentes estilos
e épocas.

Apresentar obras
de Arte, dentro do
campo das Artes
Visuais, com
influência das
matrizes
indígenas, africanas e européias,
destacando as
particularidades
de cada uma e
suas contribuições
para a cultura
local. Salientar a
importância dada
à arte européia
como modelo de
arte clássica, em
detrimento à arte
indígena e
africana.

(EF15AR04)
Experimentar
diferentes formas de
expressão artística
(dese-nho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem,

Conhecer e
apreciar as obras
artísticas do
Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP
e criar expressões
artísticas do

Propor visitação à
sede do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP,
para que os alunos
tenham contato
com as obras
artísticas feitas a
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Avaliar o processo
de aprendizagem
dos estu-dantes,
através de
portfólio e rodas
de conversas sobre
as experiências e
vivências
adquiridas no
processo.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre a impressão
dos estudantes
quanto as obras e
estilos
apresentados.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo e
também por meio
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instalação, vídeo,
fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de materiais,
instru-mentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.
(EF15AR02PAL)
Conhecer as obras
artísticas do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP,
criadas a partir de
materiais recicláveis.

(EF15AR05)
Experimentar a
criação em Artes
Visuais de modo
individual, coletivo e
colaborativo,
explorando diferentes
espaços da escola e
da comunidade.
Artes visuais

Processos de
Criação

(EF03AR03BA)
Dialogar so-bre a
própria criação e as
dos colegas, para
alcançar sentidos
plurais, ampliando a
percepção da multiplicidade de significados
atribuíveis às
manifestações
artísticas.

campo das Artes
Visuais, a partir
de materiais
recicláveis,
experi-mentando
novas possibilidades de criação.
Valorizar o uso de
materiais
recicláveis na
construção e
elaboração de
artes visuais e
fazer uso desses
materiais de
forma sustentável
e equilibrada.

Criar expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais, de modo
individual e
coletivo,
explorando diferentes espaços,
dentro e fora da
unidade escolar e
socializar suas
experiências
durante seu
processo de
criação,
possibilitando
múl-tiplas
interpretações às
criações dos
colegas.

partir de
reaprovei-tamento
de materiais.
Estimular a criação
de expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura, EScultura,
modelagem,
instala-ção, vídeo,
fotografia etc.), a
partir de materiais
reciclá-veis.
Convidar artistas
locais para falar
sobre conscientização e o uso
de materiais
recicláveis para a
preservação do
meio ambiente.

Estimular a criação
de expressões
artísticas do
campo das Artes
Visuais (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), de
modo individual e
coletivo, em
diferentes espaços
da escola e da
comunidade,
incentivando o
diálogo respeitoso
e ético sobre as
impressões e
interpretações das
criações.
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de exposição com
os trabalhos
produzidos.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de rodas
de conversas,
dialogando sobre
seu processo de
criação e sobre a
criação dos
colegas.
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(EF15AR07)
Reconhecer algumas
categorias do sistema
das Artes Visuais
(museus, galerias,
institui-ções, artistas,
artesãos, curadores
etc.).

Artes visuais

Sistemas da
Linguagem

(EF15AR03PAL)
Conhecer e vivenciar
as instituições
culturais do município
(Museu da Cidade,
Espaço Cultura de
Palmeiras, Espaço
Arca da Murundu,
Circo do Capão, Casa
de Maria, Sede do
Grupo Ambientalista
de Palmeiras – GAP,
etc.)
(EF15AR04PAL)
Conhecer e valorizar
os artesões e artistas
plásticos locais e suas
obras.

(EF15AR09)
Estabelecer relações
entre as partes do
corpo e destas com o
todo corporal na
construção do
movimento dançado.

Dança

Elementos da
Linguagem

(EF15AR10)
Experimentar
diferentes formas de
orien-tação no espaço
(deslo-camentos,
planos, direções,
caminhos etc.) e
ritmos de movimento
(lento, mode-rado e
rápido) na construção
do movimento
dançado.

Reconhecer e
diferenciar as
categorias do
sistema das Artes
Visuais (museus,
galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).
Conhecer e
vivenciar as
instituições
culturais do
município,
participando de
atividades
artísticas propostas por cada
instituição e
valorizar os
artesões e
artistas plásticos
locais, a partir de
estudos, apresentação e contato
com suas
respectivas obras.

Desenvolver a
consciência
corporal e a
consciência do
movimento como
uma
manifestação
pessoal e cultural
através da dança;
experimentar
diferentes formas
de deslocamento
pelo espaço e
ritmos no
movimento; criar
interesse e
disciplina em
atividades
corporais (físicas
e artísticas) e

Reapresentar as
definições e
diferenciações das
catego-rias do
sistema das Artes
Visuais (museus,
galerias,
instituições,
artistas, arte-sãos,
curadores etc.).
Propor visitação às
instituições
culturais do
município mais
próximo à escola
(Museu da Cidade,
Espaço Cultura de
Palmeiras, Espaço
Arca da Murundu,
Circo do Capão,
Casa de Maria,
Sede do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP,
etc.) e sugerir que
esses espaços
promovam
atividades artísticas e culturais
que garantam a
participação ativa
dos estudantes.
Apresentar os
artistas e artesões
locais e suas
respectivas obras,
propondo
releituras das
mesmas.
Oportunizar
vivencias corporais
por meio de
deslocamentos
pelo espaço
(planos, direções,
caminhos etc.),
variações de níveis
(baixo, médio e
alto) e variação de
ritmos nos
movimentos
(lento, moderado
e rápido);
estimular a
experimentação
do gesto e do
movimentos como
uma manifestação
pessoal e cultural.
Orientar os
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Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
portfólios,
observações,
registros
fotográficos (feitos
pelo professor) e
rodas de
conversas, onde os
estu-dantes
possam se
expressar
oralmente sobre
suas vivencias e
experiências nos
espaços culturais
visitados e os
artesões e artistas
estudados.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
observações e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas com as
experimentações
no
desenvolvimento
dos movimentos
corporais através
da dança, nos
deslocamentos
pelo espaço, nas
variações de níveis
e nas variações de
ritmos dos
movimentos.
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(EF15AR08BA)
Interessar-se e
desenvolver a
disciplina necessária à
prática das diversas
modalidades de
atividades físicas e
artísticas, bem como
de atividades rítmicas
expressivas.
(EF15AR09BA)
Conscientizar- se da
função dinâmica do
corpo, do gesto e do
movimento como
uma manifestação
pessoal e cultural,
promovendo o
autoconhecimento.
(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.

Dança

Contextos e
Práticas

(EF15AR07BA)
Apreciar, reconhecer
e produzir ele-mentos
constitutivos do
espetáculo de dança,
reco-nhecendo seus
limites e os cuidados
necessários com o
corpo.
(EF15AR09)
Estabelecer relações
entre as partes do
corpo e destas com o
todo corporal na
construção do
movimento dançado.

atividades
rítmicas
expressivas.

Apreciar e
desenvolver a
expressividade do
corpo através de
experimentações
de diferentes
manifestações da
dança,
desenvolvendo a
consciência
corporal, a
percepção, a
criatividade e o
repertório de
moimentos, bem
como os limites e
os cuidados
necessários com
o corpo.

estudantes a
reconhecer seus
limites e os
cuidados
necessários com o
corpo.

Apresentar a
dança como uma
das linguagens da
Arte; oportunizar
e estimular a
expressão
corporal através
de ações
dançantes, por
meio de músicas
que possibilitem a
experi-mentação
de formas
distintas de
manifestações da
dança presentes
em diferentes
contextos. Convidar artistas locais
para
apresentações na
escola, que
possibilitem a
apreci-ação de um
espetáculo de
dança e
posteriormente a
reprodução de
alguns
movimentos
dançados.
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Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
observações e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas com as
experimentações
no desenvolvimento dos
movimentos
corporais através
da dança.
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Dança

Matrizes
Estéticas e
Culturais

(EF15AR11BA)
Contextualizar a
história das diversas
modalidades de dança
e atividades rítmicas
expressi-vas, a saber:
Capoeira, Maculelê,
Bate Barriga, Balé
Clássico, dentre
outras, por meio de
vivências corporais.
(EF15AR05PAL)
Conhecer e
contextualizar a
história das
manifestações
culturais ex-tintas no
município de
Palmeiras, como a
Mulinha de Ouro, a
Quilombagem, a
Dança da Rancheira,
entre outras.

(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.

Dança

Processos de
Criação

(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.
(EF15AR13BA)
Vivenciar práticas de
dança e atividades
rítmicas e expressivas
culturais locais,
regionais e nacionais,
em suas diversas

Conhecer e
identificar as
diversas
modalidades da
dança desde o
Balé Clássico, à
outras expressões
rítmicas do
estado da Bahia e
do município de
Palmeiras, como
capoeira, samba
de roda,
Maculelê, Jarê,
entre outras;
Conhecer as
manifestações
culturais extintas
no município de
Palmeiras, como
a Mulinha de
Ouro, a
Quilombagem, a
Dança da
Rancheira, entre
outras;

Experimentar a
criação e
improvisação de
movimentos de
dança, de
maneira
individual e
coletiva,
respeitando a
individualidade e
as limitações
pessoais durante
o processo;
Vivenciar as
expressões de
dança no
contexto
nacional, regional
e principalmente
local, valorizando
as manifestações
culturais de
Palmeiras, como
as danças juninas,
o Jarê, a capoeira
e o Côco,
exercendo
protagonismo
artístico e cultural
em sua
comunidade.

Apresentar as
diversas
modalidades da
dança (clássicas,
contemporâneas,
regionais e locais);
Contex-tualizar a
história das
manifestações
culturais extintas
no município de
Palmeiras,
apresentando suas
definições e
especifi-cidades;
Estimular o debate
sobre a causa da
extinção das
manifestações
culturais do
município de
Palmeiras, como a
Mulinha de Ouro,
a Quilombagem, a
Dança da
Rancheira, entre
outras.

Apresentar as
expressões da
dança no contexto
nacional, regional
e local e propor
atividades práticas
que possibilitem
vivências corporais
(individual e em
grupo) de
experimentação,
improvisação e
criação, inspiradas
nas danças locais.
Dialogar sobre a
impor-tância da
valorização e
respeito aos
movimentos
dançantes de
modo individual e
coletivo.
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Aviar a partir de
observa-ções e
participação dos
alunos nas
atividades
propostas.

Avaliar o processo
de aprendizagem
por meio de
observações,
registros
fotográficos (feitos
pelo professor) e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas com as
experimentações
no desenvolvimento dos
movimentos
corporais
inspiradas nas
danças locais.
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possibilidades na
escola, na
comunidade
(EF15AR06PAL)
Conhecer,
contextualizar e
vivenciar as
expressões de dança
locais, como as
danças juninas, o Jarê,
a capoeira e o Coco.

(EF15AR13) Identificar
e apreciar
criticamente diver-sas
formas e gêneros de
expressão musical,
reconhe-cendo e
analisando os usos e
as funções da música
em diversos contextos
de circulação, em
especial, aqueles da
vida cotidiana.

Música

Contexto e
Práticas

(EF15AR15BA)
Identificar e apreciar
criticamente diver-sas
formas e gêneros de
expressão musical,
reconhe-cendo os
estilos musicais
brasileiros, tais como:
músicas africanas,
congo, reggae, hip
hop, forró, MPB,
samba, gospel,
músicas indígenas,
sertanejo, entre
outros.

Conhecer,
identificar e
apreciar de forma
crítica a
diversidade dos
gêneros musicais
nos mais diversos
contextos.
Ampliar o
repertório
musical; Opinar
criticamente
sobre suas
preferências
musicais.

(EF03AR13PAL)
Identificar e apreciar
criticamente as
diversas formas e
gêneros de expressão
musical enfatizando a
música popular
brasileira e músicas
locais, reconhecendo
as várias funções da
música em diversos
contextos de
circulação.

Música

Elementos da
Linguagem

(EF15AR14) Perceber
e explorar os
elementos

Explorar,
perceber e
distinguir os

Estimular a
percepção musical
através de
repertório
diversificado, no
qual os estudantes
tenham contato
com diversas
formas e gêneros
da expressão
musical como as
músicas africanas,
congo, reggae, hip
hop, forró, MPB,
samba, gospel,
músicas indígenas,
sertanejo, entre
outros.

Propor atividades
nas quais os
estudantes

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre as opiniões
dos estudantes
sobre o contato
com a diversidade
musical
apresentada.

Avaliar a partir da
participação nas
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constitutivos da
música (altura,
intensidade, timbre,
melodia, ritmo etc.),
por meio de jogos,
brincadeiras, canções
e práticas diversas de
composição/criação,
exe-cução e
apreciação musical.
(EF15AR15BA)
Distinguir os
elementos
constitutivos da
música em diversos
contextos musicais.
(EF15AR16BA)
Distinguir as
propriedades do som
em diversos
contextos.

elementos da
música e as
propriedades do
som e seus
elementos
constitutivos, de
forma lúdica.
Reconhecer os
gêneros musicais
divulgados nos
mais diferentes
contextos, em
especial os
gêneros musicais
que circulam no
município de
Palmeiras e
fazem parte do
cotidiano dos
estudantes e da
cultura local.

possam perceber a
diferença entre, os
elementos
constitutivos da
música (altura,
intensidade,
timbre, melodia,
ritmo etc.) e as
proprie-dades do
som. Contextualizar, de forma
crítica, os gêneros
musicais que
circulam no
município de
Palmeiras e estão
presentes no
cotidiano dos
estudantes e na
cultura local.

dinâmicas
(observação).

(EF15AR17BA)
Explorar as
propriedades do som
que influenciam as
dimensões
emocionais e
espirituais.
(EF03AR14PAL)
Explorar e apreciar os
elementos da música
nas canções
populares
incorporadas à cultura
do município.
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(EF15AR15) Explorar
fontes sonoras
diversas, como as
existentes no próprio
corpo (palmas, voz,
percussão corporal),
na natureza e em
objetos cotidianos,
reconhe-cendo os
elementos
constitutivos da
música e as
características de
instrumentos musicais
variados.
Música

Materialidades
(EF15AR16BA)
Experimentar
improvisações e
compo-sições de
modo individual,
coletivo e
colaborativo.

Experimentar as
possibilidades
sonoras do
próprio corpo, de
elementos da
natureza, de
objetos do
cotidiano dos
estudantes e de
instrumentos
musicais diversos.

Estimular a
investigação sobre
as possibilidades
sonoras do
próprio corpo
(palmas, voz,
batidas com o pé,
percussão
corporal) de foram
individual e
coletiva.
Apresentar
instrumentos
musicais simples
(pandeiro,
chocalho,
berimbau, entre
outros) e
proporcionar
experimentação
sonoras de cada
instrumento.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre as vivências
e experiências com
as investigações
sonoras.

Conhecer e
valorizar os
elementos da
cultura musical
da Bahia e em
especial as
músicas que
integraram o
patrimônio
imaterial do
Município de
Palmeiras.

Apresentar as
marchinhas de
carnaval e as
músicas juninas
(músicas das
manifestações de
Santo Antônio e
São João), que
integraram o
patrimônio
imaterial do
Município de
Palmeiras.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre as vivências
e experiências
proporciona-das
pelo contato com
as músicas do
patrimônio
imaterial do
Município de
Palmeiras.

Conhecer e
experimentar as
diferentes formas
de registros
musicais
(convencional e
não
convencional).

Proporcionar
contato com
partituras e
representação
gráfica de sons
(registro não
convencional).
Fazer registro em
áudio e vídeo dos
estudantes
cantando e
apresentar como
exemplo de
registros musicais
(registro
convencional).

Avaliar a partir da
participação nas
dinâmicas
(observação).

(EF15AR17BA)
Explorar diferentes
fontes sonoras de
modo individual,
coletivo e
colaborativo.

Música

Música

(EF15AR07PAL)
Conhecer, identificar
e apreciar músi-cas
incorporadas ao
patrimônio imaterial
do município de
Palmeiras: cantigas de
roda, marchi-nhas de
carnaval, músicas
juninas e do Coco,
cânticos do Jarê, etc.

Matrizes
Estéticas e
Culturais

Notação e
registro musical

(EF15AR16) Explorar
diferentes formas de
registro musical não
convencional
(representação gráfica
de sons, partituras
criativas etc.), bem
como procedi mentos
e técnicas de registro
em áudio e
audiovisual e
reconhecer a notação
musical convencional.
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Música

Processos de
Criação

(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,
percebendo-se em
espaço e tempo
musical e corporal.
(EF15AR08PAL) Criar
instru-mentos
musicais a partir de
materiais recicláveis.
(EF15AR09PAL)
Vivenciar as músicas
incorporadas ao
patrimônio imaterial
do Município de
Palmeiras: cantigas de
roda, marchinhas de
carnaval, músicas
juninas, cânticos do
Jarê, músicas do Côco,
etc.

Teatro

Contextos e
Práticas

(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.

Experimentar
sonoridade do
corpo, da voz e
de instrumentos
musicais, para
criar
composições,
improvisações e
sonoplastias de
histórias, de
maneira coletiva
e individual;
Conscientizar-se
da necessidade
do
reaproveitament
o durante o
processo de
criação de
instrumentos
musicais com
materiais
recicláveis;
Vivenciar e
valorizar as
músicas do
patrimônio
imaterial do
município de
Palmeiras:
Cantigas de Roda.

Apresentar
modelos de
instrumentos
musicais criados a
partir do
reaproveitamento
de materiais, para
que os estudantes
produzam seus
próprios
instrumentos, que
serão utilizados
como
experimentação
de sonoridade e
também no
acompanhamento
das atividades
com as
marchinhas de
carnaval e as
musicas juninas,
do patrimônio
imaterial do
Município de
Palmeiras.

Reconhecer o
Teatro, como uma
das linguagens da
Arte. Explorar e
conhecer as
manifestações do
teatro em sua
diversidade;
Adquirir um
repertório de
histórias
dramatizadas, que
possibilitem o
desenvolvimento
da imaginação, da
disciplina, do
respeito, da
consciência
ambiental, entre
ouras.

Apresentar o
Teatro como uma
das linguagens da
Arte e
contextualizar
suas
manifestações em
diversos
contextos.
Proporcionar aos
estudantes
contato direto
com histórias
dramatizadas com
deferentes
temáticas.
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Avaliar a
aprendizagem por
meio de
observações e
rodas de conversas
sobre as
experiências
vividas durante o
processo.

Avaliar a
aprendizagem por
meio de
observações,
registros e rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo.
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Teatro

Elementos da
Linguagem

(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana,
identificando
elementos teatrais
(variadas entonações
de voz, diferentes
fisicalidades,
diversidade de
personagens e
narrativas etc.).
(EF15AR21BA)
Reconhecer, analisar
e manusear os
diferentes elementos
constitutivos do
teatro, relacionandoos com suas
utilizações e funções
no cotidiano.

(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.

Teatro

Processos de
Criação

(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,

Brincar com as
possibilidades de
criação e
improvisação nos
jogos teatrais,
explorando as
variações de
entonação da voz
e interpretações
corporais, dentre
outras
experiências
teatrais baseadas
em observações e
investigações do
dia-a-dia.

Vivenciar
experiências
teatrais por meio
de dinâmicas
individuais e
coletivas, que
possibilitem
exercitar a
imaginação, a
criatividade e a
utilização do
corpo e da voz no
processo de
criação.
Conscientizar-se a
cerca das ações
humanas, através
de atividades
práticas de
criação de
personagens.
Conhecer e
valorizar os
costumes, as
lendas e o
cotidiano do
município de
Palmeiras, por
meio de
dramatizações
teatrais criadas,
interpre-tadas ou
assistidas pelos
estudantes.

Propor dinâmicas
de improvisação
teatral (coletivo e
individual),
utilizando o corpo
e a voz para a
criação de
personagens e
narrativas
diversas.

Propor dinâmicas
de improvisação
teatral (coletivo e
individual),
utilizando o corpo,
a voz e objetos
para a criação de
personagens que
possibilitem
discussões acerca
das relações
humanas e propor
vivências e
experiências
cênicas por meio
de músicas,
imagens e textos.
Criar possibilidade
dos estudantes
criarem,
interpretarem
e/ou assistirem
dramatizações
sobre os
costumes, as
lendas (Lenda do
Pai Inácio, Lenda
do Poço Major
Candido, etc) e o
cotidiano do
município de
Palmeiras.
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Avaliar a
aprendizagem por
meio de
observações,
registros e rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo.

Avaliar a
aprendizagem por
meio de
observações,
registros e rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo.
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discutindo
estéreotipos.
(EF15AR10PAL) Criar
e vivenciar
dramatizações
teatrais que retratem
os costumes, as
lendas e o cotidiano
do município de
Palmeiras.
(EF15AR23)
Reconhecer e
experimentar, em
projetos temáticos, as
relações processuais
entre as diver-sas
linguagens artísticas.

Artes
integradas

Artes
integradas

Artes
integradas

Processos de
Criação

Matrizes
Estéticas
Culturais

Patrimônio
Cultural

(EF15AR11PAL)
Exercer protagonismo
em Festivais de Arte
promovidos pelas
escolas, nos quais os
estudantes participem
de atividades de
vivência e criação,
dentro dos campos
das linguagens da
Arte (Artes Visuais,
Teatro, Música e
Dança).

(EF15AR24)
Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais, valorizando
o patrimônio artístico
e cultural do lugar
onde vive, da sua
região e
nacionalidade.

(EF15AR25) Conhecer
e valorizar o
patrimônio cultural,
material e imaterial,
de culturas diversas,
em especial a
brasileira, incluindo-

Conhecer e
vivenciar em
projetos
temáticos as
relações e
interações entre
as linguagens
artísticas: Artes
Visuais, Teatro,
Música e Dança;
Participar de
forma ativa e
protago-nista de
Festivais de Arte,
promovidos pelas
escolas.

Possibilitar a
participação dos
estudantes em
projetos temáticos
e Festivais de Arte,
nos quais as
linguagens artísticas
(Artes Visuais,
Teatro, Música e
Dança) possam se
relacio-nar,
possibilitando
também a
transversalidade e a
interdisciplinaridade
.

Conhecer e
valorizar o
patrimônio
artístico e cultural
no âmbito
nacional, regional
e local, por meio
de vivências.

Apresentar e
contextualizar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos, danças,
canções e histórias
de várias matrizes
culturais,
possibilitando aos
alunos
comparações com
sua cultura local.
Promover
vivências das
manifestações
culturais
estudadas.

Conhecer e
valorizar o
patrimônio
artístico e cultural
no âmbito
nacional, regional

Apresentar e
contextualizar as
diversas
manifestações de
matrizes
indígenas,

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Avaliação
processual por
meio de portfólio,
registro,
exposições e
apresentações
artísticas,
autoavaliação e
roda de conversa.

Avaliação
processual por
meio de portfólio,
registro a partir de
observação,
autoavaliação e
roda de conversa.

Avaliar a
aprendizagem por
meio de registros
escritos
(observações) e
fotográ-ficos,
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se suas matrizes
indígenas, áfrica-nas e
européias, de
diferentes épocas,
favorecendo a
construção de
vocabulário e
repertório relativos às
diferentes linguagens
artísticas.

e local, criando
identificação e
sentimento de
pertencimento
com o patrimônio
material e
imaterial do
município de
Palmeiras.

(EF15AR12PAL)
Conhecer e valorizar o
patrimônio material
(principalmente o
arquitetônico) e
imaterial (músicas,
lendas, costumes,
danças e as
manifestações
culturais) do
município de
Palmeiras.

Artes
Integradas

Artes e
Tecnologia

(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias
e recursos digitais
(multimeios,
animações, jogos
eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo,
fotografia, softwares
etc.) nos processos de
criação artística e
para resolver
situações cotidianas.

Utilizar recursos
tecnológicos e
digitais no
processo de
criação artística.

africanas e
européias e
propor e estimular
vivências com e
manifestações
cultu-rais e
artísticas
(materiais e
imateriais) do
município de
Palmeiras:
Patrimônio
arquitetônico,
pinturas rupestres,
carnaval, cirandas
de roda, lendas,
tradições juninas
(músicas e
costumes dos
festejos juninos),
Jarê, Caru-ru,
festividades
religiosas, dentre
outras.
Apresentar
trabalhos
artísticos
(fotografias,
vídeos, games,
gravações em
áudio, etc.)
criados a partir da
utilização de
recursos
tecnológicos e
digitais, para
apreciação dos
alunos.
Contextualizar a
utilização dos
recursos
tecnológicos nas
produções
artísticas
contemporâneas.
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portfólios, rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo e
autoavaliações.

Avaliar a
aprendizagem por
meio de registros
escritos
(observações) e
fotográ-ficos,
portfólios, rodas
de conversas sobre
as experiências
vividas durante o
processo e
autoavaliações.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – ARTE – 6º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Eixos
Objetos do
Formacional
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
(acompanhamento
Temáticos
conhecimento
(aprendizagens)
(métodos)
/ planejamento)
(EF69AR01)
Pesquisar,
apreciar e analisar
formas
distintas das Artes
Visuais
tradicionais e
contemporâneas,
em obras
de artistas
brasileiros e
estrangeiros de
Saber
diferentes
diferenciar as
épocas e em
formas
diferentes
matrizes estéticas e
distintas das
culturais, de modo a
artes visuais
ampliar
tradicionais e
a experiência com
contemporânea
diferentes
das demais
contextos e práticas
linguagens
artístico-visuais e
artísticas.
cultivar a
Contextualizando
percepção, o
diferentes
imaginário, a
épocas e
capacidade de
matrizes
Observar
simbolizar e o
estéticas
avaliando a
repertório
culturais
Utilizar roda de
imagético.
participação nas
ampliando a
produções:
conversa,
experiência e o
registro escrito e
seminário,
(EF69AR02*)
repertório
Contextos e
imagético
Artes visuais
visitação aos
Pesquisar e
artístico-cultural
Práticas
da visitação e da
sítios locais e
analisar diferentes
do aluno.
pesquisa e
pesquisa na
estilos
Que o aluno seja
também a
visuais,
capaz de
comunidade local.
construção do
contextualizando-os
reconhecer e
no tempo e no
distinguir os
portfólio.
espaço,
elementos
através da prática do
essenciais das
desenho, grafite,
artes visuais.
Oportunizar a
pintura,
colagem, histórias
valorização
em quadrinhos,
das produções
dobraduras,
artísticas e
gravuras, esculturas,
culturais do
fotografias e vídeos.
município e
conscientizar
(EF06AR01BAM)
quanto a
Reconhecer e
preservação do
explorar as cores
patrimônio e
primárias,
da cultura local.
secundárias e
terciárias, quentes e
frias,
análogas,
complementares e
neutras, e a teoria
das cores,
dialogando com os
diversos
contextos das Artes
Urbanas e Rurais
(do campo).
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(EF06AR02BA)
Apreciar as Artes
Visuais através de
visitação e
pesquisa.
(EF06AR01PAL)
Conhecer, apreciar
e contextualizar as
produções
artísticas e
culturais, ligadas as
Artes visuais do
Município de
Palmeiras com
destaque nas
pinturas rupestres
dos sítios de Serra
Negra e Matão.
(EF06AR02PAL)
Conhecer a apreciar
as características do
patrimônio
arquitetônico e
produções de
artistas locais.
(EF06AR03PAL)
Diferenciar as
expressões das Artes
visuais das demais
linguagens artísticas.
(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.
Artes visuais

Elementos da
Linguagem
(EF06AR03BA)
Conhecer e
manipular os
diversos
instrumentos e
utensílios
específicos do fazer
artístico
visual e artesanal.

Promover
conhecimento
dos elementos
constitutivos
das artes visuais
e fazer uso
de instrumentos
e utensílios
específicos das
atividades
artístico visual e
artesanal.

Oportunizar o
contato com
Diversos
instrumentos e
Materiais
específicos do
fazer artístico.
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Analisar a
participação;
Produção de
formas e
objetos com
elementos da
arte e construção
de portfólio.
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(EF06AR04BA)
Experimentar
e aplicar diferentes
técnicas
de produção manual
em
Artes Visuais.

(EF06AR05BA)
Experimentar a
criação em Artes
Visuais na
modalidade do
grafite, de modo
individual, coletivo
e colaborativo,
explorando
diferentes espaços
da escola e da
comunidade.

Artes visuais

(EF06AR06BA)
Reconhecer,
identificar e recriar
sentidos estéticos
presentes nas
produções visuais
de cunho histórico
e identitário.

Matrizes
Estéticas e
Culturais

Conhecer a
técnica do
grafite e seu
contexto
social.
Vivenciar a
produção de
diferentes
artistas da cultura
afro-brasileira.

Acessibilizar
contato com obras
de artistas de
diferentes
contextos e
localidades,
Através de
imagens e filmes.

Por meio de
pesquisa e
Produção de
painéis em grupo.

Produzir e arquivar
as
construções para a
formação
do espaço de
exposição e
curadoria na
escola.

Mediante
registros diversos,
com arquivo
individual e em
grupo, para
montagem e
apresentação de
exposições.

(EF06AR07BA)
Conhecer e validar as
diversas formas de
expressão das Artes
Visuais presentes na
cultura afrobrasileira.

Artes visuais

Materialidades

(EF69AR05)
Experimentar e
analisar diferentes
formas
de expressão
artística
(desenho, pintura,
colagem,
quadrinhos,
dobradura,
escultura,
modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia,
performance etc.)

Conhecer e
diferenciar as
diferentes formas
artísticas.
Reconhecer e
criar espaços
de curadoria
dentro do
ambiente escolar.

(EF06AR08BA)
Reconhecer
as categorias do
sistema das
Artes Visuais
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(museus,
galerias, instituições,
artistas, artesãos,
curadores
etc.), de forma
conceitual e
prática, envolvendo
visitação.
(EF06AR04PAL)
Conhecer,
Identificar e
experimentar
diferentes tipos de
gravura e
suas aplicações.
(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.

Artes visuais

Processos de
Criação

(EF69AR07)
Dialogar com
princípios
conceituais,
Proposições
temáticas,
repertórios
imagéticos e
processos de
criação nas suas
produções visuais.

Estimular o censo
de cooperação e
respeito,
dialogando e
valorizando a
cultura local,
regional e
nacional,
fomentando
discussões entre
o passado e o
presente.

Proporcionar
rodas de conversa
e debates,
incentivando a
pesquisa acerca do
processo de
construção das
culturas dos povos
ao longo da sua
historicidade.

Por intermédio de
prova escrita,
trabalho em grupo
e construção do
portfólio.

(EF06AR09BA)
Conhecer, analisar
e relacionar os
diferentes aspectos
estéticos que
marcam as Artes
Visuais na história.
(EF06AR10BA)
Identificar e
distinguir os traços
e os elementos que
caracterizam as
Artes Visuais afrobrasileira
contemporânea.
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(EF06AR11BA)
Desenvolver
processos de
criação em Artes
Visuais que
mobilizem diálogos
entre o passado e o
presente, a partir
de cooperação,
respeito, diálogo e
valorização da
cultura local, regional
e nacional.

(EF69AR08)
Diferenciar as
Categorias de artista,
artesão, produtor
cultural,
curador, designer,
entre outras,
estabelecendo
relações entre os
profissionais do
sistema das
Artes Visuais.

Artes visuais

Sistemas da
Linguagem

(EF06AR12BA)
Experimentar
e aplicar diferentes
técnicas
de produção manual
em
Artes Visuais.
(EF06AR13BA)
Dialogar com
Princípios
conceituais,
Proposições
temáticas,
Repertórios
imagéticos e
processos de criação
nas produções
visuais.

Conhecer e
diferenciar
as categorias de
artista,
estabelecendo
relações
entre os
profissionais do
sistema das
artes visuais,
experimentando
e aplicando
as várias
técnicas de
produção
manual.

Usar produções
de obras
diversas para a
construção
de espaços de
curadoria no
ambiente escolar.
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Através da
pesquisa fazer
montagem de
seminário e
organização das
produções
para exposição,
sendo
arquivado em
portfólio.
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(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.

Dança

Contextos e
Práticas

(EF06AR14BA)
Identificar,
reconhecer, analisar,
vivenciar e
contextualizar
diferentes estéticas
de
expressão,
representação e
encenação da dança
e suas
respectivas
estruturas
rítmicas e
coreográficas.

Proporcionar o
contato
físico e visual
com os
diferentes
ritmos e
movimentos da
dança.

Promover a
pesquisa, a
exploração e
experimentação
em torno
dos movimentos
dançantes.

A partir da
pesquisa
construção de
portifólio e
apresentações
com os
diversos tipos de
danças.

(EF06AR15BA)
Conhecer,
identificar e explorar
a
diversidade de
possibilidades que a
dança
mobiliza com os seus
vários
ritmos, movimentos
e jogos
de corpo através da
prática
da capoeira, hip hop,
dança
de salão, forró, xote,
samba
de roda, arrocha,
valsa,
salsa, lambada,
dança
contemporânea e
dança
afro-brasileira etc.
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(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.

Dança

Elementos da
Linguagem

Matrizes
Estéticas e
Culturais
Dança

Materialidades

(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.
(EF06AR16BA)
Reconhecer,
validar e aplicar um
amplo
repertório de
movimentos
corporais que
dialogue com
a linguagem da
reflexão e
fruição.
(EF06AR17BA)
Analisar e
Experimentar
diferentes
elementos (figurino,
iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e
espaços
(convencionais e não
convencionais) para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.

(EF06AR18BA)
Pesquisar e
analisar diferentes
formas
de expressão
corporal,
representação e
encenação

Promover o
conhecimento,
analise e
exploração
acerca
dos elementos
constitutivos
da dança, que
dialogue com
a linguagem, da
reflexão e
fruição.

Estimular a
investigação dos
elementos que
constituem os
diversos ritmos
da dança,
explorando os
movimentos e as
ações corporais.

Por meio de
atividades
práticas com as
danças
tradicionais e
contemporânea e
a
experimentação
de jogos
corporais. Como
também a
apresentação da
Pesquisa em
Portifólio.

Conhecer os
diferentes
Elementos
(figurino,
iluminação,
cenário e trilha
sonora) que
compõem os
espaços
(convencionais e
não
convencionais)
da
dança.

Experimentar
através de
pesquisa a
construção de
desenhos(croqui)
de
figurinos e
visitação a
espaços de
produção e
composição
coreográfica.

Através da
pesquisa,
construção de
croquis
Individual e em
grupo anexado
em Portifólio.
E relatório da
visitação a
espaços de
produção e
composição
coreográfica.

Conhecer,
experimentar,
relacionar e
apropriar-se do
contato com as
diferentes
formas de

Promover a
pesquisa,
visitação a
espaços
culturais,
com estudos
dirigidos para

Construção de
documento
audiovisual,
através da
pesquisa de
campo,
com registro
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da dança,
reconhecendo e
apreciando
composições de
dança, de artistas
locais, de
grupos artísticos,
culturais,
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes épocas.

expressão,
representação e
encenação
corporal da
dança, nos
diferentes
contextos.

que conheçam as
composições que
são especificas
da dança.

escrito de suas
impressões e
observações
acerca dos
espaços culturais
visitados.

(EF06AR19BA)
Relacionar e
conectar as práticas
artísticas da dança
às diferentes
dimensões da
vida social, cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética.
(EF06AR20BA)
Conhecer e se
apropriar da
história das
estéticas da dança
em estudos
dirigidos sobre as
danças circulares,
samba de roda,
forró, sapateado,
jazz, dança afrobrasileira, hip hop,
dança de rua e as
diversas danças de
salão,
contextualizando-o
no
tempo e no espaço.

Dança

Processos de
Criação

(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

Conhecer os
procedimentos
de improvisação,
criação para
enriquecimento
dos vocabulários
e repertório
próprios.
ter
conhecimento
da dança
das diferentes
matrizes
estéticas e
culturais, com
foco nas
vivencias na
escola
e em outros
contextos
socias,
valorizando as
experiencias
pessoais com

Proporatividades
de
construção de
práticas com
danças coletivas
e
individuais,
brincadeiras,
jogos, criações,
composições
cênicas,
coreografias.
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Em consonância
com as atividades
trabalhadas,
analisar a
participação, as
criações autorais;
confecção
de Painéis com
registros
fotográficos e
escritura de
relatório
expondo suas
vivências com a
dança em
experiências
diversas.
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referência para a
criação e a
composição de
danças
autorais,
individualmente e
em grupo.

danças e
atividades
rítmicas do
passado, da
ancestralidade e
suas mitologias.

(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.
(EF06AR21BA)
Discutir as
experiências
pessoais e coletivas
em dança
vivenciadas na
escola e em outros
contextos sociais,
problematizando
estereótipos e
preconceitos
étnicos, de gênero e
sexualidade nas
suas
interseccionalidades.
(EF06AR22BA)
Descrever, a partir de
experimentações,
experiências pessoais
com danças e
atividades rítmicas
expressivas do
passado, da
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ancestralidade e suas
mitologias.
(EF06AR23BA)
Identificar,
validar e vivenciar
práticas
de dança na escola,
na
comunidade e em
espaços
culturais locais.
(EF06AR24BA)
Pesquisar,
reconhecer e visitar
espaços
artísticos voltados
para
ensaios de dança e
de produções de
artistas e de
grupos de dança da
comunidade local.
(EF06AR25BA)
Dança

Sistemas da
Linguagem

Apreciar, analisar e
criticar as
produções e
apresentações
de dança ocorridas
na
escola, na
comunidade e em
espaços culturais
locais e
nacionais.

Conhecer,
valorizar e
apreciar práticas
de
produções de
danças, na
comunidade
local e em
espaços
culturais locais,
bem
como em espaços
nacionais.

Estimular a
pesquisa, o
Conhecimento
sobre as práticas
de dança nos
espaços de
vivência das
produções locais e
nacionais.

Mediante
socialização da
entrevista a partir
da pesquisa com
os artistas;
Com posterior
avaliação escrita.

Proporcionar a
acessibilidade a
diversos
estilos musicais,
através dos
vários
instrumentos e
aplicativos de
músicas e outras
mídias.

Roda de conversa
na qual os
alunos irão expor
seu gosto
musical e sua
experiência
com os
instrumentos
musicais.
De forma escrita,
promover
pesquisa e
análise de
músicas para
reconhecimento

(EF06AR26BA)
Conhecer e
entrevistar
estudantes, artistas
dançarinos,
produtores da
escola, da
comunidade e
também
artistas e produtores
artísticos,
reconhecendo o
valor de sua
produção.
(EF69AR16)

Música

Contexto e
Práticas

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

Seja capaz de
analisar
criticamente o
uso e
funções da
música nos
diversos
contextos de
produção e
circulação de
modo que
aprimore a sua
capacidade de
apreciação
da estética
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dimensões da
vida social, cultural,
política,
histórica,
econômica,
estética e ética.

musical,
contribuindo
para o
desenvolvimento
de formas e
gêneros musicais.

de fonte
histórica e
gênero musical e
trabalho em
grupo.

(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,
contextualizandoos no tempo e no
espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação
da estética musical.
(EF06AR27BA)
Identificar,
reconhecer e
explorar fontes
históricas de
materiais sonoros
provenientes dos
sintetizadores de
som, reconhecendo
timbres de
instrumentos
musicais na sua
diversidade artística
e cultural.
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Música

Elementos da
Linguagem

(EF06AR28BA)
Pesquisar e
reconhecer os usos
e funções da
música em seus
contextos de
produção e
circulação,
especialmente a
trilha sonora de
propagandas e
jingles,
relacionando essa
prática musical às
diferentes
dimensões da
vida social,
cultural, política,
histórica, econômica,
estética e ética.
(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.

(EF06AR29BA)
Pesquisar,
identificar e
desenvolver os
diferentes modos
de produção
musical, através
dos ciberespaços,
numa dinâmica que
conecte o contexto
social e as Artes
Urbanas com o rap,
hip hop,
street dance, música
eletrônica etc.

Conhecer os
elementos
constitutivos da
música, por meio
de recursos
tecnológicos e
práticas diversas,
identificando os
diferentes modos
de produções
musicais fazendo
uso de dinâmicas
que conecte ao
contexto social e as
artes urbanas.

Proporcionar
acesso a
espaços para
apreciação e
exploração dos
diferentes tipos
de músicas.
Compartilhar
através de
recursos
tecnológicos os
diferentes modos
de produção
musical.
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Através de
pesquisa de campo
e entrevista com
artistas locais;
apresentação de
Seminário sobre o
contexto social e
as Artes Urbanas;
montagem de
Portfólio.
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(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.

Música

Materialidades

(EF06AR31BA)
Pesquisar
Fontes históricas de
materiais sonoros
para as práticas de
composição,
criação, apreciação e
produção musical,
reconhecendo os
valores culturais
como parte
integrante na
identificação
de instrumentos
musicais
diversos.

Pesquisar e
analisar
materiais
sonoros
diversos
do cotidiano dos
estudantes
aprimorando
sua
capacidade de
apreciação
da estética
musical e sua
diversidade.

Estimular a
investigação
sobre as
possibilidades
sonoras
presentes no seu
dia a dia. E
apresentar
instrumentos
musicais
proporcionando
a
experimentação
sonoras
dos instrumentos.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre as
vivências e
experiências com
as
investigações
sonoras. Além
de registro
escrito, portfólio
e gravação de
áudio com os
sons produzidos.

(EF06AR32BA)
Reconhecer
e analisar diferentes
estilos
musicais,
contextualizandoos no tempo e no
espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação
da estética musical e
sua diversidade.

Música

Matrizes
Estéticas e
Culturais

(EF06AR30BA)
Conhecer, utilizar e
aprender os toques
básicos da capoeira
como elemento
histórico e cultural
estético, a partir da
utilização de
instrumentos de
percussão
apropriados.
(EF15AR01PAL)
Conhecer, identificar
e apreciar as músicas
incorporadas ao

Apropriar-se
dos toques
específicos
da capoeira,
a partir dos
elementos
de
percussão.
Conhecer e
valorizar os
elementos da
cultura musical
da Bahia e em
especial as
músicas que
integraram o

Pesquisar e
Vivenciar os
instrumentos e
espaços de
apresentações
de capoeira.
Pesquisar e
Apresentar as
cantigas de roda,
marchinhas de
carnaval, músicas
juninas, cânticos
do Jarê, entre
outras músicas
que integraram o
patrimônio
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Criação de
grupos com
alunos que
dominem o
conhecimento
das regras da
capoeira para
apresentações
nos diversos
espaços.
A partir de rodas
de conversa
propor relatos e
apresentações
sobre as vivências
e experiências
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Música

Música

Notação e
registro
musical

Processos de
Criação

patrimônio imaterial
do Município de
Palmeiras: cantigas de
roda, marchinhas de
carnaval, músicas
juninas, cânticos do
Jarê, etc.
(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.
(EF06AR33BA)
Identificar e
reconhecer a
utilidade de
objetos e materiais
sustentáveis na
produção
musical, numa
dinâmica
que envolve saberes
históricos e
ancestralidades

patrimônio
imaterial do
Município de
Palmeiras.

imaterial do
Município de
Palmeiras.

proporcionadas
pelo contato com
as músicas do
patrimônio
imaterial do
Município de
Palmeiras.

Conhecer as
formas de
registros
musicais, bem
como
procedimentos
e técnicas de
registro em
áudio e
audiovisual.

Disponibilizar o
acesso a
vários meios
tecnológicos e
pessoas que
produzem
música, para
apreciação dos
estilos e
procedimentos
da música.

Através de
pesquisa e
produção de
áudio e
audiovisual,
fazendo uso do
celular e internet;
Atividade
em grupo e
individual e
visitação a
espaços de
produções
musicais.

Reconheça e
explore as
possibilidades
diversas que
estão ao seu
redor nas
construções
musicais,
utilizando da
diversidade
de objetos nas
produções,
valorizando os
saberes
históricos e a
sua
ancestralidade

Propor dinâmicas
de
Improvisação
teatral,
utilizando o
corpo e a voz,
na criação de
personagens
que possibilitem
discussões
acerca das
relações
humanas.

Mediante
pesquisa de
dinâmicas que
traga a
improvisação
teatral, com
atividades em
grupo e a
utilização de
instrumentos
musicais e
equipamentos
eletrônicos.
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na produção de
sons e efeitos
sonoros diversos.
(EF06AR34BA)
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.
(EF15AR02PAL)
Criar
instrumentos musicais
a partir de materiais
recicláveis.

Música

Teatro

Sistemas de
Linguagem

Contexto e
Práticas

(EF06AR35BA)
Pesquisar e
Identificar diferentes
estilos
musicais,
contextualizando-os
no tempo e no
espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da
estética musical e
ampliação
de repertórios na
sua diversidade.
(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.

Promover o
acesso aos vários
estilos musicais,
focando nas
especificidades e
diferenças do
período de
produção,
potencializando a
sua sensibilidade.

Criação de
momentos e
espaços
para apreciação
e observação
dos vários estilos
musicais.

Reconheça,
aprecie e
identifique
artistas, grupos
de teatro, de
diferentes
épocas e
nacionalidades,
contextualizando
com o tempo e o
espaço,
aprimorando a
sua
capacidade de
apreciação da
estética teatral.

Apresentando
textos e
vídeos que dê
condições de
compreensão
dos grupos
diversos de
teatros.
Visitação a
espaços cênicos
para o
aprimoramento
da
capacidade de
apreciação
estética.
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Através de
pesquisa e
socialização em
rodas de
conversa; e
atividade em
grupo
sobre os vários
estilos musicais.

Registro escrito
em forma de
relatório sobre
sua
compreensão dos
grupos
diversos de
teatro, bem
como a produção
textual das
suas impressões
dos espaços
cênicos anexados
em portfólio.
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(EF69AR25)
Identificar e
analisar diferentes
estilos
cênicos,
contextualizandoos no tempo e no
espaço de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação
da estética teatral.

Teatro

Teatro

Elementos da
Linguagem

Processos de
Criação

(EF06AR36BA)
Pesquisar e criar
formas de
dramaturgias e
espaços cênicos
urbanos e rurais (do
campo) para o
acontecimento
teatral, em diálogo
com a arte cênica
contemporânea.
(EF69AR26)
Explorar diferentes
elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos
cênicos (figurinos,
adereços, cenário,
iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(EF06AR37BA)
Reconhecer e explorar
os diferentes tipos de
personagens
relacionados às
estéticas teatrais
estudadas.
(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

Pesquise e
reconhecer os
diferentes tipos
de personagens,
explorando os
diferentes
elementos da
composição
cênica (figurino,
adereços, cenário,
iluminação e
sonoplastia).

Pesquisa e Leitura
de textos
informativos,
vídeos com
profissionais do
teatro em atuação
e cenas teatrais
com produções
próprias.

Apresentação da
pesquisa através
de seminário
focando nos
elementos da
composição cênica
e criação de cenas
teatrais.

Proporcionar a
pesquisa,
investigação e a
Experimentação
das
diferentes
funções do
teatro,
observando os
limites e desafios
do
trabalho artístico
coletivo e
colaborativo.
Possibilitar
experiencia com
criação de
personagens
teatral,
problematizand

Incentivar a
pesquisa e leitura
de textos
dramáticos. O
contato e a
observação dos
elementos
da dramaturgia,
como: gestos,
construções
corporais e
vocais, em peças
de teatro e
filmes.

Pesquisa de
campo em grupo,
para produções
em sala de aula
de Encenações
teatrais.
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coletivo e
colaborativo.
(EF69AR29)
Experimentar a
gestualidade e as
construções
corporais e vocais
de maneira
imaginativa na
improvisação
teatral e no jogo
cênico.

os
estereótipos,
focando nas
diferenças e
diversidades
como: gênero,
raça, sexualidade
e suas
interseccionalida
des.

(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.
(EF06AR38BA)
Reconhecer e
explorar os
diferentes tipos de
personagens
relacionados às
estéticas teatrais
estudadas.
(EF06AR39BA)
Experimentar
possibilidades
criativas de
movimento e de
voz na criação de
um personagem
teatral,
problematizando
estereótipos e
debatendo sobre o
respeito às
diferenças e a
diversidade de
gênero, raça,
sexualidade e suas
interseccionalidades.
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Artes
Integradas

Artes
Integradas

Contextos e
Práticas

Processos de
Criação

(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.
(EF06AR40BA)
Estruturar,
relacionar,
interpretar,
organizar e
produzir projetos
temáticos, as
relações
processuais entre
diversas linguagens
artísticas,
valorizando os
elementos e
recursos
processuais
específicos de cada
uma das
linguagens na
cultura local.

Fazer relação
das práticas
artísticas com
as
diferentes
dimensões da
vida
sociocultural.

Propor leituras
e pesquisa
com diferentes
tipologias
textuais, visando
a produção do
texto teatral.

Portifólio;
produção em
grupo, cartazes,
trabalho
em grupo e
Portifólio.

Produza
dentro dos
projetos
temáticos,
valorizando as
Especificidades
das linguagens
locais.

Construção de
projetos
temáticos,
oportunizando o
aluno a
produção das
diversas
linguagens
artísticas.

Pesquisa;
trabalho em
grupo e
individual e
também análise
de Seminário.

Analise a
produção
artística com
foco nos
aspectos
históricos e
sociopolítico,
problematiza
ndo as
categorias da
Arte (arte,

Leituras de
textos retirados
de diversas
fontes, mídias
fílmicas, onde
seja claro os
aspectos
diversos e sua
historicidade e a
integração entre
a música, a

A partir da
explanação da
Pesquisa e das
atividades em
grupo; Seminário
e Cartazes e
análise Fílmica.

(EF06AR41BA)
Experimentar criações
artísticas de acordo
com a afinidade de
cada educando,
incentivando o
desenvolvimento
através da prática.

Artes
Integradas

Matrizes
estéticas e
culturais

(EF69AR33)
Analisar aspectos
históricos, sociais e
políticos da
produção artística,
problematizando as
narrativas
eurocêntricas e as
diversas
categorizações da
Arte (arte,
artesanato,
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folclore, design
etc.).

artesanato,
folclore,
designer etc.)

dança e a poesia.

(EF06AR42BA)
Pesquisar e
experimentar a
pratica do hip
hop como forma
de arte que
integra a música,
a dança e o texto
poético ritmado.

Artes
Integradas

Patrimônio
cultural

(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.
(EF06AR43BA)
Identificar e validar
os diversos
elementos
constitutivos das
Artes Urbanas
como patrimônio
artístico e cultural.

Artes
Integradas

Arte e
tecnologia

(EF69AR35)
Identificar e
manipular
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
para acessar,
apreciar, produzir,
registrar e
compartilhar
práticas e
repertórios
artísticos, de
modo reflexivo,

Conheça e
valorize o
Patrimônio
cultural,
material e
imaterial em
especial o
baiano e
palmeirense,
contempland
as
matrizes
indígenas,
africanas e
europeias, de
diferentes
períodos,
enriquecendo
o
vocabulário e
o repertório
com as
diferentes
linguagens da
arte.

Construção de
projeto,
fazendo o uso
de documentos
e de livros
de autores
nacionais e
locais, focando
na arquitetura
e nas
especificidades
do nosso
conjunto
arquitetônico
local.

Através de
apresentação
da Pesquisa e
exposição
de trabalho em
Grupo;
análise e
apresentação
da pesquisa de
campo;
montagem e
conclusão
de Portifólio;
exposição
ortográfica.

Ser capaz de
identificar e
manipular as
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
que favoreça o
compartilhamento
das diversas
linguagens
artísticas.

Propor o uso de
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
para produções de
jogos eletrônicos,
gravações em
áudios e vídeos,
fotografia, etc. nos
processos de
criação.

Através da
construção de
Portifólio; Álbuns
fotográficos;
apresentação de
vídeos enfatizando
os recursos digitais
e montagem de
Exposição.
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ético e
responsável.
(EF06AR44BA)
Pesquisar e
elaborar
diferentes modos
de acesso às
tecnologias e
recursos digitais
(multimeios,
animações, jogos
eletrônicos,
gravações em
áudio e vídeo,
fotografia,
softwares etc.)
nos processos de
criação,
produção e
montagens de
peças artísticas
que integrem as
diversas
linguagens.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO
INTEGRAL

(EF07AR01BA)
Apreciar as Artes
Visuais através de
visitação e pesquisa.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – ARTE – 7º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Eixos
Objetos do
Formacional
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
(acompanhamento
Temáticos
conhecimento
(aprendizagens)
(métodos)
/ planejamento)
(EF69AR01)
Pesquisar,
apreciar e analisar
formas
distintas das Artes
Visuais tradicionais e
contemporâneas,
em obras de
artistas brasileiros e
estrangeiros de
Saber diferenciar
diferentes
as formas
épocas e em
distintas das artes
diferentes
visuais
matrizes estéticas e
tradicionais e
culturais, de modo a
contemporânea
ampliar
das demais
a experiência com
linguagens
diferentes
artísticas.
contextos e práticas
Contextualizando
artístico-visuais e
diferentes
cultivar a percepção,
épocas e matrizes
o imaginário, a
estéticas
capacidade de
simbolizar e o
culturais
Dar-se-á através
repertório imagético.
ampliando a
Utilizar roda de
da participação e
experiência e o
conversa,
registro
(EF69AR02)
repertório
seminário,
Pesquisar e
artístico-cultural
Contextos e
escrito e imagético
Artes Visuais
visitação aos
analisar diferentes
do aluno.
Práticas
da visitação e da
sítios locais e
estilos visuais,
Que o aluno seja
pesquisa e
pesquisa
na
contextualizando-os
capaz de
Construção do
comunidade local.
no tempo e no
reconhecer e
portifólio.
espaço.
distinguir os
elementos
(EF69AR03)
essenciais das
Analisar situações
artes visuais.
nas quais as
Oportunizar a
linguagens das Artes
valorização
Visuais se integram
das produções
às linguagens
artísticas e
audiovisuais
culturais do
(cinema,
município e
animações, vídeos
conscientizar
etc.),
quanto a
gráficas (capas de
preservação do
livros,
patrimônio e
ilustrações de textos
da cultura local.
diversos etc.),
cenográficas,
coreográficas,
musicais etc.
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Artes Visuais

Elementos da
linguagem

(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.
(EF07AR02BA)
Experimentar e
aplicar diferentes
técnicas de
produção manual
em Artes Visuais.
(EF07AR03BA)
Conhecer e manipular
os diversos
instrumentos e
utensílios específicos
do fazer artísticovisual e artesanal.
(EF07AR04BA)
Conhecer e
experimentar a
criação em Artes
Visuais na
modalidade do
grafite, de modo
individual, coletivo
e colaborativo,
explorando
diferentes espaços
da escola e da
comunidade.

Artes visuais

Matrizes
estéticas e
culturais

(EF07AR05BA)
Reconhecer,
identificar e recriar
sentidos estéticos
presentes nas
produções visuais
de cunho histórico
e identitário.

Promover
conhecimento
dos elementos
constitutivos das
artes visuais e
fazer uso de
instrumentos e
utensílios
específicos das
atividades
artístico visual e
artesanal.

Conhecer a
técnica do
grafite e seu
contexto
social.
Vivenciar a
produção de
diferentes
artistas da cultura
afro-brasileira.

Oportunizar o
contato com
diversos
instrumentos e
materiais
específicos do
fazer artístico.

Através da
participação,
produção de
formas e objetos
com elementos da
arte e construção
do portifólio.

Acessibilizar o
contato com obras
de artistas de
diferentes
contextos e
localidades,
através de
imagens e filmes.

Por meio de
Pesquisa e
produção de
painéis em grupo.

(EF07AR06BA)
Conhecer e validar as
diversas formas de
expressão das Artes
Visuais presentes na
cultura afrobrasileira, através da
aplicação da lei
10.639/10, que
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estabelece a
obrigatoriedade do
ensino de “História e
Cultura Afrobrasileira” dentro das
disciplinas que já
fazem parte das
matrizes curriculares
dos ensinos
Fundamental e
Médio.

Artes visuais

Artes Visuais

Materialidades

Processos de
Criação

(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.

Conhecer e
diferenciar as
diferentes
formas
artísticas.
Reconhecer e
criar espaços de
curadoria dentro
do ambiente
escolar.

Conhecer e
diferenciar as
diferentes
formas
artísticas.
Reconhecer e
criar espaços de
curadoria dentro
do ambiente
escolar.

Produzir e
arquivar as
construções para
formação do
espaço de
exposição e
curadoria na
escola.

Será através de
Registro e arquivo
individual e em
grupo, com
montagem de
exposições.

Proporcionar
rodas de
conversas,
debates,
incentivando a
pesquisa acerca do
processo de
construção da
cultura dos povos,
ao longo de sua
historicidade.

Por intermédio de
Prova escrita,
trabalho em grupo
e portifólio.
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(EF07AR07BA)
Conhecer, analisar
e relacionar os
diferentes aspectos
estéticos que
marcam as Artes
Visuais na história.
(EF07AR08BA)
Identificar e
distinguir os traços
e os elementos que
caracterizam as
Artes Visuais afrobrasileira
contemporânea.
(EF07AR09BA)
Desenvolver
processos de
criação em Artes
Visuais que
mobilizem diálogos
entre o passado e o
presente.

Artes visuais

Sistemas de
linguagem

(EF07AR10BA)
Conhecer
categorias do
sistema das Artes
Visuais, a saber:
museus, galerias,
instituições,
artistas, artesãos,
curadores, feiras
regionais e
mercados de arte,
dentre outros,
reconhecendo sua
importância para
o campo das artes.
(EF69AR08)
Diferenciar as
categorias de
artista, artesão,
produtor cultural,
curador, designer,
entre outras,
estabelecendo
relações entre os
profissionais do
sistema das Artes
Visuais.
(EF07AR11BA)
Experimentar e
aplicar diferentes
técnicas de
produção manual
em Artes Visuais.

Conhecer e
diferenciar as
diferentes
formas
artísticas.
Reconhecer e
criar espaços de
curadoria dentro
do ambiente
escolar.

Usar produções e
obras diversas
para a construção
de espaços de
curadoria no
ambiente escolar
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(EF07AR12BA)
Dialogar com
princípios
conceituais,
Proposições
temáticas, repertórios
imagéticos e
processos de criação
nas produções 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.

Dança

Contextos e
práticas

(EF07AR13BA)
Identificar,
reconhecer,
analisar, vivenciar e
contextualizar
diferentes estéticas
de expressão,
representação e
encenação da
dança e suas
respectivas
estruturas rítmicas
e coreográficas.

Proporcionar o
contato físico e
visual com os
diferentes ritmos
e movimentos da
dança.

Promover a
pesquisa, a
exploração e
experimentação
entorno dos
movimentos da
dança

Construção do
portifólio,
Experimentações e
Apresentações
com diversos tipos
de danças.

(EF07AR14BA)
Conhecer,
identificar e
explorar a
diversidade de
possibilidades que a
dança mobiliza com
os seus vários
ritmos,
movimentos e
jogos de corpo
através da prática
da capoeira, hip
hop, dança de
salão, forró, xote,
samba de roda,
arrocha, valsa,
salsa, lambada,
dança
contemporânea e
dança
afro-brasileira etc.
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(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.

Dança

Dança

Elementos da
linguagem

Matrizes
estéticas e
culturais

(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.
(EF07AR15BA)
Reconhecer, validar e
aplicar um amplo
repertório de
movimentos corporais
que dialogue com a
linguagem da reflexão
e fruição.
(EF07AR16BA)
Analisar e
Experimentar
diferentes
elementos (figurino,
iluminação,
cenário, trilha
sonora etc.) e
espaços
(convencionais e
não
convencionais) para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.
(EF07AR17BA)
Analisar e valorizar o
patrimônio
cultural, material e
imaterial
de culturas diversas,
em
especial a brasileira,
incluindo suas

Promover o
conhecimento,
analise e
exploração acerca
dos elementos
constitutivos da
dança, que
dialoguem com a
linguagem da
reflexão e
fruição.

Estimular a
investigação dos
elementos que
constituem os
diversos ritmos da
dança, explorando
os movimentos e
as ações corporais.

Por meio de
atividades
práticas com as
danças
tradicionais e
contemporânea
s; incentivando
a Pesquisa e a
construção do
Portifólio. E
também a
experimentação
com jogos
corporais.

Conhecer os
diferentes
elementos
(figurino,
iluminação,
cenário e trilha
sonora) que
compõem os
espaços
(convencionais e
não
convencionais) da
dança.

Experimentar
através da
pesquisa a
construção de
desenhos(croqui)
de figurinos e
visitação a espaços
de produção e
composição
coreográfica.

Através da
Pesquisa,
Construção de
desenhos(croquis),
anexando em
portifólio e
Trabalho em
grupo.
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matrizes indígenas,
africanas e
europeias de
diferentes
épocas, favorecendo
a
afirmação de
identidades,
cidadanias e a
construção de
vocabulário e
repertório
relativos às
diferentes
linguagens artísticas
do corpo.
(EF07AR18BA)
Pesquisar e analisar
diferentes formas
de expressão
corporal,
representação e
encenação da
dança,
reconhecendo e
apreciando
composições de
dança, de artistas
locais, de grupos
artísticos, culturais,
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes épocas.

Dança

Materialidades

(EF07AR19BA)
Relacionar e
conectar as práticas
artísticas da dança
às diferentes
dimensões da vida
social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética
e ética.

Conhecer,
experimentar,
relacionar e
apropriar-se no
contato com as
diferentes formas
de expressão,
representação,
encenação
corporal da dança
nos diferentes
contextos.

Promover a
pesquisa e
visitação a espaços
culturais com
estudos dirigidos,
para que
conheçam as
composições que
são especificas da
dança.

Mediante Pesquisa
de campo, com
Registro escrito,
anexado em
portfólio e
apresentações de
Seminário.
Trabalho em grupo
com encenações
corporais.

(EF07AR20BA)
Conhecer e se
apropriar da história
das estéticas da dança
em estudos dirigidos
sobre as danças
circulares, samba de
roda, forró,
sapateado, jazz,
dança afro-brasileira,
hip hop, dança de rua
e as diversas danças
de salão,
contextualizando-as
no tempo e no espaço.
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(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 demais
atividades
rítmicas expressivas
de
diferentes matrizes
estéticas
e culturais como
referência
para a criação e a
composição de
danças e
atividades rítmicas
expressivas autorais,
individualmente e
em grupo.
Dança

Processos de
Criação

(EF69AR14)
Analisar e
experimentar
diferentes
elementos (figurino,
iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e
espaços
(convencionais e não
convencionais) para
composição cênica e
apresentação
coreográfica.

Conhecer os
procedimentos
de improvisação,
criação para
enriquecimento
dos vocabulários
e repertórios
próprios.
Que tenham o
conhecimento da
dança das
diferentes
matrizes estéticas
e culturais, com
foco das vivencias
na escola e em
outros contextos
sociais,
valorizando as
experiências
pessoais com
danças e
atividades
rítmicas do
passado, da
ancestralidade e
suas mitologias.

Propor atividades
de construções de
práticas com
danças coletivas e
individuais,
brincadeiras,
jogos, criações,
composições
cênicas e
coreográficas.

Através de
Atividades em
grupo e
individual, com
criações autorais e
produções de
painéis.

(EF69AR15)
Discutir as
experiências
pessoais e coletivas
em dança
vivenciadas na
escola e em outros
contextos,
problematizando
estereótipos e
preconceitos.
(EF07AR21BA)
Discutir as
experiências
pessoais e coletiva
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em dança
vivenciadas na
escola e em outros
contextos sociais,
problematizando
estereótipos e
preconceitos
étnicos, de gênero
e sexualidade nas
suas
interseccionalidades.
(EF07AR22BA)
Descrever a partir
de
experimentações
que possibilitem
dançar o passado,
dançar a
ancestralidade e
suas mitologias,
dançar o silêncio, os
sons do corpo
identitário e os
sons do mundo na
sua
diversidade.
(EF07AR23BA)
Identificar, validar e
vivenciar práticas
de dança na escola,
na comunidade e
em espaços
culturais locais.

Dança

Sistemas da
linguagem

(EF07AR24BA)
Pesquisar,
reconhecer e visitar
espaços artísticos
voltados para
ensaios de dança e
de produções de
artistas e de grupos
de dança da
comunidade local.
(EF07AR25BA)
Apreciar, analisar e
criticar as
produções e
apresentações de
dança ocorridas na
escola, na
comunidade e em
espaços culturais
locais e nacionais.

Conhecer,
valorizar e
apreciar práticas
de produções de
danças em
espaços culturais
na comunidade
local e nacional.

Estimular a
pesquisa, o
conhecimento e a
vivencia nas
produções locais e
nacionais.

Por meio de
Pesquisa e
Entrevista,
anexado em
Portifólio,
produções em
grupo e Prova
escrita.

(EF07AR26BA)
Conhecer, validar e
entrevistar
estudantes, artistas
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dançarinos,
produtores da escola,
da comunidade e
também artistas e
produtores de grande
circulação midiática.
(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.

Música

Contexto e
práticas

(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.

Ser capaz de
analisar
criticamente o
uso e funções da
música nos
diversos
contextos de
produção e
circulação, de
modos que
aprimorem a sua
capacidade de
apreciação da
estética musical,
contribuindo para
o
desenvolvimento
de formas e
gêneros musicais.

Proporcionar
acessibilidade a
diversos estilos
musicais, através
dos vários
instrumentos e
aplicativos de
música e outras
mídias.

Roda de
conversa na
qual os alunos
irão expor seu
gosto musical e
sua experiencia
com
instrumentos
musicais, de
forma escrita,
promover
pesquisa e
análise de
músicas para
reconhecimento
de fonte histórica
e gênero musical
como trabalho em
grupo.

(EF69AR19)
Identificar e
analisar diferentes
estilos musicais,
contextualizandoos no tempo e no
espaço, de modo a
aprimorar a
capacidade de
apreciação da
estética musical.
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(EF07AR27BA)
Identificar,
reconhecer e
explorar fontes
históricas de
materiais sonoros
provenientes dos
sintetizadores de
som,
reconhecendo
timbres de
instrumentos
musicais na sua
diversidade
artística e cultural.

Música

Elementos da
linguagem

(EF07AR28BA)
Pesquisar e
reconhecer os usos
e funções da
música em seus
contextos de
produção e
circulação,
especialmente a
trilha sonora de
propagandas e
jingles,
relacionando essa
prática musical às
diferentes
dimensões da vida
social,
cultural, política,
histórica, econômica,
estética e ética.
(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.

Conhecer os
elementos
constitutivos da
música por meio
de recursos
tecnológico e
práticas diversas,
identificando os
diferentes modos
de produções
musicais, fazendo
uso de dinâmicas
que conectem ao
contexto social e
as artes urbanas.

Proporcionar
espaços para a
apreciação e
exploração dos
diferentes tipos de
música,
compartilhando
através de recurso
tecnológico e
diferentes modos
de produção
musical.

Através de
pesquisa de campo
e entrevistas com
artistas locais;
Seminários,
Portfólio e
produção de
áudio.

(EF07AR29BA)
Pesquisar,
identificar e
desenvolver os
diferentes modos
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de produção
musical, através
dos ciberespaços,
numa dinâmica
que conecte o
contexto social e as
Artes Urbanas com
o rap, hip hop,
street dance,
música eletrônica
etc.

Música

Música

Notação e
registro musical

Matrizes
estéticas e
culturais

(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.

(EF07AR30BA)
Conhecer,
utilizar e aprender
os toques
básicos da capoeira
como
elemento histórico e
cultural estético, a
partir da utilização de
instrumentos de
percussão
apropriados.

Conhecer as
formas de
registros
musicais.

Conhecer e
valorizar os
elementos da
cultura musical
da Bahia e em
especial as
músicas que
integram o
patrimônio
imaterial do
município de
Palmeiras.

Disponibilizar o
acesso a vários
meios
tecnológicos e a
pessoas que
produzem música,
para a apreciação
dos estilos e
procedimentos da
música.

Pesquisar e
apresentar as
cantigas de roda,
marchinhas de
carnaval,
músicas juninas,
cânticos de jarê,
entre outras
músicas que
integram o
patrimônio
imaterial do
município de
Palmeiras.
Pesquisar e
vivenciar os
instrumentos e
espaços de
apresentações de
capoeira.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Por meio de
Pesquisa, uso de
celular e Internet,
atividade em
grupo e visitação a
espaços de
produção.

A partir da roda
de
conversa propor
relatos e
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Música

Materialidades

(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.

Pesquisar e
analisar materiais
sonoros diversos
do cotidiano dos
estudantes,
aprimorando sua
capacidade de
apreciação da
estética musical e
sua diversidade.

Estimular a
investigação sobre
as possibilidades
sonoras presentes
no seu dia a dia e
apresentar
instrumentos
musicais
proporcionando a
experimentação
sonora dos
mesmos.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre as vivências
e experiencias com
as investigações
sonoras, registro
escrito, portfólio e
gravação de áudio
com som
produzido.

Reconhecer e
explorar as
possibilidades
diversas que
estão ao seu
redor nas
construções
musicais,
utilizando da
diversidade de
objetos nas
produções,
valorizando os
saberes históricos
e as suas
ancestralidades.

Propor dinâmicas
de improvisação
teatral utilizando o
corpo e a voz na
criação de
personagem que
possibilitem
discussões acerca
das relações
humanas.

Através de
Pesquisa;
atividade em
grupo criando
sons corporais e
uso de
instrumentos
musicais e
equipamentos
eletrônicos.

(EF07AR31BA)
Pesquisar fontes
históricas de
materiais sonoros
para as práticas de
composição,
criação, apreciação
e produção musical,
reconhecendo os
valores culturais
como parte
integrante na
identificação de
instrumentos
musicais diversos.
(EF07AR32BA)
Reconhecer e analisar
diferentes estilos
musicais,
contextualizando- os
no tempo e no
espaço, de modo a
aprimorar a
capacidade de
apreciação da estética
musical e sua
diversidade.

Música

Processos de
criação

(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,
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coletiva e
colaborativa.

(EF07AR33BA)
Identificar e
reconhecer a
utilidade de objetos
e materiais
sustentáveis na
produção musical,
numa dinâmica que
envolve saberes
históricos e
ancestralidades na
produção de sons e
efeitos sonoros
diversos.

Música

Sistema de
linguagem

(EF07AR34BA)
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.
(EF07AR35BA)
Pesquisar e
Identificar
diferentes estilos
musicais,
contextualizandoos no tempo e no
espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da
estética musical e
ampliação de
repertórios na sua
diversidade.

Promover o
acesso aos
Vários estilos
musicais,
focando nas
especificidades
e diferenças do
período de
produção,
potencializando
a
sua sensibilidade.

Acessibilizar o
contato com
vários estilos
musicais.
Criação de
espaço para a
apreciação e
observação dos
vários estilos
musicais.
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(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.

Teatro

Teatro

Contextos e
práticas

Elementos da
linguagem

Reconhecer,
apreciar e
identificar artistas,
grupos de teatro,
de diferentes
(EF69AR25)
épocas e
Identificar e
nacionalidades,
analisar diferentes
contextualizando
estilos cênicos,
contextualizando-os com o tempo e o
no tempo e no
espaço,
espaço de
aprimorando a sua
modo a aprimorar a
capacidade de
capacidade de
apreciação da
apreciação da
estética teatral.
estética teatral.
(EF07AR36BA)
Pesquisar e
criar formas de
dramaturgias
e espaços cênicos
urbanos para o
acontecimento
teatral, em diálogo
com a
arte cênica
contemporânea.
(EF69AR26)
Explorar
Diferentes
elementos
envolvidos na
composição
dos
acontecimentos
cênicos (figurinos,
adereços, cenário,
iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(EF07AR37BA)
Reconhecer e
explorar os
diferentes tipos
de personagens
relacionados às
estéticas teatrais
estudadas.

Pesquisar e
reconhecer os
diferentes tipos
de personagens,
explorando os
diferentes
elementos da
composição
cênica (figurino,
adereços,
cenário,
iluminação e
sonoplastia).

Apresentar textos
e vídeos que dê
condições de
compreensão dos
grupos diversos de
teatros; e
Visitação a
espaços cênicos
para o
aprimoramento da
capacidade de
apreciação
estética.

Através da
pesquisa com
posterior leitura
de textos diversos,
análise fílmica,
registro
fotográfico e
escrito das
especificidades do
espaço visitado,
anexado em
portifólio.

Pesquisa e Leitura
de Textos
informativos,
apresentação de
vídeos com
profissionais do
teatro em
atuação, para
reconhecimento
dos diferentes
tipos de
personagens e
também com
exploração dos
diferentes
elementos da
composição
cênica.

Dar-se-á por
meio de
leituras e análise
de
vídeos para as
produções de
cartazes e
seminários.
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(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.

Teatro

Processos de
criação

(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.
(EF07AR38BA)
Vivenciar e
executar práticas
diversas de teatro
na escola, na
comunidade e em
espaços culturais.

Proporcionar a
pesquisa,
investigação e
a
experimentaçã
o das
diferentes
funções do
teatro,
observando os
limites e
desafios do
trabalho
artístico
coletivo e
colaborativo.
Possibilitar
experiência com
criação de
personagens
teatral,
problematizando
os estereótipos,
focando nas
diferenças e
diversidades
como: gênero,
raça, sexualidade
e suas
interseccionalida
des.

Incentivar a
pesquisa e leitura
de textos
dramáticos,
também o contato
e a observação
dos elementos da
dramaturgia,
como: gestos,
construções
corporais e vocais,
em peças de
teatro e filmes.

Por meio de
Pesquisa de
campo; Trabalho
em
grupo com
produções em sala
de aula e
construções e
apresentações de
encenações
próprias.

(EF69AR26)
Explorar diferentes
elementos
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envolvidos na
composição dos
acontecimentos
cênicos (figurinos,
adereços, cenário,
iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.

Artes
integradas

Artes
integradas

Contextos e
práticas

Processos de
criação

(EF07AR39BA)
Experimentar
possibilidades
criativas de
movimento e de
voz na criação de
um personagem
teatral,
problematizando
estereótipos e
debatendo sobre o
respeito às
diferenças e a
diversidade de
gênero, raça,
sexualidade e
suas
interseccionalidades.
(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.
(EF07AR40BA)
Estruturar,
relacionar,
interpretar,
organizar e produzir
projetos
temáticos, as relações
processuais entre
diversas
linguagens artísticas,
valorizando os
elementos e
recursos processuais
específicos de cada
uma das linguagens
na cultura local.

Fazer relação das
práticas artísticas
com as diferentes
dimensões da
vida.

Propor leituras e
pesquisas com
diferentes
tipologias textuais
sobre as práticas
artísticas.

Através da análise
e compreensão
das pesquisas e
leituras textuais,
montagem e
apresentação de
seminário.

Produzir dentro
dos
projetos
temáticos, com
foco nas
diversas
linguagens
artísticas,
valorizando as
especificidades
das
linguagens locais.

Construção de
projetos
temáticos,
oportunizando
o aluno a
produção das
diversas
linguagens
artísticas.

Por meio de
Pesquisa e
Trabalhos em
grupo e
individual
construção e
apresentação do
projeto temático.
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(EF07AR41BA)
Experimentar criações
artísticas de acordo
com a afinidade de
cada educando,
incentivando o
desenvolvimento
através da prática.

Artes
integradas

Matrizes
estéticas e
culturais

(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.).
(EF07AR42BA)
Identificar
elementos visuais no
letramento de dança
e músicas através de
instrumentos de
percussão.

Analisar a
produção
artística com foco
nos aspectos
histórico e
sociopolítico,
problematizando
as
categorias da
Arte (arte,
artesanato,
folclore,
designer etc.)
Identificando
os elementos
visuais da
dança e da
música com
instrumentos de
percussão e
também
experimentando
a
prática do hip
hop.

Leituras de textos
retirados de
diversas fontes,
mídias fílmicas,
onde seja claro os
aspectos diversos
e sua historicidade
e a integração
entre amúsica, a
dança e a poesia.

Através da leitura
de textos diversos
focando a pesquisa
nas especificidades
da integração da
música com outros
campos;
Atividades em
grupo produzindo
cartazes com a
diferenciação das
categorias da arte.

Conhecer e
valorizar o
patrimônio
cultural,
material e
imaterial em
especial o
baiano e
palmeirense,
contemplando
as matrizes
indígenas,
africanas e
europeias, de
diferentes
períodos,
enriquecendo
o vocabulário e
o repertório
com as
diferentes

Construção de
projeto, fazendo o
uso de
documentos e
livros de autores
nacionais e locais,
focando na
arquitetura e nas
especificidades do
nosso conjunto
arquitetônico
local.

Por meio de
Pesquisa de
campo, construção
do projeto e
apresentação;
produção de painel
fotográfico e
Exposição.

(EF07AR43BA)
Pesquisar e
experimentar a
prática do hip hop
como forma de arte
que integra a música,
a dança e o texto
poético ritmado.

Artes
integradas

Patrimônio
cultural

(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.
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(EF07AR44BA)
Identificar e validar os
diversos elementos
constitutivos das
Artes Urbanas como
patrimônio artístico e
cultural.
(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.
Artes
integradas

Arte e tecnologia

(EF07AR45BA)
Pesquisar e
elaborar diferentes
modos de acesso às
tecnologias e
recursos digitais
(multimeios,
animações, jogos
eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo,
fotografia, softwares
etc.) nos processos de
criação, produção e
montagens de peças
artísticas que
integrem as diversas
linguagens.

linguagens
da arte.

Ser capaz de
identificar e
manipular as
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
que favoreça o
compartilhamento das diversas
linguagens
artísticas.

Propor o uso de
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
para produções de
jogos eletrônicos,
gravações em
áudios e vídeos,
fotografias, etc.
nos processos de
criação.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

livros, ilustraçõe de
textos
diversos etc.),
cenográficas,
coreográficas,
musicais etc.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – ARTE – 8º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Formacional
Eixos
Objetos do
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
Temáticos
conhecimento
(acompanhamento
(aprendizagens)
(métodos)
/ planejamento)
(EF69AR01)
Pesquisar,
apreciar e analisar
formas
distintas das Artes
Visuais
tradicionais e
contemporâneas,
em obras de artistas
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes
Saber diferenciar
épocas e em
as formas
diferentes
distintas das
matrizes estéticas e
artes visuais
culturais, de modo a
tradicionais e
ampliar
contemporânea
a experiência com
das demais
diferentes
contextos e práticas
linguagens
artístico-visuais e
artísticas.
cultivar a
Contextualizanpercepção, o
do diferentes
imaginário, a
épocas e
capacidade de
matrizes
simbolizar e o
estéticas
repertório
culturais
Dar-se-á através
Utilizar roda de
imagético.
ampliando a
da participação
conversa,
experiência e o
registro
aula
expositiva,
repertório
Contextos e
(EF69AR02)
escrito e imagético
visitação
artístico-cultural
Artes visuais
Pesquisar e
aos sítios locais e
práticas
da visitação e da
do aluno.
pesquisa
analisar diferentes
pesquisa e
Que o aluno seja
estilos
na comunidade
Construção do
capaz de
visuais,
local.
reconhecer e
portifólio.
contextualizando-os
distinguir os
no tempo e no
elementos
espaço.
essenciais das
artes visuais.
(EF69AR03)
Oportunizar a
Analisar situações
valorização
nas quais as
das produções
linguagens das Artes
artísticas e
Visuais
culturais do
se integram às
município e
linguagens
conscientizar
audiovisuais
quanto a
(cinema,
preservação do
animações, vídeos
patrimônio e
etc.),
da cultura local.
gráficas (capas de

(EF08AR01BA)
Apreciar as
Artes Visuais através
de visitação e
pesquisa.
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Artes visuais

Artes visuais

Artes visuais

(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.

Promover
conhecimento
dos elementos
constitutivos
das artes visuais
e fazer uso
de instrumentos
e utensílios
específicos das
atividades
artístico visual.

Oportunizar o
contato com
diversos
instrumentos e
materiais
específicos do
fazer artístico.

Através da
participação,
produção escrita
e sistematização
oral.

Matrizes
estéticas e
culturais

(EF08AR03BA)
Apreciar e analisar a
influência de distintas
matrizes estéticas e
culturais das Artes
Visuais nas
manifestações
artísticas das culturas
ocidental e oriental.

Propiciar o acesso
as diversas
matrizes estéticas
e culturais que
fazem parte das
artes visuais nas
manifestações
dos povos
orientais e
ocidentais.

Acessibilizar o
contato com
diferentes
contextos e
localidades
através de
imagens, filmes e
textos.

Por meio de
Pesquisa e
produção de
painéis em grupo.

Materialidades

(EF69AR05)
Experimentar e
analisar diferentes
formas de expressão
artística (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia,
performance etc.).

Conhecer e
diferenciar as
várias formas
artísticas. E
Reconhecer e
criar espaços de
curadoria dentro
do ambiente
escolar.

Produzir e
arquivar as
construções para
formação do
espaço de
exposição e
curadoria na
escola.

Será através de
Registro, arquivo
individual e em
grupo, montagem
de exposições.

Elementos da
linguagem

(EF08AR02BA)
Analisar os
elementos
constitutivos das
Artes Visuais: efeitos
de luz e
sombra, ilusão de
ótica e a cor ligada
ao significado e à
emoção, na
apreciação de
diferentes
produções
artísticas.
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Artes visuais

Processos de
criação

(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.

Artes visuais

Sistema de
linguagens

(EF08AR04BA)
Reconhecer e
diferenciar as
diversas categorias
do sistema das
Artes Visuais
(museus, galerias,
instituições,
artistas, artesãos
etc.) e as categorias
de artista, artesão,
produtor cultural,
curador, designer,
entre outras,
estabelecendo
relações entre os
profissionais do
sistema das Artes
Visuais e destacando

Conhecer,
diferenciar e
produzir e expor
de forma
individual e
coletiva, usando
materiais,
instrumentos e
recursos
convencionais,
alternativos e
digitais, que
dialogue com os
princípios
conceituais e
processos de
criação.

Produzir e
arquivar as
construções para
formação do
espaço de
exposição e
curadoria na
escola.

Será através de
Registro, arquivo
individual e em
grupo, com
montagem de
exposições.

Conhecer,
diferenciar e
estabelecer
relação entre
os profissionais
do sistema das
Artes Visuais,
enfatizando a
presença dos
museus de Arte
Moderna em
diferentes
capitais do Brasil.

Pesquisar os
diferentes tipos de
profissionais do
sistema das Artes
Visuais para
estabelecer as
relações entre
eles. Visitar
presencial e/ou
virtualmente
espaços de
Museus.

Dar-se-á por meio
de pesquisa,
registro imagético
em portifólio e
produção escrita
da visita.
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Dança

Dança

Contextos e
práticas

Elementos da
linguagem

a presenças dos
museus de Arte
Moderna em
diferentes capitais do
Brasil.
(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.

Proporcionar o
contato físico e
visual com os
diferentes ritmos
e movimentos da
dança de artistas
e grupos
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes
épocas.

Promover a
pesquisa, a
exploração e
experimentação
entorno dos
movimentos da
dança.

Construção do
portifólio,
Experimentações e
Apresentações
com diversos tipos
de danças.

Promover o
conhecimento,
análise e
exploração acerca
dos elementos
constitutivos da
dança, que
dialoguem com a
linguagem da
reflexão e fruição
abordando
criticamente a
dança em sua
historicidade.

Estimular a
investigação dos
elementos que
constituem os
diversos ritmos da
dança, explorando
os movimentos e
as ações corporais
e o movimento
dançado.

Por meio de
atividades
práticas com as
danças
tradicionais e
contemporâneas;
através da
Pesquisa e
construção do
Portifólio.

(EF08AR05BA)
Explorar elementos
constitutivos do
movimento
cotidiano urbano e
do movimento
dançado,
abordando,
criticamente, o
desenvolvimento
das formas da
dança em sua
história tradicional
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e
contemporânea.
(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.
Dança

Processo de
criação

(EF69AR14)
Analisar e
experimentar
diferentes
elementos
(figurino,
iluminação,
cenário, trilha
sonora etc.) e
espaços
(convencionais e
não convencionais)
para composição
cênica e
apresentação
coreográfica.

Conhecer os
procedimento
s de
improvisação,
criação para
enriqueciment
o dos
vocabulários e
repertórios
próprios.
Que tenham o
conhecimento da
dança das
diferentes
matrizes estéticas
e culturais, com
foco nas vivencias
na escola e em
outros contextos
sociais,
experimentando
os elementos e os
espaços de
apresentações
coreográficas,
valorizando as
experiências
pessoais e em
grupo sem
estereótipos e
preconceitos.

Propor atividades
de construções de
práticas com
danças coletivas e
individuais,
brincadeiras,
jogos, criações,
composições
cênicas e
coreográficas.

Através de
Atividades em
grupo e individual,
com criações
autorais e
produções
fílmicas.

(EF69AR15)
Discutir as
experiências
pessoais e coletivas
em dança
vivenciadas na
escola e em outros
contextos,
problematizando
estereótipos e
preconceitos.
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(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.

Música

Contextos e
práticas

(EF69AR18)
Reconhecer e
apreciar o papel de
músicos e grupo de
música
brasileiros e
estrangeiros
que contribuíram
para o
desenvolvimento de
formas
e gêneros musicais.
(EF69AR19)
Identificar e
analisar diferentes
estilos
musicais,
contextualizandoos no tempo e no
espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da
estética musical.

Ser capaz de
analisar
criticamente o
uso e funções da
música nos
diversos
contextos de
produção e
circulação, de
modos que
aprimorem a sua
capacidade de
apreciação da
estética musical,
contribuindo para
o
desenvolvimento
de formas e
gêneros musicais
e
reconhecimento
do papel do
músico.

Proporcionar
acessibilidade a
diversos
estilos musicais,
através dos vários
instrumentos e
aplicativos de
música e outras
mídias.

Roda de conversa
na qual
os alunos irão
expor seu
gosto musical e
sua experiencia
com
instrumentos
musicais, de
forma escrita;
promover
pesquisa e
análise de
músicas para
reconhecimento
de fonte
histórica e
gênero musical
com trabalho em
grupo.

(EF08AR06BA)
Identificar e apreciar
criticamente
diversas formas e
gêneros de
expressão musical,
reconhecendo os
estilos musicais
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brasileiros, tais
como: músicas
africanas, congo,
reggae, hip hop,
forró, MPB, samba,
gospel, músicas
indígenas,
sertanejo, entre
outros,
reconhecendo e
analisando os usos
e as funções da
música em diversos
contextos de
circulação, em
especial o contexto
urbano.
(EF08AR07)
Identificar,
reconhecer e
explorar fontes
históricas de
materiais sonoros
provenientes dos
sintetizadores de
som, reconhecendo
timbres de
instrumentos
musicais na sua
diversidade
artística e cultural.
(EF08AR08)
Pesquisar e
reconhecer os usos
e funções da
música em seus
contextos de
produção e
circulação,
especialmente a
trilha sonora de
propagandas e
jingles,
relacionando essa
prática musical às
diferentes
dimensões da vida
social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética e
ética.
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Música

Elementos da
linguagem

(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.
(EF08AR09)
Pesquisar, identificar
e desenvolver os
diferentes modos de
produção musical,
através dos
ciberespaços, numa
dinâmica que conecte
o contexto social e as
Artes Urbanas e do
Campo com o rap, hip
hop, street dance,
música eletrônica e
músicas do campo.
(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.

Música

Materialidades

(EF08AR10)
Reconhecer e
analisar diferentes
estilos musicais,
contextualizandoos no tempo e no
espaço, de modo a
aprimorar a
capacidade de
apreciação da
estética musical e
sua diversidade.

Conhecer os
elementos
constitutivos da
música por meio
de recursos
tecnológico e
práticas diversas,
identificando os
diferentes modos
de produções
musicais, fazendo
uso de dinâmicas
que conectem ao
contexto social e
as artes urbanas
e do campo.

Proporcionar
espaços para a
apreciação e
exploração dos
diferentes tipos de
música,
compartilhando
através de recurso
tecnológico e
diferentes modos
de produção
musical.

Através de
pesquisa de campo
e entrevistas com
artistas locais;
Seminários,
Portfólio e
produção de
áudio.

Pesquisar e
analisar materiais
sonoros diversos
do cotidiano dos
estudantes,
aprimorando sua
capacidade de
apreciação da
estética musical e
sua diversidade e
valorizando as
fontes históricas
para a construção
de materiais
sonoros.

Estimular a
investigação sobre
as possibilidades
sonoras presentes
no seu dia a dia e
apresentar
instrumentos
musicais
proporcionando a
experimentação
sonora dos
mesmos.

A partir de rodas
de conversa
propor relatos
sobre as vivências
e experiencias com
as investigações
sonoras, registro
escrito, portfólio e
gravação de áudio
com som
produzido.

(EF08AR11)
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Pesquisar fontes
históricas de materiais
sonoros para as
práticas de
composição, criação,
apreciação e
produção musical,
reconhecendo os
valores culturais como
parte integrante na
identificação de
instrumentos musicais
diversos.

Música

Música

Matrizes
estéticas e
culturais

Notação e
registro musical

(EF08AR12)
Conhecer,
utilizar e aprender
os toques
básicos da capoeira
como
elemento histórico e
cultural estético, a
partir da utilização.

(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 emáudio e
audiovisual.

Conhecer,
aprender e
experimentar os
toques
básicos da
capoeira.

Pesquisar e
vivenciar os
instrumentos e
espaços
de apresentações
de capoeira.

Criação de grupos
com
alunos que
dominem o
conhecimento
das regras da
capoeira para
apresentações nos
diversos espaços.

Conhecer as
formas de
registros
musicais.

Disponibilizar o
acesso a vários
meios
tecnológicos e a
pessoas que
produzem música,
para a apreciação
dos estilos e
procedimentos da
música.

Por meio de
Pesquisa, uso de
celular e Internet,
atividade em
grupo e visitação a
espaços de
produção.

Conhecer, criar
improvisações e
arranjos,
utilizando a voz e
os sons corporais

Disponibilizar o
acesso a
vários meios
tecnológicos
e pessoas que

Por meio de
pesquisa, uso de
celular e Internet,
atividade em
grupo e visitação a

(EF08AR13)
Identificar a cifra
e a notação musical
não
convencional
contemporânea com
seus
diversos tipos de
registro.

Música

Processo de
criação

(EF69AR23)
Explorar e criar
improvisações,
composições,
arranjos,
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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.

fazendo uso de
materiais
sustentáveis e
recicláveis em
suas produções;
buscar a
valorização que
envolve saberes
históricos e a
ancestralidade
nas formas de
registros
musicais.

produzem música,
para a apreciação
dos estilos e
procedimentos da
música.

espaços de
produção para
criação e
apresentação de
coral.

(EF08AR14)
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.
(EF08AR15)
Identificar e
reconhecer a
utilidade de
objetos e materiais
sustentáveis na
produção
musical, numa
dinâmica que
envolve saberes
históricos e
ancestralidades na
produção
de sons e efeitos
sonoros
diversos.
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Teatro

Contextos e
práticas

(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.

Teatro

Teatro

Elementos da
linguagem

Processos de
criação

(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

Reconhecer,
apreciar e
identificar
artistas, grupos
de teatro, de
diferentes épocas
e nacionalidades,
contextualizando
com o tempo e o
espaço,
aprimorando a
sua capacidade
de apreciação da
estética teatral.

Apresentar textos
e vídeos que dê
condições de
compreensão dos
grupos diversos de
teatros; Visitação
a espaços cênicos
para o
aprimoramento da
capacidade de
apreciação
estética.

Através da
pesquisa com
posterior leitura
de textos diversos,
análise fílmica,
registro
fotográfico e
escrito das
especificidades do
espaço visitado,
anexado em
portifólio.

Pesquisar e
reconhecer os
diferentes tipos
de personagens,
explorando os
diferentes
elementos da
composição
cênica (figurino,
adereços,
cenário,
iluminação e
sonoplastia).

Pesquisa e Leitura
de Textos
informativos,
apresentação de
vídeos com
profissionais do
teatro em
atuação, para
reconhecimento
dos diferentes
tipos de
personagens e
também com
exploração dos
diferentes
elementos da
composição
cênica.

Dar-se-á por meio
de leituras e
análise de vídeos
para as produções
de cartazes e
seminários.

Incentivar a
pesquisa e
leitura de textos
dramáticos,
também o
contato e a
observação dos
elementos da
dramaturgia,
como: gestos,
construções
corporais e
vocais, em
peças de teatro
e filmes.

Por meio de
Pesquisa de
campo;
Trabalho em
grupo com
produções em
sala de aula e
construções e
apresentações
de
encenações
próprias.

Proporcionar a
pesquisa,
investigação e a
experimentação
das diferentes
funções do
teatro,
observando os
limites e
desafios do
trabalho
artístico coletivo
e colaborativo.
Possibilitar
experiência com
criação de
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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.

personagens
teatral,
problematizando
os estereótipos,
focando nas
diferenças e
diversidades
como: gênero,
raça, sexualidade
e suas
interseccionalida
des.

(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.
(EF08AR07BA)
Experimentar
possibilidades
criativas de
movimento e de voz
na
criação de um
personagem
teatral,
problematizando
estereótipos e
debatendo
sobre o respeito às
diferenças e à
diversidade de
gênero, raça,
sexualidade e suas
interseccionalidades.
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(EF69AR31)
Relacionar as prática
artísticas às
diferentes
dimensões da
vida social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética
e ética.

Artes
integradas

Contextos e
práticas

(EF08AR08BA)
Estruturar,
relacionar,
interpretar,
organizar e produzir
projetos
temáticos, as
relações
processuais entre
diversas
linguagens artísticas,
valorizando os
elementos e
recursos processuais
específicos de cada
uma das linguagens
na cultura local.

(EF08AR09BA)
Experimentar
criações artísticas de
acordo
com a afinidade de
cada
educando,
incentivando o
desenvolvimento
através da
prática.
(EF69AR32)
Analisar e explorar,
em projetos
temáticos, as
relações
processuais entre
diversas linguagens
artísticas.

Artes
integradas

Processo de
criação

(EF08AR19)
Estruturar,
relacionar,
interpretar, organizar
e produzir projetos
temáticos, as relações
processuais entre
diversas linguagens
artísticas, valorizando
os elementos e
recursos processuais
específicos de cada
uma das linguagens
na cultura local.

Fazer relação
das práticas
artísticas com as
diferentes
dimensões da
vida,
valorizando os
elementos e
recursos
processuais
específicos de
cada uma das
linguagens na
cultura local.

Propor leituras e
pesquisas com
diferentes
tipologias textuais
sobre as práticas
artísticas e
produções de
projetos temáticos
de acordo com a
afinidade do
educando.

Através da análise
e compreensão
das
pesquisas e
leituras textuais,
montagem e
execução de
projetos.

Produzir dentro
dos projetos
temáticos, com
foco nas diversas
linguagens
artísticas,
valorizando as
especificidades
das linguagens
locais.

Construção de
projetos
temáticos,
oportunizando o
aluno a produção
das diversas
linguagens
artísticas.

Por meio de
Pesquisa,
Trabalhos em
grupo e individual,
construção e
apresentação do
projeto temático.
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(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.).
Artes
integradoras

Matrizes
estéticas e
culturais

(EF08AR20)
Pesquisar e
experimentar a
prática do
hip hop como forma
de arte
que integra a
música, a
dança e o texto
poético ritmado.
(EF08AR21)
Identificar
elementos visuais no
letramento de dança
e músicas através de
instrumentos de
percussão.

Artes
integradoras

Patrimônio
cultural

(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.

Analisar a
produção
artística
com foco
nos
aspectos
histórico e
sociopolítico,
problematizan
do as narrativas
eurocêntricas e
as categorias
da Arte.
Identificar os
elementos
visuais da dança
e da música
com
instrumentos de
percussão e
também
experimentar a
prática do hip
hop.

Conhecer e
valorizar o
patrimônio
cultural, material e
imaterial em
especial o baiano
e palmeirense,
contemplando as
matrizes
indígenas,
africanas e
europeias, de
diferentes
períodos,
enriquecendo o
vocabulário e o
repertório com as
(EF08AR22)
diferentes
linguagens da
Identificar e validar os
arte.
diversos elementos
constitutivos das
Artes Urbanas como
patrimônio artístico e
cultural.

Pesquisar e ler
textos retirados
de diversas
fontes, mídias
fílmicas;
experimentar a
prática do hip hop.

Pesquisa e
produção em
grupo do estilo
de dança
hip hop.

Construção de
projeto, fazendo o
uso de
documentos e
livros de autores
nacionais e locais,
focando na
arquitetura e nas
especificidades do
nosso conjunto
arquitetônico
local.

Por meio de
pesquisa de
campo, construção
do projeto e
apresentação;
produção de painel
fotográfico e
Exposição.
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Artes
integradas

Arte e tecnologia

(EF08AR23)
Pesquisar e
elaborar diferentes
modos de acesso às
tecnologias e
recursos digitais
(multimeios,
animações, jogos
eletrônicos,
gravações em áudio
e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos
processos de
criação, produção e
montagens de
peças artísticas que
integrem as
diversas linguagens.
(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.

Pesquisar,
identificar,
manipular os
diferentes
modos
tecnológicos,
recursos digitais,
produzindo,
registrando e
compartilhando
as práticas e
repertórios
artísticos de
modo reflexivo,
ético e
responsável.

Propor o uso de
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
para produções de
jogos eletrônicos,
gravações em
áudios e vídeos,
fotografias, etc.
nos processos de
criação, produção
e montagem de
peça artística.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – ARTE – 9º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Eixos
Objetos do
Formacional
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
(acompanhamento
Temáticos
conhecimento
(aprendizagens)
(métodos)
/ planejamento)
(EF69AR01)
Pesquisar,
apreciar e analisar
formas
distintas das Artes
Visuais
tradicionais e
contemporâneas,
em obras de
artistas brasileiros e
estrangeiros de
Saber
diferentes
diferenciar as
épocas e em
diferentes matrizes
formas
distintas das
estéticas e
artes visuais
culturais, de modo a
tradicionais e
ampliar
contemporâne
a experiência com
diferentes
a das demais
contextos e práticas
linguagens
artístico-visuais e
artísticas.
cultivar a
Contextualizan
percepção, o
do diferentes
imaginário, a
épocas e
capacidade de
Dar-se-á através
matrizes
simbolizar e o
da participação
repertório
estéticas
nas atividades em
Utilizar roda de
imagético.
culturais
grupo e
conversa,
ampliando a
(EF69AR02)
aula expositiva,
produções,
experiência e o
Contextos e
Pesquisar e
visitação
repertório
Artes visuais
registro escrito e
práticas
analisar diferentes
aos sítios locais e
artístico-cultural
imagético da
estilos visuais,
pesquisa
na
do aluno.
visitação e da
comunidade
contextualizando-os
Que o aluno seja
local.
pesquisa e
no tempo e no
capaz de
espaço.
Construção do
reconhecer e
portifólio.
distinguir os
(EF69AR03)
elementos
Analisar situações
essenciais das
nas quais as
artes visuais.
linguagens das Artes
Oportunizar a
Visuais
valorização
se integram às
das produções
linguagens
artísticas e
audiovisuais
culturais do
(cinema,
município e
animações, vídeos
conscientizar
etc.),
quanto a
gráficas (capas de
preservação do
livros,
patrimônio e da
ilustrações de textos
cultura local.
diversos etc.),
cenográficas,
coreográficas,
musicais etc.
(EF09AR01BA)
Pesquisar e analisar
diferentes estilos
visuais,
contextualizandoos no tempo e no
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espaço, através da
prática do desenho,
grafite, pintura,
colagem, histórias
em quadrinhos,
dobradura, gravura,
escultura, fotografia
e vídeo.
(EF09AR02BA)
Apreciar as Artes
Visuais através de
visitação e
pesquisa.
(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.

Artes visuais

Elementos da
linguagem

(EF09AR03BA)
Conhecer e
manipular os
diversos
instrumentos e
utensílios
específicos do fazer
artístico
visual e artesanal.
(EF09AR04BA)
Experimentar
e aplicar diferentes
técnicas
de produção manual
em
Artes Visuais.

Promover
conhecimento e
a
manipulação
dos elementos
constitutivos
das artes
visuais e fazer
uso de
instrumentos e
utensílios
específicos das
atividades
artístico visual,
com ênfase
na apreciação
de diferentes
produções
artísticas.

Oportunizar o
contato com
diversos
instrumentos e
materiais
específicos do
fazer artístico.

Através da
participação,
produção escrita
e sistematização
oral.

(EF09AR05BA)
Analisar os
elementos
constitutivos das
Artes Visuais: efeitos
de luz e sombra,
ilusão de ótica e a
cor ligada ao
significado e à
emoção, na
apreciação de
diferentes produções
artísticas.
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(EF09AR06BA)
Apreciar e analisar a
influência de
distintas matrizes
estéticas e
culturais das Artes
Visuais
nas manifestações
artísticas
das culturas
ocidental e
oriental.

Artes visuais

Artes visuais

Artes visuais

Matrizes
estéticas e
culturais

Materialidades

Processo de
criação

(EF09AR07BA)
Reconhecer,
identificar e recriar
sentidos
estéticos presentes
nas
produções visuais de
cunho
histórico e
identitário.
(EF09AR08BA)
Conhecer e
validar as diversas
formas de
expressão das Artes
Visuais
presentes na cultura
afro-brasileira.
(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,

Propiciar o
acesso as
diversas
matrizes
estéticas e
culturais que
fazem parte
das artes visuais
nas
manifestações
dos povos
orientais e
ocidentais.
Fazer releitura
de obras,
destacando a
história e
identidade,
potencializando
as diversas
formas de
expressão das
Artes visuais
presentes na
cultura afrobrasileira.

Acessibilizar o
contato com
diferentes
contextos e
localidades
através de
imagens, filmes e
textos.

Por meio de
Pesquisa,
produção de
painéis em grupo
e avaliação
escrita.

Conhecer e
diferenciar as
várias formas
artísticas. E
reconhecer e
criar espaços de
curadoria dentro
do ambiente
escolar.

Produzir e
arquivar as
construções para
formação do
espaço de
exposição e
curadoria na
escola.

Será através de
Registro,
arquivo individual
e em
grupo, montagem
de exposições.

Conhecer,
diferenciar e
produzir e expor
de forma
individual e
coletiva, usando
materiais,
instrumentos e
recursos
convencionais,
alternativos e
digitais, que
dialogue com os
princípios
conceituais e
processos de
criação.
Distinguir as
características
das Artes visuais
no

Produzir e
arquivar as
construções para
formação do
espaço de
exposição e
curadoria na
escola.

Será através de
Registro,
arquivo individual
e em
grupo, com
montagem de
exposições.
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proposições
temáticas,
repertórios
imagéticos e
processos de criação
nas
suas produções
visuais.

contexto
afrobasileiro.

(EF09AR09BA)
Conhecer,
identificar, analisar,
relacionar e
distinguir os
traços e os
elementos que
caracterizam as
Artes Visuais
Afro-brasileiras
Contemporâneas
bem como os
diferentes aspectos
estéticos e políticos
que marcam as
Artes Visuais na
história.
(EF09AR10BA)
Desenvolver
processos de
criação em Artes
Visuais que
mobilizem diálogos
entre o passado e o
presente, entre
diferentes culturas
e entre diferentes
linguagens.
(EF69AR08)
Diferenciar as
categorias de artista,
artesão, produtor
cultural, curador,
designer, entre
outras,
estabelecendo
relações entre os
profissionais do
sistema das
Artes Visuais.
Artes visuais

Sistema de
linguagens

(EF09AR11BA)
Reconhecer e
Diferenciar as
diversas
categorias do
sistema das
Artes Visuais
(museus, galerias,
instituições,
artistas, artesãos
etc.) e as
categorias de artista,
artesão, produtor
cultural,
curador, designer,
entre outras,

Conhecer,
diferenciar e
estabelecer
relação entre
os profissionais
do sistema
das Artes
Visuais,
enfatizando a
presença dos
museus de Arte
Moderna em
diferentes
capitais do
Brasil.
Integrar as
linguagens das
Artes Visuais às
linguagens
audiovisuais.

Pesquisar os
diferentes tipos
de profissionais
do sistema
das Artes Visuais
para
estabelecer as
relações entre
eles. Visitar
presencial e/ou
virtualmente
espaços
de Museus.
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de
Pesquisa, registro
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audiovisual em
portifólio e
produção escrita
da visita.
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estabelecendo
relações entre os
profissionais do
Sistema das
Artes Visuais e
destacando a
presença dos
museus de
Arte Moderna em
diferentes
capitais do Brasil.
(EF09AR12BA)
Pesquisar, analisar e
reconhecer 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.
(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.
Dança

Contextos e
práticas

(EF09AR13BA)
Identificar,
reconhecer, analisar,
vivenciar e
contextualizar
diferentes estéticas
de
expressão,
representação e
encenação da dança,
e suas
respectivas
estruturas
rítmicas e
coreográficas.

Proporcionar o
contato físico e
visual com os
diferentes ritmos,
representação,
encenação e
movimentos da
dança de artistas
e grupos
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes
épocas.

Promover a
pesquisa, a
exploração e
experimentação
entorno dos
movimentos da
dança.

Construção do
portifólio,
experimentações
e apresentações
com diversos
tipos de danças.

(EF09AR14BA)
Conhecer,
Identificar e explorar
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a diversidade de
possibilidades que a
dança
mobiliza com os seus
vários ritmos,
movimentos e jogos
de corpo através da
prática da capoeira,
hip hop, dança de
salão, forró, xote,
samba de roda,
arrocha, valsa, salsa,
lambada, dança
contemporânea e
dança afro-brasileira.
(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.

Dança

Elementos da
linguagem

(EF69AR11)
Experimentar
e analisar os fatore
de movimento
(tempo, peso,
fluência e espaço)
como elementos
que, combinados,
geram as
ações corporais e o
movimento
dançado.
(EF09AR15BA)
Explorar
Elementos
constitutivos
do movimento
cotidiano
urbano e do
movimento
dançado,
abordando,
criticamente, o
desenvolvimento das
formas da dança em
sua história
tradicional e
contemporânea.

Promover o
conhecimento,
análise e
exploração
acerca dos
elementos
constitutivos
da dança, que
dialoguem
com a
linguagem da
reflexão e
fruição
abordando
criticamente a
dança em sua
historicidade.

Estimular a
investigação
dos elementos
que
constituem os
diversos
ritmos da dança,
explorando os
movimentos e as
ações
corporais e o
movimento
dançado.
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Dança

(EF09AR16BA)
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.

Matrizes
estéticas
culturais

(EF69AR12)
Investigar e
experimentar
procedimentos de
improvisação e
criação do
movimento como
fonte
para a construção de
vocabulários e
repertórios
próprios.

Dança

Processo de
criação

(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

Vivenciar
brincadeiras,
jogos, danças
coletivas e
outras práticas
de dança
de diferentes
matrizes
estéticas e
culturais para
através das
mesmas
construir suas
composições de
dança
individual e em
grupo.

Através de
pesquisa e
vivências de
brincadeiras,
jogos, danças
coletivas e
outras práticas
de dança
de diferentes
matrizes
estéticas e
culturais.

A partir das
produções e
apresentações
em grupo
e individual.

Conhecer os
procedimentos
de
improvisação,
criação
para
enriquecimento
dos
vocabulários e
repertórios
próprios.
Ter
conhecimento
da
dança das
diferentes
matrizes
estéticas e
culturais, com
foco nas
vivencias na
escola e em
outros
contextos
sociais,
experimentando
os
elementos e os
espaços
de
apresentações
coreográficas,
valorizando as
experiências
pessoais e
em grupo sem
estereótipos e
preconceitos.

Propor atividades
de
construções de
práticas
com danças
coletivas e
individuais,
brincadeiras,
jogos, criações,
composições
cênicas e
coreográficas
que
possibilitem
experimentar
o passado, o
presente, a
sua
ancestralidade e
mitologia, com
os sons do
seu corpo e os
sons do
mundo na sua
diversidade.

Através de
Atividades em
grupo e
individual, com
criações autorais
e
produções
fílmicas.
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coreográfica.
(EF69AR15)
Discutir as
experiências
pessoais e coletivas
em dança
vivenciadas na
escola e em outros
contextos,
problematizando
estereótipos e
preconceitos.
(EF09AR17BA)
Discutir as
experiências
pessoais e coletivas
em dança
vivenciadas na
escola e em outros
contextos sociais,
problematizando
estereótipos e
discutindo
preconceitos
étnicos, de gênero e
sexualidade, nas
suas
interseccionalidades.
(EF09AR18BA)
Descrever a partir
de experimentações
que possibilitem
dançar o passado,
dançar a
ancestralidade e
suas mitologias,
dançar o silêncio,
dançar os sons do
corpo identitário e
os sons do
mundo na sua
diversidade.

Música

Contextos e
práticas

(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

Ser capaz de
analisar
criticamente o
uso e funções
da música nos
diversos
contextos de
produção e
circulação, de
modos que
aprimorem a
sua capacidade
de
apreciação da
estética

Proporcionar
acessibilidade a
diversos
estilos musicais,
através
dos vários
instrumentos e
aplicativos de
música e
outras mídias.
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Roda de conversa
na qual
os alunos irão
expor seu
gosto musical e
sua
experiencia com
instrumentos
musicais, de
forma escrita e
oral; promover
pesquisa e
análise de
músicas para
reconhecimento
de fonte
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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.

musical,
contribuindo
para o
desenvolvimento
de formas e
gêneros
musicais e
reconhecimento
do papel
do músico.

histórica e
gênero musical
com trabalho em
grupo.

(EF69AR18)
Reconhecer e
apreciar o papel de
músicos e grupos de
músicos 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.
(EF09AR19BA)
Identificar e
apreciar
criticamente
diversas formas e
gêneros de
expressão musical,
reconhecendo os
estilos musicais
brasileiros, tais
como: músicas
africanas, congo,
reggae, hip hop,
forró, MPB, samba,
gospel, músicas
indígenas,
sertanejo, entre
outros,
reconhecendo e
analisando os usos
e as funções da
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música em diversos
contextos de
circulação, em
especial o contexto
urbano.
(EF09AR20BA)
Identificar,
reconhecer e
explorar fontes
históricas de
materiais sonoros
provenientes dos
sintetizadores de
som, reconhecendo
timbres de
instrumentos
musicais na sua
diversidade
artística e cultural.
(EF09AR21BA)
Pesquisar e
reconhecer os usos
e funções da
música em seus
contextos de
produção e
circulação,
especialmente a
trilha sonora de
propagandas e
jingles,
relacionando essa
prática musical às
diferentes
dimensões da vida
social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética
e ética.

Música

Elementos da
linguagem

(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.

Conhecer os
elementos
constitutivos da
música
por meio de
recursos
tecnológicos e
práticas
diversas,
identificando os
diferentes
modos de
produções
musicais,
fazendo uso de
dinâmicas
que conectem
ao contexto
social e as artes
urbanas.

Proporcionar
espaços
para a apreciação
e
exploração dos
diferentes
tipos de música,
compartilhando
através
de recurso
tecnológico e
diferentes modos
de
produção musical.
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Através de
pesquisa de
campo e
entrevistas com
artistas locais;
Seminários,
Portfólio e
produção de
áudio.
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(EF09AR22BA)
Pesquisar,
identificar e
desenvolver
os diferentes modos
de produção
musical, através
dos ciberespaços,
numa dinâmica que
conecte o
contexto social e as
Artes Urbanas com o
rap, hip hop, street
dance, música
eletrônica etc.
(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.

Música

Materialidades

(EF09AR23BA)
Pesquisar fontes
históricas de
materiais sonoros
para as
práticas de
composição,
criação, apreciação e
produção musical,
reconhecendo os
valores culturais
como parte
integrante na
identificação de
instrumentos
musicais
diversos.

Pesquisar e
analisar
materiais
sonoros
diversos do
cotidiano dos
estudantes,
aprimorando
sua capacidade
de
apreciação da
estética
musical, sua
diversidade e
valorizando as
fontes
históricas para a
construção de
materiais
sonoros.

Estimular a
investigação
sobre as
possibilidades
sonoras
presentes no seu
dia a dia e
apresentar
instrumentos
musicais
proporcionando
a
experimentação
sonora
dos mesmos.

A partir de rodas
de
conversa propor
relatos
sobre as vivências
e experiencias
com as
investigações
sonoras,
registro escrito,
portfólio
e gravação de
áudio com
som produzido.

(EF09AR24BA)
Reconhecer e analisar
diferentes estilos
musicais,
contextualizando-os
no tempo e no
espaço, de modo a
aprimorar a
capacidade de
apreciação da estética
musical e sua
diversidade.
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(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.

Música

Música

Notação e
registro
musical

Processo de
criação

(EF09AR25BA)
Explorar e identificar
diferentes
formas de registro
musical (notação
musical tradicional,
partituras criativas e
procedimentos
da música popular
contemporânea) e
procedimentos e
técnicas de registro
em áudio e
audiovisual.
(EF09AR26BA)
Identificar a cifra e a
notação musical não
convencional
contemporânea com
seus diversos tipos de
registro
(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.

Conhecer,
identificar e
experimentar as
formas de
registros
musicais, bem
como
procedimentos
e técnicas de
registro em
áudio e
audiovisual.

Disponibilizar o
acesso a
vários meios
tecnológicos
e a pessoas que
produzem
música, para
apreciação dos
estilos e
procedimentos
da música.

Por meio de
Pesquisa, uso de
celular e
Internet,
atividade em
grupo e
visitação a
espaços de
produção.

Conhecer, criar
improvisações e
arranjos,
utilizando a voz
e os sons
corporais
fazendo uso de
materiais
sustentáveis e
recicláveis em
suas
produções;
buscar a
valorização que
envolve
saberes
históricos e a
ancestralidade
nas formas
de registros
musicais.

Disponibilizar o
acesso a
vários meios
tecnológicos
e pessoas que
produzem
música, para a
apreciação
dos estilos e
procedimentos
da música.
Produção de
Instrumentos
com
materiais
sustentáveis e
recicláveis,
levando em
conta, os saberes
construídos
historicamente.

Por meio de
Pesquisa, uso de
celular e
Internet,
atividade em
grupo e
visitação a
espaços de
produção para
criação e
apresentação de
coral.
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(EF09AR27BA)
Identificar
e reconhecer a
utilidade
de objetos e
materiais
sustentáveis na
produção
musical, numa
dinâmica
que envolve saberes
históricos e
ancestralidades na
produção de sons e
efeitos sonoros
diversos.
(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.

Teatro

Teatro

Contextos e
práticas

Elementos da
linguagem

(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.
(EF09AR28BA)
Pesquisar e criar
formas de
dramaturgias e
espaços cênicos para
o acontecimento
teatral, em diálogo
com o teatro
contemporâneo e
diversidade da
linguagem gestual.
(EF69AR26)
Explorar
diferentes
elementos

Reconhecer,
apreciar e
identificar
artistas, grupos
de teatro, de
diferentes
épocas e
nacionalidades,
contextualizando
com o
tempo e o
espaço,
aprimorando a
sua
capacidade de
apreciação
da estética
teatral.

Apresentar
textos e
vídeos que dê
condições
de compreensão
dos grupos
diversos de
teatros; Visitação
a espaços
cênicos para o
aprimoramento
da
capacidade de
apreciação
estética.

Através da
pesquisa com
posterior leitura
de textos
diversos, análise
fílmica,
registro
fotográfico e
escrito das
especificidades
do espaço
visitado, anexado
em portifólio.

Pesquisar e
reconhecer os
diferentes
elementos

Pesquisa e Leitura
de Textos
informativos,
apresentação de

Dar-se-á por meio
de leituras e
análise de vídeos
para as produções
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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.

Teatro

Processos de
criação

(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.

envolvidos na
composição dos
acontecimentos
cênicos e seus
vocabulários.

Proporcionar a
pesquisa,
Investigação e a
experimentação
das diferentes
funções do
teatro,
observando os
limites e
desafios do
trabalho
artístico coletivo
e colaborativo.
Possibilitar
experiência com
criação de
Personagens
teatral,
problematizando
os estereótipos,
focando nas
diferenças e
diversidades
como: gênero,
raça, sexualidade
e suas
interseccionalidades.

vídeos com
profissionais do
teatro em
atuação, para
reconhecimento
dos diferentes
elementos da
composição
cênica.

Incentivar a
pesquisa e leitura
de textos
dramáticos,
também o
contato e a
observação
dos elementos
da
dramaturgia,
como:
gestos,
construções
corporais e
vocais, em
peças de teatro e
filmes.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

de cartazes e
seminários.

Por meio de
Pesquisa de
campo;
Trabalho em
grupo com
produções em
sala de aula e
construções
e apresentações
de encenações
próprias.

397

Sexta-feira
4 de Março de 2022
398 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
(EF09AR29BA)
Experimentar
possibilidades
criativas de
movimento e de
voz na criação de
um personagem
teatral,
problematizando
estereótipos e
debatendo sobre o
respeito às
diferenças e a
diversidade de
gênero, raça,
sexualidade e suas
interseccionalidades.
(EF69AR31)
Relacionar as
práticas artísticas às
diferentes
dimensões da
vida social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética
e ética.

Artes
integradas

Artes
integradas

Contextos e
práticas

Processo de
criação

(EF09AR30BA)
Estruturar,
relacionar,
interpretar,
organizar e produzir
projetos temáticos,
as relações
processuais entre
diversas linguagens
artísticas,
valorizando os
elementos e
recursos
processuais
específicos de
cada uma das
linguagens
na cultura local.
(EF09AR31BA)
Experimentar
criações
artísticas de acordo
com a
afinidade de cada
educando,
incentivando o
desenvolvimento
através
da prática.
(EF69AR32)
Analisar e
explorar, em

Fazer relação das
práticas artísticas
com as diferentes
dimensões da
vida, valorizando
os elementos e
recursos
processuais
específicos de
cada uma das
linguagens na
cultura local.

Propor leituras e
pesquisas com
diferentes
tipologias
textuais sobre
as práticas
artísticas e
produções de
projetos
temáticos de
acordo com
a afinidade do
educando.

Através da
análise e
compreensão das
pesquisas e
leituras
textuais,
montagem e
execução de
projetos.

Produzir dentro
dos
projetos

Construção de
projetos
temáticos,

Por meio de
Pesquisa,
Trabalhos em

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

398

Sexta-feira
4 de Março de 2022
399 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
projetos
temáticos, as
relações
processuais entre
diversas
linguagens artísticas.
(EF09AR32BA)
Estruturar,
relacionar,
interpretar,
organizar e produzir
projetos temáticos,
as relações
processuais
entre diversas
linguagens
artísticas,
valorizando os
elementos e
recursos
processuais
específicos de
cada uma das
linguagens
na cultura local.
(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.).

Artes
integradas

Matrizes
estéticas e
culturais

(EF09AR33BA)
Pesquisar e
experimentar a
prática do
hip hop e capoeira
como forma de arte
que integra uma
diversidade de
elementos; a música,
a dança, a luta, o
ritmo, o
jogo e o texto
poético
ritmado.

temáticos, com
foco nas
diversas
linguagens
artísticas,
valorizando as
especificidades
das
linguagens locais.

Analisar a
produção
artística com foco
nos aspectos
histórico e
sociopolítico,
problematizando
as narrativas
eurocêntricas e
as categorias da
Arte. Identificar
os elementos
visuais da dança e
da música com
instrumentos de
percussão e
também
experimentar a
prática do hip
hop e capoeira.

oportunizando
o aluno a
produção das
diversas
linguagens
artísticas.

grupo e
individual,
construção e
apresentação do
projeto
temático.

Pesquisar e ler
textos retirados
de diversas
fontes, mídias
fílmicas;
experimentar a
prática do
hip hop e
capoeira.

Pesquisa e
produção em
grupo do estilo
de dança
hip hop e
capoeira, com
apresentações.

(EF09AR34BA)
Identificar
elementos rítmicos e
visuais no
letramento de
dança e da música,
através de
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instrumentos
de percussão
(atabaque,
timbau, pandeiro).

Artes
integradas

Artes
integradas

Patrimônio
cultural

Artes e
tecnologia

(EF69AR34)
Analisar e valorizar
o patrimônio
cultural, material e
imaterial, de
culturas diversas,
em especial a
Conhecer e
brasileira, incluindo
valorizar o
patrimônio cultural,
suas matrizes
indígenas, africanas material e imaterial
em especial o
e europeias, de
baiano e
diferentes épocas,
palmeirense,
e favorecendo a
contemplando as
construção de
matrizes indígenas,
vocabulário e
africanas e
repertório relativos
europeias, de
às diferentes
diferentes
linguagens
períodos,
artísticas.
enriquecendo o
vocabulário e o
(EF09AR35BA)
Identificar e validar os repertório com as
diferentes
diversos elementos
linguagens da arte.
constitutivos das
Artes Urbanas e do
Campo, considerando
os contextos locais,
regionais e nacionais
como patrimônio
artístico e cultural.
(EF09AR36BA)
Pesquisar e elaborar
diferentes modos de
acesso às
tecnologias e
recursos digitais
(multimeios,
animações, jogos
eletrônicos,
gravações em
áudio e vídeo,
fotografia, softwares
etc.) nos processos
de criação, produção
e montagens de
peças artísticas que
integrem as diversas
linguagens.
(EF69AR35)
Identificar e
manipular diferentes
tecnologias e
recursos

Pesquisar,
identificar,
manipular os
diferentes
modos
tecnológicos,
recursos digitais,
produzindo,
registrando e
compartilhando
as práticas e
repertórios
artísticos de
modo reflexivo,
ético e
responsável.

Construção de
projeto, fazendo o
uso de
documentos e
livros de autores
nacionais e locais,
focando na
arquitetura e nas
especificidades do
nosso conjunto
arquitetônico
local.

Por meio de
pesquisa de
campo, construção
do projeto e
apresentação;
produção de painel
fotográfico e
Exposição.

Propor o uso de
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
para produções de
jogos eletrônicos,
gravações em
áudios e vídeos,
fotografias, etc.
nos processos de
criação, produção
e montagem de
peça artística.

A avaliação será
por meio do uso de
diferentes
tecnologias e
recursos digitais
em sala e de
atividades diversas
como: produção
de Portifólio,
Álbuns fotográficos
e Vídeos.
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digitais para acessar,
apreciar, produzir,
registrar e
compartilhar
práticas e
repertórios
artísticos, de modo
reflexivo, ético e
responsável.
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“Língua do Mundo”. Além disso, e já apresentando a segunda implicação, a língua é passível de uma dinâmica
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Anos Finais do Ensino Fundamental.
O eixo Oralidade é a possibilidade do aluno se fazer compreender e arriscar sem que haja necessariamente uma cobrança por um padrão que seja mais correto que outro percebendo e analisando o contexto social em que cada um esteja inserido. Através de diálogos, debates, conversações livres,
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deles com segurança e consciência. O eixo  , permite que o uso das estruturas seja feito de maneira
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sociedade em que vive. O eixo $ 8 6?  permite que o aluno, ao contrastar os aspectos da sua língua materna com o inglês, perceba o uso através de uma análise contextualizada que permita o entendimento dos sistemas das duas línguas. Já o Eixo "  $, - conceito ampliado pelo
DCRB (BAHIA, 2019), como “Dimensão Intercultural” (BAHIA, 2017, p. 324), que dá ênfase à questão dos
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aproximação mais real no uso da língua na sua forma espontânea e natural. Aprender inglês não é meramente um “luxo”, é uma forma de comunicar e se manter conectado com os acontecimentos ao redor do mundo.
O aprendizado de uma segunda língua vem se tornando essencial no mundo, sobretudo, ocasionada
pela globalização e pelas grandes transformações das/nas tecnologias da informação e comunicação, que
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da premissa anterior, e de que o munícipio de Palmeiras abrange em sua maioria estrangeiros oriundos ou
que falam Inglês, é notório que o estudante palmeirense necessita de se comunicar com esses falantes, para
assim compreender o seu modo de viver, seus costumes, as suas peculiaridades etc. e sobretudo saber trans%   >
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Capão, dentre outros. Tem no turismo um grande potencial de renda, recebendo turistas de todo o mundo o
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YX $ '     %%% 8 3'% < ` < camente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no
mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
ZX 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 perspec 8 "   8 %8        8 
exercício do protagonismo social.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 6º ANO
TEMA MOTIVADOR: ORALIDADE

Eixo
Temático

Campo de
Atuação

Objeto dos
Conhecimento

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF06LI01)
Interagir em
situações de
intercâmbio
oral,
demonstrando
iniciativa para
utilizar a
língua inglesa.
(EF06LI02)
Coletar
informações
do grupo,
Construção de
perguntando e
laços afetivos e
respondendo
convívio social
sobre a
Oralidade família, os
Práticas de
Funções e usos
amigos, a
compreensão
da língua inglesa
escola e a
e produção
em sala de aula
comunidade.
oral de língua Interação
(Classroom
inglesa, em
discursiva
language)
(EF06LI04)
diferentes
Reconhecer,
contextos Compreensão Estratégias de
com o apoio
discursivos
oral
compreensão
de palavras
presenciais ou
de textos orais:
cognatas e
simulados,
Produção
palavras
pistas do
com
oral
cognatas e
contexto
repertório de
pistas do
discursivo, o
falas diversas,
contexto
assunto e as
incluída a fala
discursivo
informações
do professor.
principais em
Produção de
textos orais
textos orais,
sobre temas
com a mediação
familiares.
do professor

Que os alunos
sejam capazes de
interagir em
grupos;
Que saibam
coletar dados;
Saber usar
palavras cognatas
em sala de aula;
Construir textos
em Inglês;

Criação de
questionários a
serem respondidos
pela família,
amigos, escola e
comunidade;
Utilizar texto com
temas relacionados
a família em sala de
aula.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
alunos através de
.prova oral, provas
escristas (simulado),
portifólio e
interpretação de
texto.

(EF06LI08)
Identificar o
assunto de um
texto,
reconhecendo
sua
organização
textual e
palavras
cognatas.
(EF06LI09)
Localizar
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informações
específicas em
texto.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 6º ANO

LEITURA –
Práticas de
leitura de
textos
diversos em
língua inglesa
(verbais,
verbo-visuais,
multimodais)
presentes em
diferentes
suportes e
esferas de
circulação.
Tais práticas
envolvem
articulação
com os
conhecimento
s prévios dos
alunos em
língua
materna e/ou
outras
línguas.

Hipóteses
sobre a
finalidade de
um texto

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO

TEMA MOTIVADOR: LEITURA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes
em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua
materna e/ou outras línguas.
Eixo
Campo de
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Habilidade
Aprendizagem
Metodológicos
Formacional
Temático
Atuação
Conhecimento

(EF06LI01)
Interagir em
situações de
intercâmbio
oral,
demonstrando
iniciativa para
utilizar a
língua inglesa.

(EF06LI03)
Solicitar
Criar situações
esclarecimento
cotidianas , que
s em língua
utilizem as
inglesa sobre o Relacionar-se com
expressões mais
as expressões de
que não
utilizadas na língua
lingua Inglesa;
Realização de portifólio;
entendeu e o
Inglesa;
significado de
Trabalho individual de
palavras ou Conhecer e produzir
Fazer um mine
textos de língua
leitura.
expressões
dicionário com
Inglesa.
desconhecidas.
expressões do
Construção de
cotidiano;
Atitudes e
repertório
(EF06LI09)
disposições
lexical e
Localizar
Utilizar textos
favoráveis do autonomia
informações
atuais em todas as
leitor
Leitora
específicas em
aulas.
texto.
Partilha de
leitura, com
(EF06LI12)
mediação do
Interessar-se
professor
pelo texto lido,
compartilhand
o suas ideias
sobre o que o
texto
informa/comu
nica.

Estratégias de
leitura
Compreensão
geral e
Práticas de
específica:
leitura e
leitura rápida
construção de (skimming,
repertório
scanning)
lexical
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 6º ANO

(EF06LI13)
Listar ideias
para a
produção de
textos, levando
em conta o
tema e o
assunto.

ESCRITA –
Práticas de
produção de
textos em
língua inglesa
relacionados
(EF06LI16)
ao cotidiano
Planejamento
Construir
dos
Reconhecer as ideias
do texto:
repertório
alunos, em
principais de um Utilizar as técnicas
brainstorming
relativo às
diferentes
texto em Língua
o skin e scan;
expressões
suportes e
Inglesa;
Estratégias de Planejamento
usadas para o
esferas de
do texto:
escrita: préconvívio social
circulação. Tais
Saber diferenciar as
organização de
escrita
Reescrever
e o uso da
práticas
pronuncias da lingua
ideias
textos para
língua inglesa
envolvem a
inglesa;
Práticas de
exercitar a
em sala de
escrita
Produção de
escrita
proncuncia e
aula.
mediada
Construir frases
textos escritos,
escrita das
pelo professor
em formatos
palavras em
usadas no dia a dia
(EF06LI18)
ou colegas e
diversos, com a
Ingles.
da língua Inglesa.
Reconhecer
articulada com
mediação do
semelhanças e
os
professor
diferenças na
conhecimento
pronúncia de
s prévios dos
palavras da
alunos em
língua inglesa e
língua
da língua
materna e/ou
materna e/ou
outras línguas.
outras línguas
conhecidas.
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Realizar ditados de
palavras em Inglês;
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407

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO

TEMA MOTIVADOR: ESCRITA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, em
diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Eixo
Campo de
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Habilidade
Aprendizagem
Metodológicos
Formacional
Temático
Atuação Conhecimento

Sexta-feira
4 de Março de 2022
408 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 6º ANO
TEMA MOTIVADOR: CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos
usos de linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

Campo
Objeto dos
de Atuação Conhecimento

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF06LI17)
Construir
repertório
lexical relativo
a temas
familiares
(escola,
família, rotina
diária,
atividades de
lazer,
esportes,
entre outros).
Construção de
(EF06LI19)
repertório
CONHECIMENTOS
Utilizar o
lexical
LINGUÍSTICOS –
presente do
Práticas de
indicativo para
Pronúncia
análise linguística
identificar
para a reflexão
pessoas (verbo
Presente
sobre
to be) e
simples e
o funcionamento
descrever
Estudo do
contínuo
da língua inglesa,
rotinas diárias.
léxico
(formas
com base nos
afirmativa,
usos de
(EF06LI20)
Gramática
negativa e
linguagem
Utilizar o
interrogativa)
trabalhados nos
presente
eixos
contínuo para
Imperativo
Oralidade,
descrever
Leitura, Escrita e
ações em
Caso genitivo
Dimensão
progresso.
(‘s)
intercultural.
(EF06LI22)
Adjetivos
Descrever
possessivos
relações por
meio do uso
de apóstrofo
(’) + s.
Adjetivos
possessivos

Utilizar assuntos
gramaticais.

.Fazer uso da
gramatica de Lingua
Inglesa;
Criar segmentos
rotinas diárias
utilizadas no dia a
dia da lingua
inglesa.

.Prova escrita;
Trabalho de
grupos;
Realizar portifólio

(EF06LI23)
Empregar, de
forma
inteligível, os
adjetivos
possessivos
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 6º ANO

DIMENSÃO
INTERCULTU
RAL –
Reflexão
sobre
aspectos
relativos à
interação
entre
culturas (dos
alunos e
aquelas
relacionadas
a demais
falantes de
língua
inglesa), de
modo
a favorecer o
convívio, o
respeito, a
superação de
conflitos e a
valorização
da
diversidade
entre os
povos.

(EF06LI18)
Reconhecer
semelhanças e
diferenças na
pronúncia de
palavras da
língua inglesa e
da língua
materna e/ou
outras línguas
conhecidas.

A língua
inglesa no
mundo
A língua
inglesa no
cotidiano da
sociedade
brasileira /
comunidade

(EF06LI24)
Investigar o
alcance da
língua inglesa
no mundo:
Diferenciar
como língua
expressões da língua
materna e/ou
Realizar pesquisas
Inglesa e língua
oficial
sobre o alcance da
materna;
(primeira ou
Países que têm a
lingua Inglesa na
segunda
língua inglesa
cidade;
Reconhecer as
língua).
como língua
palavras estrangeira
A língua inglesa
materna e/ou
da língua Inglesa no Produzir cartazes de
no cotidiano da
oficial
elementos que foram
seu idioma;
sociedade
inseridos da cultura
brasileira/com
Presença da
Inglesa;
Identificar
unidade
língua inglesa no
elementos culturais
Presença da
cotidiano
da língua Inglea que Produzir um mini
língua inglesa
dicionario local
foram inseridos na
no cotidiano
Ingles/Portugues
sua comunidade
local.
(EF06LI25)
Identificar a
presença da
língua inglesa
na sociedade
brasileira/com
unidade
(palavras,
expressões,
suportes e
esferas de
circulação e
consumo) e
seu significado.

.Criar gráficos com
dados coletados;
Avaliação oral;
Atividade em grupo.

(EF06LI26)
Avaliar,
problematiza
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO

TEMA MOTIVADOR: DIMENSÃO INTERCULTURAL
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a
demais falantes de língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade
entre os povos.
Eixo
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Habilidade
Aprendizagem
Metodológicos
Formacional
Temático de Atuação Conhecimento
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ndo
elementos/pr
odutos
culturais de
países de
língua inglesa
absorvidos
pela
sociedade
brasileira/co
munidade.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 7º ANO
TEMA MOTIVADOR: ORALIDADE
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos
presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a fala do professor

EIXO
ORALIDADE –
Práticas de
compreensão
e produção
oral de língua
inglesa, em
diferentes
contextos
discursivos
presenciais
ou
simulados,
com
repertório de
falas
diversas,
incluída a fala
do professor

Objeto dos
Conhecimento

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

(EF07LI01)
Interagir em
situações de
intercâmbio
oral para
realizar as
atividades em
sala de
aula, de forma
respeitosa e
Funções e usos colaborativa,
da língua inglesa: trocando ideias
convivência e e engajando-se
em
colaboração em
Produzir textos do
sala de aula brincadeiras e
cotidiano, para
jogos. Práticas
reforçar a oralidade;
investigativas
Práticas

Avaliação
Formacional
TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E
Ã

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO
Ã

Eixo
Campo
Temático de Atuação

Entrevista com os
Dialogar com os
colegas de turma;
(EF07LI02)
colegas de turma,
Estratégias de Entrevistar os
sobre temas em
Debate
colegas
para
compreensão de
Avaliação individual e
Ingles, de acordo com supervisionado;
Compreenconhecer
suas
textos orais:
em grupo;
a
realidade
de
sua
são oral
conhecimentos histórias de
comunidade;
Passe ou repasse te
vida.
prévios
trechos dos textos
Produção
Compreensão
Compreender textos narrativos e/ou
oral
oral
Estratégias
Compreensão de
narrativos e
descritivos.
de
textos orais de
descritivos, para
compreensão
cunho descritivo
exercitá-los de forma
ou narrativo de textos orais:
oral.
conhecimentos
prévios
Produção de
Interação
discursiva

investigativas

textos orais, com
mediação do
professor

(EF07LI03)
Mobilizar
conhecimentos
prévios para
compreender
texto oral.
Compreensão
de textos orais
de cunho
descritivo ou
narrativo
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 7º ANO

EIXO LEITURA –
Práticas de
leitura de textos
diversos em
língua inglesa
(verbais, verbovisuais,
multimodais)
presentes em
diferentes
suportes e
esferas de
circulação. Tais
práticas
envolvem
articulação com
os
conhecimentos
prévios dos
alunos em língua
materna e/ou
outras línguas.

(EF07LI04)
Identificar o
contexto, a
finalidade, o
assunto e os
interlocutores em
textos orais
presentes no
cinema, na
internet, na
televisão, entre
outros.

Compreensão
Produzir textos em
geral e
(EF07LI06)
Inglês através do
específica:
Antecipar o
contato com texto
leitura rápida
Estratégias
sentido global de
orais inseridos em
(skimming,
Assistir filmes,
de leitura
textos em língua
mídias de
scanning)
televisão, dentre
inglesa por
telecomunicaçãoes
outros para produzir
Práticas de
inferências, com
;
Construção do
textos em Inglês.
leitura e
base
sentido global
pesquisa
em leitura rápida,
Reconhecer as
do texto
Realizar o skin e
observando
palavras
scan para
Atitudes e
títulos, primeiras e
estrangeira da
Objetivos de
reconhecer
disposições
últimas frases de
língua Inglesa no
leitura
palavras
favoráveis
parágrafos e
seu idioma;
estrangeiras
do leitor
palavras-chave
Leitura de
(Inglês).
repetidas.
textos digitais
para estudo
(EF07LI07)
Identificar a(s)
Partilha de
informação(ões)
leitura
chave de partes de
um texto em
língua inglesa
(parágrafos).

Avaliação oral

(EF07LI09)
Selecionar, em
um texto, a
informação
desejada como
objetivo de
leitura.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO

TEMA MOTIVADOR: LEITURA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes
em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua
materna e/ou outras línguas.
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Eixo Temático
Habilidade
Aprendizagem
Metodológicos
Formacional
de Atuação Conhecimento

Palmeiras

Sexta-feira
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Parte III - Ensino Fundamental

REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 7º ANO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TEMA MOTIVADOR: ESCRITA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, presentes em
diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Eixo Temático
Habilidade
Aprendizagem
Metodológicos
Formacional
de Atuação Conhecimento
(EF07LI12)
Planejar a
escrita de
textos em
função do
contexto
(público,
finalidade,
layout e
suporte).
Escrita:
organização
EIXO ESCRITA –
em parágrafos
Práticas de
ou tópicos,
produção de
com mediação
textos em língua
Pré-escrita: do professor
inglesa
planejamento
relacionados ao
(EF07LI13)
de produção
cotidiano dos
escrita, com Organizar texto
Ler diversos textos
Estratégias
alunos,
mediação do em unidades de
com intuito de
de
escrita:
Produzir textos
presentes em
sentido,
professor
interpretar seus
pré-escrita
diferentes
dividindo-o em escritos em Inglês em títulos, layout,
e escrita
Avaliação escrita;
suportes e
parágrafos ou diversos contextos tópicos para prduzir
Escrita:
com o auxilio do
esferas de
tópicos e
organização
o texto em Inglês; Avaliação em grupo da
professor;
circulação. Tais Práticas de em parágrafos subtópicos,
linha do tempo;
escrita
práticas
ou tópicos, explorando as
Pesquisar
Criar
linha
do
tempo
envolvem a
com mediação possibilidades
personalidades
Apresentação oral da
(em Inglês) com
escrita mediada
do professor de organização
importantes da
linha do tempo.
personalidades
locais.
pelo professor
gráfica, de
sua comunidade
ou colegas e
Produção de suporte e de
e depois fazer a
articulada com
textos escritos, formato do
linha do tempo
os
em formatos texto. Práticas
em Inglês.
conhecimentos
de escrita
diversos, com
prévios dos
mediação do Produção de
alunos em língua
professor textos escritos,
materna e/ou
em formatos
outras línguas.
diversos, com
mediação do
professor
(EF07LI14)
Produzir textos
diversos sobre
fatos,
acontecimento
se
personalidades
do passado
(linha do
tempo/timelin
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es, biografias,
verbetes de
enciclopédias,
blogues, entre
outros).
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 7º ANO
TEMA MOTIVADOR: CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS

Eixo
Temático

EIXO
CONHECIMENT
OS
LINGUÍSTICOS –
Práticas de
análise
linguística para
a reflexão sobre
o
funcionamento
da língua
inglesa, com
base nos usos
de linguagem
trabalhados nos
eixos Oralidade,
Leitura, Escrita
e Dimensão
intercultural.

Campo
de Atuação

Objeto dos
Conhecimento

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

(EF07LI15)
Construir
repertório
lexical
relativo a
verbos
regulares e
irregulares
(formas no
passado),
preposições
de tempo (in,
on, at) e
conectores
(and, but,
because,
Construção de
then, so,
repertório lexical
before, after,
Utilizar a
entre
Pronúncia
gramática de
outros).
língua Inglesa
Pronúncia
Estudo do
Polissemia
como ferramenta
léxico
Estudos
para a
(EF07LI16)
sistemáticos da
Passado simples
Reconhecer a aprendizagem dos
Gramática
gramática de línuga
e contínuo
assuntos
pronúncia de
Inglesa;
(formas
propostos;
verbos
afirmativa,
regulares no
Realização de
negativa e
Saber diferenciar
passado (atividades sobre
interrogativa)
as classes
ed).
classes
gramaticais da
Polissemia
gramaticais.
Pronomes do
língua Inglesa.
caso reto e do
(EF07LI17)
caso oblíquo
Explorar o
caráter
Verbo modal can
polissêmico
(presente e
de palavras
passado)
de acordo
com o
contexto de
uso.
Gramática
Passado
simples e
contínuo
(formas
afirmativa,
negativa e
interrogativa)

Avaliação
Formacional

Atividades escritas e
orais;
Simulados;
Prova escrita.

(EF07LI18)
Utilizar o
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TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos
usos de linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
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passado
simples e o
passado
contínuo
para produzir
textos orais e
escritos,
mostrando
relações de
sequência e
causalidade.
Pronomes do
caso reto e
do caso
oblíquo
(EF07LI19)
Discriminar
sujeito de
objeto
utilizando
pronomes a
eles
relacionados.
Verbo modal
can (presente
e passado)
(EF07LI20)
Empregar, de
forma
inteligível, o
verbo modal
can para
descrever
habilidades
(no
presente e no
passado).
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 7º ANO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E
Ã

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

TEMA MOTIVADOR: DIMENSÃO INTERCULTURAL
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais
falantes de língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade entre os
povos.
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Eixo Temático
Habilidade
Metodológicos
Formacional
Aprendizagem
de Atuação Conhecimento

(EF07LI21)
Analisar o
alcance da língua
inglesa e os seus
contextos de uso
no mundo
globalizado.
Comunicação
intercultural
Variação
linguística

EIXO
DIMENSÃO
INTERCULTURAL
– Reflexão sobre
Conhecer e
aspectos
apreciar
Pesquisar sobre
relativos à
produções
artistas que
interação entre
referentes a língua escrevam em Língua
A língua
(EF07LI22)
culturas (dos
inglesa no
Explorar modos Inglesa, mas que
Inglesa;
alunos e aquelas
A língua
mundo
de falar em língua esteja inserido no
relacionadas a
inglesa como
seu cotidiano de
inglesa,
demais falantes Comunicação língua global
Entrevista;
sua comunidade;
Visitação aos
refutando
de língua
Pesquisa;
intercultural na sociedade preconceitos e
pontos turísticos
inglesa), de
contemporâAtividade em grupo.
Aprender a
da
reconhecendo a
modo a
nea variação
linguagem
cidade/comunida
variação
favorecer o
linguística
informal da
de que recebam
linguística como
convívio, o
cultura Inglesa.
turistas oriundos
fenômeno
respeito, a
de pasíses de
natural das
superação de
língua Inglesa.
línguas.
conflitos e a
valorização da
(EF07LI23)
diversidade
Reconhecer a
entre os povos.
variação
linguística como
manifestação de
formas de
pensar e
expressar o
mundo.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 8º ANO

TEMA MOTIVADOR: ORALIDADE

Eixo Temático

Campo
Objeto dos
de Atuação Conhecimento

Habilidade

(EF08LI01)
Fazer uso da
língua inglesa
para resolver
malentendidos,
emitir opiniões
Negociação de
e esclarecer
sentidos
informações
(malentendido
por meio de
s no uso da
paráfrases ou
língua inglesa
justificativas.
e conflito de
opiniões,
(EF08LI02)
debates)
Explorar o uso
Usos de
de recursos
recursos
linguísticos
linguísticos e
Oralidade (frases
paralinguístico
Práticas de
incompletas,
s no
compreensão e
hesitações,
intercâmbio
produção oral de
entre outros) e
oral
língua inglesa,
Interação
paralinguísticos
Compreensão
em
discursiva
(gestos,
de textos
diferentes
expressões
orais,
contextos
Compreensão
faciais, entre
multimodais,
discursivos
oral
outros) em
de cunho
presenciais ou
situações de
informativo/jo
simulados, com Produção oral
interação oral.
rnalístico
repertório de
Produção de
falas diversas,
(EF08LI03)
textos orais
incluída a fala do
Construir o
com
professor.
sentido global
autonomia,
de textos orais,
sem descartar
relacionando
a possibilidade
suas partes, o
de uso de
assunto
modelos e
principal e
roteiros
informações
elaborados na
relevantes.
interação
entre colegas e
(EF08LI04)
professor
Utilizar
Reflexão pósrecursos e
oralidade
repertório
linguísticos
apropriados
para
informar/comu
nicar/ falar do
futuro: planos,

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

Que o aluno seja
capaz de resolver
mal entendidos e
opinar a respeito
de temas,
esclarecer e
informar através
de paráfrase e
justificativa
Que o aluno
tenha a
possibilidade de
usar recursos
linguisticos e
paralinguisticos;
A construção de
sentido global
em textos oris,
relacioando-os a
partir de
informações
mais relevantes
A utilização
consciente de
repertório
linguistico
apropriado para
informar,
comunicar, etc;

Explicação de
termos como !
0 e ! 0
e como explanar o
porquê (Because);
Debates em torno
de temas
polêmicos e
atuais.
Criação de
questionários
escritos que
possam ser
oralizados em
aulas especificas.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
alunos através de
prova oral, provas
escristas (simulado),
portifólio e
interpretação de
texto.

Que os alunos
sejam capazes de
analisar, debater
e extrair sentido,
concordando e
expondo
argumentos de
forma critica e
consciente

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

418

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos
presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a fala do professor.

Palmeiras

Sexta-feira
4 de Março de 2022
419 - Ano - Nº 3318

Parte III - Ensino Fundamental
previsões,
possibilidades e
probabilidades.
(EF08LI01
PALMEIRAS)
Analisar,
debater e
extrair
sentidos,
criticamente,
na interação
de/entre
colegas e
professores,
comparando
as várias
formas de
expressão e
uso da língua.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 8º ANO
TEMA MOTIVADOR: LEITURA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes
em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos em língua
materna e/ou outras línguas.
Campo
Objeto dos
de Atuação Conhecimento

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF08LI05)
Inferir
informações e
relações que
não aparecem
de modo
explícito no
texto para
construção de
sentidos.

LEITURA –
Práticas de
leitura de textos
diversos em
língua inglesa Estratégias de
(verbais, verboleitura
visuais,
multimodais)
Práticas de
presentes em
leitura e
diferentes
construção de
suportes e
repertório
esferas de
lexical
circulação. Tais
práticas
envolvem
Atitudes e
articulação com disposições
os
favoráveis do
conhecimentos
leitor
prévios dos
alunos em língua
materna e/ou
outras línguas.

(EF08LI06)
Apreciar textos
narrativos em
língua inglesa
(contos,
romances,
Construção de
entre outros,
sentidos por
em versão
meio de
original ou
inferências e
simplificada),
reconheciment
como forma de
o de implícitos
valorizar o
patrimônio
Leitura de
cultural
textos de
produzido em
cunho
língua inglesa.
artístico/literár
io
(EF08LI07)
Explorar
Reflexão pósambientes
leitura
virtuais e/ou
aplicativos para
acessar e
usufruir do
patrimônio
artístico
literário em
língua inglesa.

Perceber termos
implícitos nos
textos para a
construção do
sentido
Criar o hábito de Apresentar textos
apreciação de literários em língua
textos narrativos inglesa e trabalhar a
em língua inglesa
tradução dos
em variados
mesmos;
Realização de
gêneros textuais
portifólio;
Criar peças teatrais
Permitir uma
que possam recriar
Trabalho individual de
exploração
o ambiente e a
leitura, tradução e
consciente dos
oralidade dos
reprodução textual.
ambientes virtuais
textos;
para acessar e
usufruir da
Recriar os textos
literatura inglesa. com as próprias
palavras
Permitir uma
análise crítica de
textos literários
permitindo
entender o
contexto histórico

(EF08LI08)
Analisar,
criticamente, o
conteúdo de
textos,
comparando
diferentes
perspectivas
apresentadas
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 8º ANO

TEMA MOTIVADOR: ESCRITA

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: – Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, em diferentes
suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os conhecimentos
prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Eixo Temático
Habilidade
Metodológicos
Formacional
Aprendizagem
de Atuação Conhecimento
(EF08LI09)
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
ESCRITA –
textual,
Práticas de
legibilidade,
produção de
estrutura de
Leitura de textos
textos em língua
frases).
produzidos pelos
inglesa
Que o aluno seja
colegas e a
relacionados ao
(EF08LI10)
capaz de avaliar a
identificação de
cotidiano dos
Revisão de
Reconstruir o própia escrita e a
possiveis erros
alunos, em
textos com a
texto, com
escrita dos
diferentes
Produção textual em
Estratégias de mediação do
cortes,
colegas;
suportes e
Resumo de textos
inglês;
escrita: préprofessor
acréscimos,
esferas de
apresentados em
escrita
reformulações
Ser capaz e
livros didáticos,
circulação. Tais
Resumo de textos em
Produção de e correções,
reconstruir ou
noticiários, etc
práticas
inglês
reformular textos
Práticas de textos escritos
para
envolvem a
escrita
com mediação aprimoramento
Reproduzir
escrita mediada
Produzir textos,
do professor/
, edição e
comentários e
pelo professor ou
colegas
publicação resumos, etc para
textos que podem
colegas e
o ambiente virtual.
final.
ser usados em
articulada com os
ambiente virtual
conhecimentos
(EF08LI11)
prévios dos
Produzir
alunos em língua
textos
materna e/ou
(comentários
outras línguas.
em fóruns,
relatos
pessoais,
mensagens
instantâneas,
tweets,
reportagens,
histórias de
ficção,
blogues, entre
outros), com o
uso de
estratégias de
escrita
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(planejamento
, produção de
rascunho,
revisão e
edição final),
apontando
sonhos e
projetos para
o futuro
(pessoal, da
família, da
comunidade
ou do
planeta).
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 8º ANO
TEMA MOTIVADOR: CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS

Eixo Temático

Campo
Objeto dos
de Atuação Conhecimento

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF08LI12)
Construir
repertório lexical
relativo a planos,
previsões e
expectativas para
o futuro.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS –
Práticas de análise
linguística para a
reflexão sobre
o funcionamento
da língua inglesa,
com base nos usos
de linguagem
trabalhados nos
eixos
Oralidade, Leitura,
Escrita e Dimensão
intercultural.

(EF08LI13)
Permitir que o
Reconhecer
aluno possa criar e
sufixos e prefixos
recriar frases que
comuns utilizados
expressem ideias
na formação de
no futuro
palavras em língua
inglesa.
Aquisição de
conhecimento em
(EF08LI14)
torno de sufixos e
Utilizar formas
Construção de
prefixos de
repertório lexical verbais do futuro
formação de
para descrever
pavras em inglês
planos e
Formação de
Explicações
expectativas e
palavras:
Permitir a
expositivas;
fazer previsões.
prefixos e
descrição de
sufixos
Estudo do
termos planejados
Exercicios
(EF08LI15)
léxico
e expectativas
Verbos para Utilizar, de modo
Apostilas
inteligível, as
Gramática indicar o futuro
Utilizar o
formas
comparativo e o
Slides com
Comparativos e comparativas e
superlativo de
superlativas de
superlativos
frases
forma consciente
adjetivos para
cotidianas
comparar
Quantificadores
Utilização
qualidades e
consciente de <
quantidades.
Pronomes
  <& ;
relativos
  , etc de forma
(EF08LI16)
correta
Utilizar, de modo
Criar orações
inteligível,
subordinadas
corretamente,
utilizando
some, any, many,
corretamente os
much e empregar
pronomes
substantivos
relativos
contáveis e
incontáveis.

Prova escrita;
Trabalho de grupos;

Realizar portifólio

(EF08LI17)
Empregar, de
modo inteligível,
os pronomes
relativos (who,
which, that,
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whose) para
construir períodos
compostos por
subordinação.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 9º ANO
TEMA MOTIVADOR: ORALIDADE
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa, em diferentes contextos discursivos
presenciais ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a fala do professor

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

Campo
Objeto dos
de Atuação Conhecimento

EIXO ORALIDADE –
Práticas de
compreensão e
Interação
produção oral de
discursiva
língua inglesa, em
diferentes
Compreensã
contextos
o oral
discursivos
presenciais ou
Produção
simulados, com
oral
repertório de falas
diversas, incluída a
fala do professor

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

(EF09LI01)
Fazer uso da
língua inglesa para
expor pontos de
vista, argumentos
e contraargumentos,
considerando o
contexto e os
recursos
linguísticos
voltados para a
eficácia da
Funções e usos comunicação.
da língua
Discussão em
Permitir o uso
inglesa:
(EF09LI02)
persuasão, Compilar as ideias- para a exposição torno de temas
atuais.
inclusão de
chave de textos de ponto de vista
expressões
por meio de
e argumentar com
Leitura de
inerentes à
tomada de notas.
eficiência.
textos e
oralidade, tais
Ser capaz de identificação de
como TAG
(EF09LI03)
perceber palavras palavras chave.
QUESTIONS
Analisar
posicionamentos chaves e fazer
notas.
ContraCompreensão de defendidos e
argumentar
textos orais,
refutados em
multimodais, de textos orais sobre Ter capacidade de em torno de
notar quais os
argumentos
cunho
temas de
já
argumentativo. interesse social e posicionamentos
defendidos em
apresentado
coletivo.
textos orais.
s.
Produção de
textos orais com
(EF09LI04)
autonomia.
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.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 9º ANO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

EIXO LEITURA –
Práticas de
leitura de textos
diversos em
língua inglesa
(verbais, verbovisuais,
multimodais)
presentes em
diferentes
suportes e
esferas de
circulação. Tais
práticas
envolvem
articulação com
os
conhecimentos
prévios dos
alunos em língua
materna e/ou
outras línguas.

(EF09LI05)
Identificar
recursos de
persuasão
(escolha e jogo de
palavras, uso de
cores e imagens,
tamanho de
letras), utilizados
nos textos
publicitários e de
propaganda, como
Uso consciente de
elementos de
Utilização de
recursos de
convencimento.
vídeos em torno
persuasão
de temas
(EF09LI06)
polêmicos que
Distinção de fatos
Distinguir fatos de
permitam a
e opiniões em
opiniões em
utilização da
textos
textos
persuasão
Estratégias de Recursos de
jornalisticos.
argumentativos da
consciente.
persuasão
leitura
esfera jornalística.
Identificação de
Análise de textos
Recursos de
Práticas de
argumentos
(EF09LI07)
jornalísticos para
argumentação
leitura e
principais e
Identificar
classificação em
pesquisa
secundários e
argumentos
Avaliação escrita
argumentos e
Informações em
evidências que os
principais e as
evidências.
ambientes
Atitudes e
sustentem.
evidências/exempl
virtuais
disposições
os que os
Analisar
favoráveis do
Perceber valor de
sustentam.
informações
Reflexão pósleitor
informações
(EF09LI08)
veiculadas em
leitura
veiculadas em
Explorar
redes sociais.
ambientes virtuais
ambientes virtuais
de informação e
Criar textos de
Criar textos
socialização,
defesa de teses
argumentativos
analisando a
em torno de
com evidências
qualidade e a
temas
que sustentem os
validade das
apresentados
mesmos.
informações
veiculadas.
(EF09LI09)
Compartilhar, com
os colegas, a
leitura dos textos
escritos pelo
grupo, valorizando
os diferentes
pontos de vista
defendidos, com
ética e respeito.
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TEMA MOTIVADOR: LEITURA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa (verbais, verbo-visuais, multimodais)
presentes em diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos alunos
em língua materna e/ou outras línguas.
Avaliação
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Formacio
Eixo Temático
Habilidade
Aprendizagem Metodológicos
de Atuação Conhecimento
nal
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 9º ANO

TEMA MOTIVADOR: ESCRITA

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –

EIXO ESCRITA –
Práticas de
produção de
textos em língua
inglesa
relacionados ao
cotidiano dos
alunos, presentes
em diferentes
suportes e
Estratégias de
esferas de
escrita
circulação. Tais
práticas
Práticas de
envolvem a
escrita
escrita mediada
pelo professor ou
colegas e
articulada com os
conhecimentos
prévios dos
alunos em língua
materna e/ou
outras línguas.

(EF09LI10)
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.

Escrita:
construção da
argumentação
Escrita:
construção da
persuasão
Produção de
textos escritos,
com mediação
do professor/
colegas

Permitir a
Debate e
exposição de
análise em
ponto de vista de
torno de temas
(EF09LI11)
forma consciente
propostos.
Utilizar recursos em torno de um
tema proposto.
verbais e não
Análise de
verbais para
textos
Utilização de
construção da
publicitários e a
Avaliação escrita;
persuasão em recursos verbais e
percepção dos
textos da esfera não-verbais para
recursos
construir a
Apresentação de
publicitária, de
utilizados para
persuasão em
cartazes individuais.
forma adequada
a construção da
textos
ao contexto de
persuasão.
publicitários.
circulação
(produção e
Criar
compreensão). Produzir textos e
infográficos
infográficos em
e/ou cartazes
torno de temas
(EF09LI12)
em torno de
propostos.
Produzir textos
um tema.
(infográficos,
fóruns de
discussão on-line,
fotorreportagens,
campanhas
publicitárias,
memes, entre
outros) sobre
temas de interesse
coletivo local ou
global, que
revelem
posicionamento
crítico.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de produção de textos em língua inglesa relacionados ao cotidiano dos alunos, presentes em
diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas envolvem a escrita mediada pelo professor ou colegas e articulada com os
conhecimentos prévios dos alunos em língua materna e/ou outras línguas.
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Eixo Temático
Habilidade
Formacional
Aprendizagem Metodológicos
de Atuação Conhecimento

Sexta-feira
4 de Março de 2022
429 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 9º ANO
TEMA MOTIVADOR: CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS

Eixo Temático

Campo
Objeto dos
de Atuação Conhecimento

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS –
Práticas de análise
linguística para a
reflexão sobre o
Estudo do
funcionamento da
léxico
língua inglesa, com
base nos usos de
Gramática
linguagem
trabalhados nos
eixos Oralidade,
Leitura, Escrita e
Dimensão
intercultural.

Habilidade

Expectativa da
Aprendizagem

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF09LI13)
Reconhecer, nos
novos gêneros
digitais (blogues,
mensagens
instantâneas,
tweets, entre
outros), novas
formas de escrita
(abreviação de
palavras, palavras
Identificação de
com combinação
termos próprios
de letras e
de linguagem da
números,
internet.
pictogramas,
símbolos gráficos,
Utilização
entre outros) na
consciente dos
constituição das
Usos de
conectores e
mensagens
linguagem em
indicadores para
meio digital:
criação de frases
(EF09LI14)
“internetês”
com sentido
Utilizar conectores
Estudos
completo.
indicadores de
Conectores
sistemáticos da Atividades escritas e
(linking words) adição, condição,
orais;
gramática de
Construção de
oposição,
língua Inglesa;
frases que
contraste,
Orações
Simulados;
especifiquem
conclusão e
condicionais
condições para Realização de
síntese como
(tipos 1 e 2)
Prova escrita.
que algo aconteça. atividades
auxiliares na
sobre classes
Verbos modais: construção da
gramaticais.
Uso dos  
should, must, argumentação e
)   em situações
have to, may e intencionalidade
específicas com
discursiva
might
correção.
TAG QUESTIONS

(EF09LI15)
Utilização de tag
Empregar, de
questions para ter
modo inteligível,
certeza de que
as formas verbais
houve
em orações
compreensão
condicionais dos
correta da
tipos 1 e 2 (Ifinformação.
clauses).
(EF09LI16)
Empregar, de
modo inteligível,
os verbos should,
must, have to,
may e might para
indicar
recomendação,

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

429
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o funcionamento da língua inglesa, com base nos
usos de linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, Escrita e Dimensão intercultural.
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necessidade ou
obrigação e
probabilidade
(EF09LI01
PALMEIRAS)
Resolver possíveis
conflitos de
compreensão,
elucidando
dúvidas acerca da
situação
conversacional.
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REFERENCIAL CURRICULAR DE PALMEIRAS
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
Inglês 9º ANO

TEMA MOTIVADOR: DIMENSÃO INTERCULTURAL

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL –
Reflexão sobre
aspectos relativos
à interação entre
culturas (dos
A língua
alunos e aquelas
inglesa no
relacionadas a
mundo
demais falantes de
língua inglesa), de
Comunicação
modo a favorecer
intercultural
o convívio, o
respeito, a
superação de
conflitos e a
valorização da
diversidade entre
os povos.

Expansão da
língua inglesa:
contexto
histórico
A língua inglesa
e seu papel no
intercâmbio
científico,
econômico e
político
Construção de
identidades no
mundo
globalizado

(EF09LI17)
Debater sobre a
expansão da
Pesquisas sobre
língua inglesa pelo
os paises que
mundo, em função
possuem o
do processo de
inglês como
colonização nas
lingua materna.
Américas, África,
Ásia e Oceania. e
Analisar
Ter a capacidade aqueles paises
expressar o
de entender o
mundo.
que não
processo de
possuem o
colonialismo inglês inglês como
(EF09LI18)
no mundo ;
Analisar a
lingua materna
importância da
e como essa
Perceber a
língua inglesa
língua foi
importância da
para o
incorporada.
desenvolvimento Língua Inglesa
para a ciência,
das ciências
Perceber o
(produção,
Entrevista;
quanto as
artes e
divulgação e
Pesquisa;
entretenimento. ciências, artes e
discussão de
cultura utilizam Atividade em grupo.
novos
a lingua inglesa
Perceber a
conhecimentos), possibilidade da
como o
da economia e da criação de uma
principal
política no cenário identidade e
recurso.
mundial.
valorização da
Observar o
mesma no
(EF09LI19)
quanto a
contexto do
Discutir a
língua inglesa
mundo
comunicação
cria uma
globalizado.
intercultural por
identidade e
meio da língua
permite que
inglesa como
os
mecanismo de
estudantes
valorização
possam fazer
pessoal e de
parte da
construção de
“aldeia
identidades no
global”
mundo
globalizado.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE/ MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a
demais falantes de língua inglesa), de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de conflitos e a valorização da diversidade
entre os povos.
Campo
Objeto dos
Expectativa da
Princípios
Avaliação
Eixo Temático
Habilidade
Formacional
Aprendizagem Metodológicos
de Atuação Conhecimento
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A Educação Física como componente curricular, tem como pressuposto básico disseminar conhe % % "   8  % %<8    8  '<
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ser humano. Sendo assim, a Educação Física Escolar (EFE) tem como propósito social divulgar conhecimento
sobre a cultura corporal e interações sociais, onde o indivíduo apropria-se de conhecimentos sobre suas prá 8  <8  % < 8     ' <8 " %
um ser transformador do meio em que vive. (AUTOR/A, ANO).
Os Currículos dos Estados e Municípios, conforme preconizam os princípios e diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), precisam reconhecer a educação com formação e desenvolvimento
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sejam delimitados em habilidades que privilegiem oito dimensões de conhecimento: Experimentação, uso
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%  ¤ 8  % " 8 _8  8<%  | <8  minantemente, da má qualidade da alimentação e do sedentarismo. Concomitante a isso, a diminuição de
espaços livres e espaços naturais no nosso município e dentro das unidades escolares, caracteriza um drama
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8 8  `  8 % ? <4%  6   #% ras, no campo da Educação Física, visa alcançar metas voltadas à educação para a saúde, mediante seleção,
organização e desenvolvimento de experiências que possam propiciar aos educandos não apenas situações
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Neste Referencial da EFE propõe-se a valorização de aulas que prepararem os educandos para um
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meio ambiente.
Deste modo, valorizar, o reconhecimento dos territórios existentes dentro do próprio município, nas
aulas de EFE, viabiliza a resolução de problemas sociais comuns do mesmo.
Aproveitar os recursos e ambientes naturais, como terrenos planos e acidentados, rios, paredões,
 <><8 8  8     %  < < 8< < <  mo, canoagem, natação é um grande potencial da EFE no município de Palmeiras. A integração do educando
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Através das aulas, os educandos interagem na relação com o outro, com o ambiente e consigo pró8  % %^6<%     8    $<8 88 '_' < | 8  8  >(   *%  _ 
 <% 8  8< 3<%8 %" >8      <% ;6
e responsável, pois requer mais do que o acúmulo de informações, envolve competências, tomada de deci^<8   %8 % 6  8  % 6;   7 '>
Conclui-se que no Componente Curricular da Educação Física Escolar do município de Palmeiras, os
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º e 2º ANO

Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

Apresentar em aula
expositiva, as
diferentes brincadeiras
e jogos culturais para a
partir daí eles criarem
novas brincadeiras,
identificando o
movimento.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o
esforço e a
dedicação na
execução dos
exercícios.

(EF12EF01BA)
Experimentar e
fruir as
qualidades do
movimento a
partir da
manipulação de
objetos e suas
possibilidades
expressivas

Possibilidades
do
movimentarse

Corpo e
movimento.

(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.

Criar a partir de
jogos culturais,
brincadeiras.
Identificar a
qualidade do
movimento a
partir de
manipulação de
objeto.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
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Jogos e
brincadeiras

Brincadeiras e
jogos da
cultura
popular
presen tes no
contexto
comunitário e
regional.

(EF12EF03)
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.
(EF12EF04)
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.
(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)
Experimentar e
fruir, prezando
pelo trabalho
coletivo e pelo
protagonismo,
dos esportes de
marca e de
precisão e suas
respectivas
adaptações,
identificando os
elementos

Reconhecer e
valorizar a
importância dos
jogos culturais.
Resolver
desafios de
brincadeiras e
jogos populares
do município de
Palmeiras e
Região.
Identificar o
Interclasse como
alternativa para
a prática em
jogos e produzir
textos, para
divulgação na
escola e
comunidades.

Propor aula prática
para que vivenciem,
experimentem e
compreendam como
as brincadeiras e os
jogos culturais são
realizados.
Sugerir evento para
integração das classes
1º ao 5º ano, para pôr
em pratica todas as
brincadeiras e jogos
estudados.
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comuns a esses
esportes.

Esporte

- Esportes de
marca.
- Esportes de
precisão.

(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.

Valorizar a
importância do
trabalho coletivo
para a realização
dos esportes de
marca e de
precisão.
Identificar os
elementos
comuns a esses
esportes.

Propor aula de campo
para que os estudantes
experenciem os
esportes de marca e de
precisão.
Apresentar sequência
didática para trabalhar
a teorização dos
esportes de marca e
precisão, identificando
os elementos comuns
a esses esportes
.
Propor campeonato
esportivo como
Interclasse.
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(EF12EF08)
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.
(EF12EF09)
Planejar e
utilizarestratégias
para a execução
de diferentes
elementos
básicos da
ginástica e da
ginástica geral.
Ginástica

Ginástica geral
(EF12EF10)
Participar da
ginástica geral,
identificando as
potencialidades e
os limites do
corpo, e
respeitando as
diferenças
individuais e de
limite corporal.

Identificar
diferentes
elementos
básicos da
ginástica
(equilíbrio, salto,
giros, rotação,
acrobacias) com
ou sem
materiais.
Utilizar
estratégias para
a execução de
diferentes
elementos
básicos da
ginástica
respeitando as
diferenças
individuais e de
limites corporais.

Aula expositiva onde
será especificado cada
tipo de equilíbrio e
onde são utilizados.

Avaliar através de
roda de conversa
sobre as vivências e
experiências durante
o processo,
observando o
esforço e a
dedicação na
execução dos
exercícios.

(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
desem- penho
corporal.
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Danças

Capoeira

Danças do
contexto
comunitário e
regional

(EF12EF12)
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
limite corporal.

Capoeira no
contexto
comunitário e
regional

(EF12EF02BA)
Experimentar e
fruir as
musicalidades e
fundamentos da
capoeira, dos
instrumentos e
dos cânticos.

Reconhecer
danças do
contexto
comunitário e
regional (rodas
cantadas,
brincadeiras
rítmicas e
expressivas).
Localizar os
elementos
constituídos
(ritmo, espaço e
gestos).
Valorizar e
respeitar as
manifestações
de diferentes
culturas.

Apresentar através da
tecnologia (vídeo) para
assistirem e em
seguida, propor uma
roda de conversa para
refletir a temática.

Avaliar através de
roda de conversa
sobre as vivências e
experiências durante
o processo,
observando o
esforço e a
dedicação na
execução dos
exercícios.

Identificar a
musicalidade da
capoeira
associada aos
movimentos
básicos.

Apresentar as
especificidades
(história/fundamentos)
da capoeira e músicas
desta modalidade
estimulando os alunos
a praticarem os
movimentos básicos.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o
esforço e a
dedicação na
execução dos
exercícios.
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Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

Experimentar
brincadeiras,
jogos
populares do
Brasil e do
mundo.
Valorizar a
importância
deste
patrimônio
histórico e
cultural.

Propor uma
sequência
didática afim de
que possam
refletir e
aprender sobre o
patrimônio
histórico e
cultural
(brincadeiras e
jogos populares
do Brasil e do
mundo).

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o esforço
e a dedicação na
execução dos
exercícios.

(EF35EF03)
Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos
populares do Brasil
e do mundo,
incluindo aqueles
de matriz indígena e
africana, e recriálos, valorizando a
im- portância desse
patrimônio
histórico cultural.

Jogos e
brincadeiras

Brincadeiras
e jogos
populares
do Brasil e
do mundo.
Brincadeiras e
jogos de
matriz
indígena e
africana

(EF35EF04)
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.
(EF35EF05)
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.
(EF35EF06)
Recriar, individual e
coletivamente, e
experimentar, na
escola e fora dela,
brincadeiras e jogos
populares do Brasil e

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º, 4º e 5º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO
– CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

439

Sexta-feira
4 de Março de 2022
440 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Esportes de
campo e
taco.
Esportes

Esportes de
rede/
parede.
Esportes de
invasão.

Ginásticas

Ginástica
geral

do mundo, incluindo
aqueles de matriz
indígena e africana, e
demais práticas
corporais
tematizadas na
escola, adequandoas aos espaços
públicos disponíveis.
(EF35EF07)
Experimentar e
fruir diversos tipos
de esportes de
campo e taco,
rede/parede e
invasão,
identificando seus
elemen- tos
comuns e criando
estratégias
individuais e
coletivas básicas
para sua execução,
prezando pelo
trabalho coletivo e
pelo
protagonismo.
(EF35EF08)
Diferenciar os
conceitos de jogo e
esporte,
identificando as
caracteres- ticas
que os constituem
na
contemporaneidade
e suas
manifestações
(profissional e
comunitária/lazer).
(EF35EF09)
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.
(EF35EF10)
Planejar e utilizar
estratégias para

Experimentar
tipos de
esportes de
campo e de
taco, rede,
parede e
invasão.
Identificando
seus
elementos
comuns e
criando
estratégias
individuais e
coletivas
básicas para
sua
execução.

Realizar
diversas
combinações
de diferentes
elementos
da ginástica
geral
(equilíbrio,
saltos, giros,
acrobacias e
rotações)
com ou sem
materiais.
Resolver
desafios na
execução de
elementos
básicos de
ginástica

Apresentar as
modalidades de
esportes, suas
regras e suas
características,
expe- rienciar
para valorizar e
saber
administrar o
sentimento de
vitorias e percas.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o esforço
e a dedicação na
execução dos
exercícios.

Assistir vídeos
para conhecer os
elementos da
ginástica geral,
refletindo sobre a
temática para
planejar e
resolver os
desafios
reconhecendo as
potencialidades e
os limites do
corpo adotando
procedi- mentos
de segurança.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o esforço
e a dedicação na
execução dos
exercícios.
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resolver desafios
na execução de
elementos básicos
de apresentações
coletivas de
ginástica geral,
reconhe- cendo as
potencialidades e
os limites do corpo
e adotando
procedimentos de
segurança.

geral.

(EF35EF11)
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.

Danças do
Brasil e do
mundo
Danças

Danças de
matriz
indígena e
africana

(EF35EF12)
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.
(EF35EF13) 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.
(EF35EF14)
Identificar
situações de
injustiça e
preconceito
gerados e/ou
presentes no
contexto das
danças e demais
práticas corporais
e discutir
alternativas para
superá-las.

Valorizar e
respeitando os
diferentes
sentidos e
significados
destas danças.
Conhecer e
experienciar
ritmos e gestos
de danças
populares de
matriz indígena
e africana.
Reconhecer
que as
justiças e
preconceitos
gerados
entorno da
dança devem
ser discutidos
e superados.

- Apresentar e
contextualizar
músicas de
matriz indígena e
africana
estimulando os
estudantes a
acompanhar o
ritmo de acordo
com os
movimentos
básicos de cada
matriz.
Conscientizandose da
necessidade do
respeito das
limitações
individuais
dentro do
trabalho coletivo.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o esforço
e a dedicação na
execução dos
exercícios.
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(EF35EF15)
Experimentar, fruir e
recriar diferentes
lutas presentes no
contexto
comunitário e
regional e lutas de
matriz indígena e
africana.

Lutas do
contexto
comunitário e
regional;
Lutas
Lutas de
matriz
indígena e
africana;

Capoeira

Capoeira,
história e
cultura: o
ritual, malícia,
a dança, a
teatralização,
o jogo, a luta,
o canto, o
toque dos
instrumentos
e a ética da
capoeira.

(EF35EF16) 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.
(EF35EF17)
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.
(EF35EF18BA)
Experimentar, fruir e
recriar as
musicalidades e
fundamentos da
capoeira, dos
instrumentos, dos
cândidos e das
ladainhas,
conhecendo a
origem dessa cultura.
(EF35EF19BA)
Compreender a
capoeira como
patrimônio imaterial,
que constitui a
cultura e história
afro- brasileira.
(EF35EF20BA)
Identificar as origens,
contextos e
significado históricosocial da capoeira na

Identificar as
características
das lutas do
contexto
comunitário e
regional.
recriar lutas
presentes no
contexto
comunitário e
regional.
Utilizar
estratégias
básicas das
lutas do
contexto
comunitário e
regional.

Apresentar lutas
do contexto
comunitário e
regional onde
possa
experimentar e
recriar,
identificando as
suas respectivas
caraterísticas.
Refletindo sobre
as normas de
segurança e o
respeito a
limitações do
colega.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o esforço
e a dedicação na
execução dos
exercícios.

Conhecer a
origem dessa
cultura.
Identificar as
origens,
contextos e
significado
histórico social
da capoeira na
Bahia e no
Brasil.

Apresentar e
contextualizar a
capoeira no
contexto social
na Bahia e no
Brasil,
estimulando a
musicalidade, a
dança e os
movimentos,
respeitando as
limitações
individuais
dentro do
trabalho coletivo.

Avaliar através de
roda de conversa,
sobre as vivências e
expectativas durante
o processo,
observando o esforço
e a dedicação na
execução dos
exercícios.
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Bahia e no Brasil e
seu papel na luta e
resistência dos povos
negros.
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Eixos Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens

(EF67EF01)
Experimentar e
fruir, na escola e
fora dela, jogos
eletrônicos
diversos,
valorizando e
respeitando os
sentidos e
significados
atribuídos a ele
por diferentes
grupos sociais e
etários.

Jogos
eletrônicos

Jogos e
brincadeiras

Jogos e
brincadeiras
populares
Jogos
adaptados
Jogos de
tabuleiros

(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
(EF67EF01BA)
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
praticas corporais
tematizadas na
escola,
adequando-as aos
espaços públicos
disponíveis.
(EF67EF02BA)
identificar as
transformações
nas

Princípios
Metodológicos
Vivenciar experiências
de criação.

Avaliação
Formacional

Reconhecer em suas
ações o conceito de
“jogar com” no lugar de
“jogar contra”,
percebendo os jogos
como momentos de
interação.
Reconhecer a vivência
lúdica.

Projetos;
Aula invertida;
Ensino híbrido;

Apropriar-se da
flexibilização, quanto às
regras oferecidas nos
jogos, vivenciando,
experimentando e
criando diferentes
Observação contínua.
formas de jogar.

Problematização;
Pesquisa-Ação.
Práticas
experimentais.
Pesquisa de
campo.
Diálogo. Produção
de Eventos
esportivos e
práticas que
socializem a
comunidade
escolar.

Conhecer o contexto
histórico brasileiro dos
jogos, brinquedos e
brincadeiras
trabalhados como
conteúdo
específico,
considerando a cultura
afro-brasileira e
indígena.
Conhecer as
características básicas
dos jogos de tabuleiro.

Relatório diário das
experiências e
aprendizagens
acumuladas durante
as aulas.
Entrevista
semiestruturada.
Roda de conversa.
Análise e discussão
dos resultados.

Conhecer e vivenciar as
diferenças entre
brincadeiras, jogos e
brinquedos.
Vivenciar expectativa de
criação.
Elaborar critérios de
classificação para as
variadas modalidades
esportivas, justificando
suas opções.
Mediante as vivencias e
questionamentos,
compreender a
necessidade de
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características dos
jogos populares e
indígenas devido
ás novas
tecnologias.

participação pessoal e
coletiva no processo de
construção das regras
para atender ás
demandas do grupo.

(EF67EF03BA)
experimentar e
utilizar jogos
como
instrumento
pedagógico.

Aplicar em situações
real as análises
manifestadas em
grupos de discussão.

(EF67EF04BA)
problematizar a
pratica excessiva
de jogos
eletrônicos,
estabelecendo os
seus pontos
positivos e
negativos para a
aprendizagem.

Esportes

Esportes de
campo e taco
Esportes de
rede/parede
Esportes de
Invasão
Esportes
técnicocombinatório s
Relações
culturais

(EF67EF03)
experimentar e
fruir esportes de
marca, precisão,
invasão, e
técnicocombinatórios,
valorizando o
trabalho coletivo
e protagonismo.
(EF67EF04)
praticar um ou
mais esportes de
marca, precisão,
invasão e técnicocombinatório
oferecidos pela
escola, usando
habilidades
técnico-táticas
básicas e
respeitando

Projetos;
Aula invertida;

Conhecer a história do
esporte enquanto parte
da cultura corporal.

Ensino híbrido;
Problematização;
Pesquisa-Ação.
Práticas
experimentais.
Pesquisa de
campo.
Diálogo. Produção
de Eventos
esportivos e
práticas que
socializem a
comunidade
escolar.

Observação.

Vivenciar aspectos
básicos dos
fundamentos
(movimentos + regras)
de esportes coletivos e
individuais trabalhados
como conteúdo
específico.

Relatório diário das
experiências e
aprendizagens
acumuladas durante
as aulas.

Relacionar aspectos do
esporte com os jogos,
experimentando
vivências lúdicas.

Roda de conversa.

Conhecer a história e o
contexto dos esportes
escolhidos como
conteúdo específico,
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regras.
(EF67EF05)
planejar e utilizar
estratégias para
solucionar os
desafios técnicos
e táticos, tanto
nos esportes de
marca, precisão,
invasão e técnicocombinatório
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
).

abordando coletivos e
individuais.
Compreender as
discussões que provêm
da reflexão sobre o
sentido da competição
esportiva.
Conhecer o contexto
histórico brasileiro dos
esportes escolhidos
para serem trabalhados.

(EF67EF07)
Propor e produzir
alternativas para
experimentação
dos esportes não
disponíveis e/ou
acessíveis na
comunidade e das
demais práticas
corporais
tematizadas na
escola.
(EF67EF05BA)
Construir o
conceito de
esporte,
identificando e
diferenciando as
principais
características do
elemento
esporte,
conhecendo e
classificando os
diferentes tipos
de esportes.
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Projetos;
Aula invertida;
Ensino híbrido;
Problematização;
Pesquisa-Ação.
Práticas
experimentais.
Ginástica s
Pesquisa de
campo.
Diálogo. Produção
de Eventos
esportivos e
práticas que
socializem a
comunidade
escolar.

Danças

(EF35EF09)
Danças do
Experimentar,
Brasil e do
recriar e fruir
mundo Danças
danças populares
de matriz
do Brasil e do
indígena e
mundo e danças
africana
de matriz
indígena e
africana,
valorizando e
respeitando os
diferentes
sentidos e
significados
dessas danças em
suas culturas de
origem.

Projetos;
Aula invertida;
Ensino híbrido;
Problematização;
Pesquisa-Ação.
Práticas
experimentais.
Pesquisa de
campo.

Vivenciar movimentos
de transferência de
peso, deslocamento,
salto, giro, torção,
equilíbrio, desequilíbrio,
inclinação, expansão,
contração, espalhar,
recolher, gesto e pausa.
Observação.
Conhecer o contexto
histórico do circo, como
também as alterações
de sua característica
cênica.
Ampliar consciência
corporal.
Conhecer o contexto
cultural e a origem da
prática da ginástica
rítmica, circense e geral.

Relatório diário das
experiências e
aprendizagens
acumuladas durante
as aulas.
Entrevista
semiestruturada.
Roda de conversa.
Análise e discussão
dos resultados.

Ampliar sua consciência
corporal.
36. Vivenciar
movimentos
característicos da
ginástica rítmica,
circense e geral
Conhecer o conceito de
dança folclórica.
Conhecer os aspectos
culturais atrelados à
origem e à permanência
das danças folclóricas.
Conhecer e vivenciar os
movimentos básicos das
danças folclóricas
trabalhadas como
conteúdo específico.
Conhecer o contexto da
origem da dança de rua.
Ampliar seu repertório
pessoal de movimentos.

(EF35EF10)
Comparar e
Conhecer o contexto
Diálogo. Produção
identificar os
histórico brasileiro das
de Eventos
elementos
danças folclóricas,
esportivos e
constitutivos
circulares e de rua
práticas que
comuns e
trabalhadas como
socializem a
diferentes (ritmo,
conteúdo específico e
comunidade escolar.
identificar as
espaço, gestos)
manifestações dessas
em danças
danças.
populares do
Brasil e do mundo
Vivenciar movimentos e
e danças de
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saiba investigar formas
variadas de se mover.
Vivenciar experiências
de criação.

matriz indígena e
africana.
(EF35EF11)
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.
(EF35EF12)
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.
(EF67EF14)
Lutas do Brasil
e do mundo
Experimentar,
fruir e recriar
Lutas de matriz diferentes lutas
indígena e
do Brasil,
africana
valorizando a
própria segurança
e integridade
física, bem como
as dos demais.
Lutas

(EF67EF15)
Planejar e utilizar
estratégias
básicas das lutas
do Brasil,
respeitando o
colega como
oponente.
(EF67EF16)
Identificar as
características
(códigos, rituais,

Vivenciar, experiênciar
e (re) significar os
movimentos, como
também os movimentos
das danças folclóricas,
circulares e de rua.

Projetos;
Aula invertida;

Vivenciar as relações
corporais de peso e
espaço consigo mesmo
e com o outro.

Ensino híbrido;
Problematização;
Pesquisa-Ação.
Práticas
experimentais.
Pesquisa de
campo.
Diálogo. Produção
de Eventos
esportivos e
práticas que
socializem a
comunidade
escolar.

Conhecer os aspectos
históricos e filosóficos
das lutas de
aproximação
trabalhadas como
conteúdo específico,
considerando a cultura
afro-brasileira e
indígena.
Vivenciar movimentos
característicos das lutas
de aproximação
trabalhadas.

Observação.
Relatório diário das
experiências e
aprendizagens
acumuladas durante
as aulas.
Entrevista
semiestruturada.
Roda de conversa.
Análise e discussão
dos resultados.

Saber explorar suas
relações de peso e
espaço consigo mesmo
e com o outro.
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Práticas
corporais de
aventura
urbanas e na
natureza

(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.

Práticas
corporais de
Aventura

(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.

Projetos;
Aula invertida;
Ensino híbrido;
Problematização;

Observação.

Práticas
experimentais.

Relatório diário das
experiências e
aprendizagens
acumuladas durante
as aulas.

Pesquisa de
campo.

Entrevista
semiestruturada.

Pesquisa-Ação.

Diálogo. Produção
de Eventos
esportivos e
práticas que
socializem a
comunidade
escolar.

Roda de conversa.
Análise e discussão
dos resultados.

(EF67EF1801PAL)
Experimentar e
fruir diferentes
práticas corporais
de aventura
urbanas e na
natureza,
incorporando
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princípios para
uma educação
ambiental,
alicerçada a
preservação do
ambiente em que
vive, incluindo
suas
características
física, sócio
econômica,
histórica e
cultural.

Capoeira

(EF67EF02PAL) A
partir das práticas
corporais de
aventura urbana e
na natureza,
compreender a
importância e a
relação da
preservação do
ambiente com a
saúde.
Capoeira,
(EF67EF07BA)
história e
Experimentar e
cultura: o
fruir as
ritual, malícia, a musicalidades, os
dança, a
movimentos
teatralização,
básicos da
o jogo, a luta, o
capoeira, dos
canto, o toque instrumentos e
dos
dos cânticos.
instrumentos, a
(EF67EF08BA)
gestualidade e
Compreender a
a ética da
capoeira como
capoeira
jogo e dança e
seu significado
como patrimônio
imaterial.

Projetos;
Aula invertida;
Ensino híbrido;
Problematização;
Pesquisa-Ação.
Práticas
experimentais.
Pesquisa de
campo.

Conhecer as diferenças
históricas entre
capoeira Angola e
Regional.
Vivenciar movimentos
característicos
trabalhados na
capoeira.
Conhecer os aspectos
históricos e filosóficos
da capoeira,
considerando a cultura
afro-brasileira.

Diálogo. Produção
(EF67EF09BA)
de Eventos
Conhecer alguns cantos
Identificar e
esportivos e
da capoeira e saiba
compreender a
práticas que
contextualizá-los.
relevância social
socializem a
dos grandes
comunidade escolar. Vivenciar ritmos e sons.
mestres da
capoeira, com
ênfase na Bahia.
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(EF67EF10BA)
Saúde, doença,
Diferenciar
lazer ativo,
atividade
práticas
física/sedentarism
corporais,
atividade física, o, saúde/doença,
lazer/trabalho,
sedentarismo
inatividade
física/sedentarism
o e propor formas
de reversão
desses
comportamentos.

Saúde, lazer e
práticas
corporais

(EF67EF11BA)
Experimentar e
fruir diversas
práticas corporais
que solicitem
diferentes
capacidades
físicas
Projetos;
relacionadas à
Aula invertida;
saúde,
identificando seus
Ensino híbrido;
tipos (força e
Problematização;
resistência
muscular,
Pesquisa-Ação.
flexibilidade,
resistência
Práticas
aeróbica
experimentais.
e composição
corporal) e as
Pesquisa de
sensações
campo.
corporais
provocadas pela
Diálogo. Produção
sua prática.
de Eventos
(EF67EF12BA)
esportivos e
Construir,
práticas que
coletivamente,
socializem a
procedimentos e
comunidade escolar.
normas de
convívio que
viabilizem a
participação de
todos nas práticas
corporais/
atividades físicas,
com o objetivo de
promover a saúde
e o lazer ativo.

Observação.
Relatório diário das
experiências e
aprendizagens
acumuladas durante
as aulas.
Entrevista
semiestruturada.
Roda de conversa.
Análise e discussão
dos resultados.

(EF67EF13BA)
Compreender os
diversos
paradigmas
contemporâneos
do ser humano e
sua corporeidade,
a partir das
discussões sobre
as questões da
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saúde, do lazer
ativo e atividade
física,
oportunizando a
formação de
hábitos e estilos
de vida saudáveis.
(EF67EF03PAL)
Identificar o
processo
saúde/doença
como
comportamento
contemporâneo,
problematizando
o sedentarismo,
as comodidades
dos avanços
tecnológicos e a
má alimentação.
(EF67EF04PAL)
Construir senso
crítico quanto a
estereótipos que
supervalorizam a
estética e
desvalorizam a
educação para a
saúde.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA – 8º e 9º ANO

Eixos Temáticos

Esportes

Objetos do
conhecimento

Esportes de
campo
Esportes de
rede/Esporte
de invasão
Esportes
técnicocombinatórios
Relações
culturais
Jogos e
brincadeiras
populares
Jogos de
tabuleiros

Habilidade

(EF89EF01*)Experim
entar diferentes
papéis (jogador,
árbitro, jornalista,
narrador, público e
técnico) e fruir os
esportes de
rede/parede,
campo e taco,
invasão e combate,
valorizando o
trabalho coletivo e
o protagonismo,
por meio de
projetos escolares
e comunitários,
mobilizando
pessoas e recursos.
(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.
(EF89EF01BA)

Expectativas de
aprendizagens

Compreender e
criar um ambiente
favorável
,valorizando o
trabalho no
coletivo.
Identificar as
praticas presentes
nos esportes, que
reforçam
identidade como
ser social;
Incentivar a
pratica esportiva,
para ser
vivenciada no
tempo
/ espaço como
esporte,aptidão
, física e saúde;
Adaptar a formas
e regras de jogos,
brincadeiras e
tipos de
modalidades
específicas;
Criar formas variadas
de textos;

Princípios
Metodológicos

Projetos;

Avaliação
Formacional

Avaliação será
continua;

Aula invertida;
Portfólios;
Pesqua ação;
Problematização; Ensino

Autoavaliações dos
trabalhos coletivos;

híbrido;
Autonomia e criatividade
nas atividades
proposta,desfrutando e
criando
jogos,brincadeiras;esportes,
valorizando o trabalho em
grupo;

Relatórios;

Interação explorando a
cultura local;

Dimensões dos conteúdos;
Valorização das
experiências vividas pelos
alunos.
Diversidades de vivencias
pelos alunos; Ludicidade
nos jogos e esportes em
geral;
Uso de recursos tecnológicos,
como: uso
notebook,retroprojetor,datas
how...
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Reconhecer, refletir e
argumentar sobre as
questões conceituais,
culturais e históricas
do esporte.

Ginástica

Ginástica geral
Ginástica de
condicionament o
físico
Eventos
esportivos

(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

Compreender a
importância das
praticas corporais
de cada um como
necessidade,
pensando na
saúde e bem estar;

Projetos;
Aula invertida;
Pesquisa ação;
Problematização; Ensino

Autoavaliações dos
trabalhos em
grupo.(apresentação das
produções artística
como:Danças,
coreografias;
ginásticas);

híbrido;
Incentivar a os
exercícios
físicos,
considerando a
forma como
são
apresentados;
Problematizar o
uso de
medicamentos
desnecessário,
para ampliar
rendimentos que
terminam
prejudicando a
saúde.
Criar formas variadas de
textos;

Valorização das

Avaliação será
continua;

experiências vividas pelos
alunos;

Relatórios; Portfólios;

Autonomia e criatividade
nas atividades proposta,
desfrutando de maneira
lúdica e prazerosa.
Uso de recursos
tecnológicos, como: uso
notebook,retroprojetor,dat
ashow...
Interação explorando a
cultura local; Dimensões dos
conteúdos;
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Danças

Lutas

Práticas corporais de
aventura

Danças do
Brasil e do
mundo Danças
de
matriz indígena
e africana
Danças urbanas

Lutas do
contexto
comunitário e
regional Lutas
de matriz
indígena e
africana
Gestualidade
nas lutas

(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.

(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,
Práticas corporais
valorizando a própria
de aventura na
segurança e
natureza
integridade física, bem

Conhecer a
dança como
um processo
educacional,
que contribui
para o
aprimoramento
das habilidades
do movimento.
Refletir a
importância da
dança na escola
como instrumento
de socialização.
Elaborar vários
tipos de textos;
Compreender as
características da
dança(coreografias)
suas transformações
de acordo a cultura
local;

Projetos;
Aula invertida;

Avaliação Diagnóstica e
formacional;

Pesquisa ação;

Portfólios; Relatórios;

Problematização; Ensino
híbrido;

Autoavaliações dos
trabalhos coletivos;

Autonomia e criatividade
nas atividades
proposta,desfrutando de
maneira lúdica e prazerosa.
Valorização das
experiências vividas pelos
alunos.
Ludicidade,
conhecendo vários tipos
de danças;
Uso de recursos
tecnológicos, como: uso
notebook,retroprojetor,dat
ashow...
Interação explorando a
cultura local; Dimensões dos
conteúdos;

Conhecer os
aspectos
históricos,
filosóficos da luta
considerando a
cultura afrobrasileira e
indígena;
Criar vários tipos
de textos;
Apreciar e experimentar
os movimentos
pertencentes à luta;

Projeto;

Avaliação será
continua;

Aula invertida;
Portfólios;
Pesquisa ação;
Problematização; Ensino
híbrido;

Autoavaliações dos
trabalhos coletivos;
Relatórios;

Autonomia e criatividade
nas atividades
proposta,desfrutando de
maneira lúdica e prazerosa.
Valorização das
experiências vividas pelos
alunos.
Ludicidade, autonomia e
criatividade usando
estratégias básicas da
luta;
Uso de recursos
tecnológicos, como: uso
notebook,retroprojetor,dat
ashow...
Interação explorando a
cultura local; Dimensões dos
conteúdos;

Conhecer e
experimentar as
praticas corporais
de aventura na
natureza;
Estimular praticas
corporais de

Projetos;

Avaliação será
continua;

Aula invertida;
Portfólios;
Pesquisa ação;
Problematização; Ensino
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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.

aventura e o uso
de equipamentos
de segurança.
Praticar e apreciar
aventuras pela
natureza
estimulando o
respeito ao meio
ambiente,valorizando
a própria segurança.

híbrido;

Relatórios;

Visitação e apreciação do
patrimônio natural
aprendendo a minimizar
os impactos de
degradação,estimulando
a respeitar o meio
ambiente, desfrutando da
realização de praticas
corporais.
Autonomia e criatividade
nas atividades
proposta,desfrutando e
criando,ginásticas;praticas
corporais de
aventura,capoeira,
valorizando o trabalho em
grupo;
Interação explorando
diferente pratica corporal;
Contextualização;
Conhecer e apreciar
praticas corporais de
aventuras, valorizando
sua segurança e
integridade fisíca.
Dimensões dos conteúdos;

Diversidades de vivencias
pelos alunos;
Ludicidade , passeios com
visitação ao explorar o meio
ambiente;
Uso de recursos tecnológicos,
como: uso
notebook,retroprojetor,datas
how...

Capoeira

Capoeira,
história e
cultura: o ritual,
malícia, a dança,
a teatralização, o
jogo, a luta, o
canto, o toque
dos
instrumentos,
gestualidade e a
ética da capoeira

EF89EF02BA)
Experimentar e
compreender as
musicalidades e os
movimentos da
capoeira, dos
instrumentos e dos
cânticos.
(EF89EF03BA)
Compreender e
refletir a
capoeira como
patrimônio
imaterial, que
constitui a
cultura e a
história afrobrasileira.
(EF89EF04BA)
Identificar e
compreender a
relevância social dos
grandes mestres da
capoeira, com ênfase
na Bahia.

Conhece e
experimentar os
movimentos da
capoeira,músi cas e
instrumentos
utilizados;
Apreciar a
capoeira e a
história afrobrasileira;
Reconhecer a
capoeira como
patrimônio
imaterial;
Valorizar e identificar
os grandes mestre da
capoeira;

Projetos;
Aula invertida;
Pesquisa ação;
Problematização; Ensino
híbrido;
Interação explorando
diferente pratica corporal;

Avaliação será
continua;
Portfólios;
Autoavaliações dos
trabalhos coletivos;
Relatórios;

Contextualização;
Conhecer e apreciar
praticas corporais de
aventuras, valorizando
sua segurança e
integridade fisíca.
Dimensões dos
conteúdos;
Diversidades de
vivencias pelos alunos;
Ludicidade ;
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Uso de recursos tecnológicos,
como: uso
notebook,retroprojetor,datas
how...

Saúde, lazer e práticas
corporais

Saúde, doença,
lazer ativo,
práticas
corporais,
promoção da
saúde Noções
básicas de
primeiros
socorros

(EF89EF05BA)
Diferenciar saúde,
lazer e qualidade
vida, e como esses
constructos estão
relacionados.
(EF89EF06BA)
Refletir sobre os
baixos níveis de
atividades físicas,
lazer e a exposição
a comportamentos
sedentários como
potenciais riscos à
saúde.
(EF89EF07BA)
Compreender
adaptações
fisiológicas
relacionadas à
saúde em
detrimento das
atividades físicas.
(EF89EF08BA)
Compreender a
relevância e o papel
do lazer e das
práticas corporais
nas ocorrências
diárias de conflitos
interpessoais,
escolares e sociais.
(EF89EF09BA)
Refletir sobre a
multiplicidade de
padrões de
desempenho,
saúde, beleza e
estética corporal,
analisando,
criticamente, os
modelos
disseminados na
mídia e discutir
posturas
consumistas e
preconceituosas.
(EF89EF10BA)
Identificar as
características do
corpo humano e os
comportamentos
nas diferentes fases
da vida e nos
diferentes gêneros,
aproximando-se da

Reconhecer a
importância da
saúde, lazer para
obter uma boa
qualidade de vida;
Saber a
importância das
atividades físicas,
do lazer para
promover a
saúde;
Promover praticas
corporais, para
saúde e bem estar
de todos;
Identificar e
organizar
alimentação
correta;
Saber a noção básica de
primeiros socorros.

Projetos;
Aula invertida;
Pesquisa ação;
Problematização; Ensino
híbrido;
Interação explorando
diferente pratica corporal;

Avaliação será
continua;
Portfólios;
Autoavaliações dos
trabalhos coletivos;
Relatórios;

Contextualização;
Conhecer e apreciar
praticas corporais de
aventuras, valorizando
sua segurança e
integridade fisíca.
Dimensões dos
conteúdos;
Diversidades de
vivencias pelos alunos;
Ludicidade ;
Uso de recursos tecnológicos,
como: uso
notebook,retroprojetor,datas
how...

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

457

Sexta-feira
4 de Março de 2022
458 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
noção de ciclo vital
do ser humano.
(EF89EF11BA)
Experimentar e
compreender a
importância das
práticas
corporais/atividade
s físicas de forma
autônoma para
potencializar o
envolvimento em
contextos diversos,
ampliando as redes
de sociabilidade e a
promoção da saúde
mental e física e
exercícios físicos.
(EF89EF12BA)
Experimentar e
compreender a
organização
alimentar nos
processos de gasto
calórico e suas
relações antes,
durante e depois
das atividades
físicas.
(EF89EF13BA)
Identificar
quais as primeiras
providências a
serem tomadas
em situações de
emergência e
urgência.
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3.
Área da Matemática
[XY &4F &

  

Desde o começo da humanidade, o conhecimento é uma virtude sociocultural. Conhecer é necessário para a
%    %<"  "8"  | >46 %<% ' *8  >>>< '  8     "  %%8 % " <
 ' $%<)  8 8 '  %  <%    | < %
%64©%" _  <8>K
[...] indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, criado e desenvolvi  %  ` <  %%    §7% ] para explicar,
entender, conhecer, aprender para saber e fazer [que chamo de ] como resposta a necessidades de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais
[que chamo de  ].

De acordo com a literatura, os povos egípcios foram os primeiros a fazer o seu uso, criando um sistema
%) 78  %6  6   8     ^>  %%%
natureza e a necessidade de sobrevivência foram a base para o seu surgimento.
   %  | % 8     %<%%) |   | >
%8  %7 K %)<Ë'" </% <0\# ""   <8 %
"8    68 %  ) 8     8 ^" %
"%8 38 %%>46 %<%   %  | 78  %
6 %%% 8 ^8  >%%)    |  /!<
1856, p.?).
%"% %$  <  1<4  ¡<<8  '%%%
no Ensino Fundamental deve ser encarada como um processo que exige a aproximação dessa área do conhecimento com outros diversos componentes curriculares, considerando o aprendiz um ser complexo, cuja for%8  %6<% <' <¤   8>#   <
8  '%%% % ?   %=" '% 683$ 
  %K'%<  $>& % )% <%")%   8 
 $ ^   > % %88 78 %  ' diano. E esses sistemas, embora complexos, não podem ser deixados à parte pois trazem uma compreensão
de ideias e objetos que são de extrema importância para o entendimento desses fatos que por sua vez, ajuda
a elaborar e compreender concepções e argumentações nos mais variados eixos de atuação. A compreensão
%%  6 %"     3 7 8 "8  '  8 < )  | %")%   <%% %  
_ *8  >8 8<%% '   " ^<8 7 %
%% 3 k%"  8%8  8 6  %8 ^  @ -estudante.
§>>>¨67 %%8 %%<)  %8%  <8 8   % | 7%6  %%
%"      ^  78% 8  '   
     7   8%  %< 8      %% '     
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Em concordância com o exposto acima, buscaremos um cuidadoso olhar aos educandos de Palmei<"@  %%%<0 %<8     % 
 3 _' <    < 8    '  8 "%<8   
o seu saber/fazer/poder. Dessa forma, essa proposta considera a sala de aula um espaço sociocultural, de in     < % < 8 8   7%     <
^8 %%   *"@   %8  >
Nesse contexto, para que o município de Palmeiras avance no processo de desenvolvimento dos seus
  <  %   %8     %<  
aos avanços tecnológicos, social e cultural, considerando a aprendizagem de certos conceitos ou procedi%< % ' ' $8    6 % >4©%" _  <8>  
0%%%%%86) 8 8  % 8   >
#   ^      % 8<"%%6  6 %    <8 78   %8| "   78 % %    6 % 3< w%   %7  >
8 8<    %8| '  7"@%%8 %  
 %6 %% ' %  %   @< %   <7 $ % 4  >&  7%8|  '% 
 %<  % "   6 %   < % 
14 >; 1<>
É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir,
 *  %*  " %* % 8 88  |8 0  0 6<0 ( %0 ) >0 '    %*< % 8 gressivo, para culminar no desenvolvimento das dez competências gerais que segundo a BNCC (2017, p.
9-10), são:
>&     %  % 3 " % ¤ < <
   '  8     8     <   8    "  8  
  %   @< %   >
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a inves'< ` <  3< %'    <8  ' <"  
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base
nos conheci- mentos das diferentes áreas.
>&  6    % 6^ \  <  =%  <%")%
8  8  8    $  8   \* >
>!   6  '' "   *% <%1 " < < 8 <
 <  ' <"%% %  '' \<%% \$<8  8  8   6 %^< 8 | <  %% 6 
 8    7% %%?>
>%8   <    '  '    6 %%  6 % 3<
 ' $< ` )  8       8 %  <
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protago %  8>
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, consciên  3 8"   >
>  '%  % " % 6<    6 %^ $ < 8  6 % < '   
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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
8  %)%     %%<   8>
¢> *<8   *   ? ¤ % <%8   *    %  %^  <% 38  8 
lidar com elas.
>0    %8< '<  ` 8 <6 * 8  
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diver     3  ' 8  <" <   < 8   <%
preconceitos de qualquer natureza.
>' 8%%% < 8"   <` "   <   |   % <%   ^%"%8 38 )< % <  <   >5 %8   7%8|  %*   %<  % "   6 %   < %
da LDB.

&  78  %  8  8  '%<) %8   3   
7%%% 38 %%%8    " <7 8%  ' %3  8  '%<  %8 %   $ <   %?8 <
   < % <  ^¤  '    < 6  <   3 <
da habilidade, da visão de mundo, de sociedade, de educação e de escola. Assim, o processo ensino/aprendizagem se dará de forma prazerosa e contextualizada, mas acima de tudo apresentará intencionalidade.
Observando o pensamento, o tempo e a forma de aprender da cada criança, distanciando-se da concepção
    %% %   %8   8 >
O componente curricular estará fundamentado nos saberes da população, nos dados colhidos, nas
 |  %   ^  8 8 8    67
sejam norteadores da transformação e consequentemente construção de uma sociedade mais igualitária. Na
7@ @ < ` <8   >0$%<% %>
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Números

Contagem de rotina.
Contagem
ascendente e
descendente
Reconhe- cimento de
números no contexto
diário: indica- ção de
quantidades,
indicação de ordem
ou indicação de
código para a
organização de
informações.

Quantificação de
ele- mentos de
uma coleção:
estimativas,
contagem um a
um, pareamento
ou outros
agrupamentos e
comparação

Números

Quantificação de
ele- mentos de uma
coleção:
estimativas,
contagem um a um,
pareamento ou
outros
agrupamentos e

(EF01MA01BA)
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. Ex.:
número do
registro de
nascimento, RG,
CPF, nº da
matrícula da
escola e outros,
que devem ser
retomados no
segundo ano.

(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
estra- tégias
como o

Utilizar os números
no cotidiano.
Produzir escrita
numérica.
Perceber os
diferentes usos dos
números no
contexto social.
Ler e escrever
números.

Fazer contagens.

Fazer contagens
com materiais
diferentes.
Organizar listas
segundo critério.
Recitar
sequência
numérica desde

Utilizar material
dourado para
ajudar nos
agrupa- mentos e
contagens.
Explorar as
diferentes
funções dos
números.
Explorar o número
ao seu redor, como
por exemplo,
número de calçado,
número de
aparelhos elétricos
ou eletrônicos,
celular, embalagens
e etc.

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

Associar contagem
de coleções de
objetos ordenados
ou não, á sua
respectiva
representação
numérica até 100.

Disponibilizar
materiais,
objetos para que
estabe- leçam a
correspondência
entre eles.
Sequência
numérica.
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comparação.

Quantificação de
ele- mentos de uma
coleção:
estimativas,
contagem um a um,
pareamento ou
outros
agrupamentos e
comparação.

Números

pareamento e
outros
agrupamentos.

(EF01MA03)
Estimar e
comparar
quantidades de
objetos de dois
conjuntos (em
torno de 20
elementos),
por estimativa
e/ou por
correspondênci
a (um a um,
dois a dois)
para indicar
“tem mais”,
“tem menos”
ou “tem a
mesma
quantidade”.

registros reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

o número1.
Completar
sequência
segundo uma lei
de formação.

Comparar e
ordenar
números.

Contagem de
elementos para
registros de
diferentes
quantidades.

Leitura, escrita e
comparação de
números naturais
(até 100) Reta
numérica.

(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,
brincadeiras
regionais, entre
outros.

Ler e escrever os
números até 100.

Associar contagem
de coleções de
objetos fazendo a
sua representação
numérica até 100.

Problemas
envolvendo
Diferentes
significados
da adição e da
subtração
(juntar, acrescentar,
separar, retirar).

(EF01MA08)
Resolver e
elaborar
problemas de
Adição e de
subtração,
envolvendo
números de até
dois algarismos,
com os
significados de
juntar,
acrescentar,

- Calcular e
resolver
problemas do dia
a dia utilizando
material
manipulável com
significado de
juntar,
acrescentar e
retirar.
- Resolver
problemas de
adição e

- Sequência
didática sobre
números naturais.
- Calcular e
resolver
problemas de
adição e subtração
com significado de
juntar,
acrescentar,
separar e retirar.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral. Darse-a também a
partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,

463

Sexta-feira
4 de Março de 2022
464 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
separar e
retirar, com o
suporte de
imagens e/ou
material
manipulável,
utilizando
estratégias e
formas de
registro
pessoais.

Álgebra

Geometria

subtração de até
dois algarismos
com significado de
juntar, retirar,
tendo como
suporte material
manipulável.

Padrões figurais e
numéricos:
investigação de
regularidades ou
padrões em
sequências.

(EF01MA09)
Organizar e
ordenar objetos
familiares ou
representações
por figuras, por
meio de
atributos, tais
como cor,
forma e medida.

- Organizar
objetos, palavras
e ordenar.
- Estabelecer
critérios para
organizar e
ordenar objetos.

Localização de
objetos e de pessoas
no espaço, utilizando
diversos pontos de
referência e
vocabulário
apropriado.

(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.

- Identificar
caminhos
descritos e
determinar o
caminho mais
curto entre dois
pontos
representados.
Localizar seres e
objetos no espaço
usando
vocabulário
especifico.

Figuras
geométricas
espaciais:
reconhecimen-to e
relações com objetos
familiares do mundo
físico.

(EF01MA13)
Relacionar figuras
geométricas
espa- ciais (cones,
cilindros, esferas
e blocos retangulares) a objetos
familiares do
mundo físico.

- Relacionar
figuras geométricas não planas
a objetos do
mundo físico.
Identificar figuras
geomé- tricas
tridimensionais,
como cubo,
paralelepípedo,
esfe- ra, cone e
cilindro.

propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

Ordenar
acontecimentos
identificando, por
exemplo,
o que vem antes
ou depois de
algum fato.

Identificação e
localização de
pessoas e ou
objetos á direita e á
esquerda.

Explorar o
ambiente em que
vivemos para
identificar objetos e
seres cuja a forma
pareça com as de
algum sólidos
geométricos.
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Grandezas e
medidas

Figuras geométricas
planas:
reconhecimento do
formato das faces de
figuras geométricas
espaciais.

(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.

- Identificar e
nomear figuras
planas em
desenhos e
objetos
independenteda
posição que
estejam os
desenhos.
Identificar figuras
geomé- tricas
planas como
quadrado,
retângulo,
triangulo e círculos.

- Reconhecer e
identificar formas
geométricas em
objetos.
- Contornar
partes planas dos
sólidos
geométricos.
- Conhecer, ao
contornar uma
base das figuras
não planas e suas
faces.
Identificar o círculo
no cilindro; o
quadrado no cubo
e o triangulo na
pirâmide.

Medidas de
comprimen- to,
massa e capacidade:
comparações e
unidades de medida
não convencionais.

(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.

-Fazer estimativas
e comparação de
comprimento.
- Trabalhar
noção de medida
de capacidade e
massa.
- Identificar
produtos por
quilo.
- Fazer estimativa
de massa.
- Identificar
produtos
comprados por
metro.
Fazer estimativas
de tempo.

-Rodas de
conversas para
iniciação dos
objetos de
conhecimento.
- Uso de barbante
ou canudinhos de
diferentes
comprimentos,
para que os alunos
descubram o
caminho mais
curto.

Medidas de tempo:
unidades de medida
de tempo, suas
relações e o uso do
calendário.

(EF01MA16)
Relatar, em
linguagem verbal
ou não verbal,
sequência de
acontecimentos
relativos a um
dia, utilizando,
quando possível,
os horários dos
eventos.

Sequência de
acontecimentos
relativos a um dia.

Reconhece e
relaciona períodos
do dia, dias da
semana e meses do
ano utilizando um
calendário quando
necessário.

Medidas de tempo:
unidades de medida
de tempo, suas
relações e o uso do
calendário.

(EF01MA17)
Reconhecer e
relacionar
períodos do dia,
dias da semana e
meses do ano,
utilizando
calendário,
quando

- Reconhecer e
identificar dias
da semana e
meses do ano.
Fazer
reconhecimento e
relacionar períodos
ao dia, dia da
semana e meses do

Reconhecer
relacionando
períodos do dia,
dias da semana e
meses do ano com
ou sem calendário.
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A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral. Darse-a também a
partir da
observação e
registros reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.
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necessário.

Grandezas e
medidas

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.

(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.

ano utilizando o
calendário.

- Indicar a
duração de
intervalo de
tempo.
Reconhecer o
conceito de tempo
tendo como base o
hoje, o ontem e o
amanhã.

Desenvolver o
conceito de empo
com relação ao dia,
a semana usando as
relações de hoje,
ontem e amanhã.

- Identificar as
cédulas e as
moedas do nosso
sistema
monetário.
Utilizar dinheiro em
atividades que
envolvam as
operações
estudadas

-Reconhecimento
das cédulas e
moedas através
de jogos.
- Jogo das
moedas em
notas, cartelas e
embalagens para
que cada jogador
tenha contato
com o dinheiro e
que na sua vez
do jogo possa
fazer compras
utilizando essas
cartelas.
Construção de um
mercadinho na sala
de aula com
embalagens,
rótulos e os preços
no qual os alunos
possam utilizar
dinheirinho, troco,
quando necessário.

Entender a noção
de acaso.

Classificar um
evento familiar
que envolve o
acaso.
- Estimule para
fazer essa atividade
em grupo ou dupla
para que discutam
antes de chegar a
uma conclusão.
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A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral. Darse-a também a
partir da
observação e
registros reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
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diagnósticos.

Leitura de tabelas e
de gráficos de
colunas simples.

Coleta e organização
de informações
Registros pessoais
para comunicação de
informações
coletadas

(EF01MA21)
Ler dados
expressos em
tabelas e em
gráficos de
colunas simples.
(EF01M02BA)
Construir gráficos
tendo como base
a idade dos
alunos da turma e
elaborar situações
problema,
coletivamente, e
fazendo a
resolução delas.

EF01MA22)
Realizar
pesquisa,
envolvendo até
duas variáveis
categóricas de
seu interesse e
universo de até
“n” elementos,
e organizar
dados por meio
de
representações
pessoais.
(EF01MA03BA)
Realizar pesquisas
e organizar dados
em tabelas e
gráficos
envolvendo
contexto local
referentes à
cultura baiana.

- Leitura e
interpretação de
tabelas.
Construção e
interpretação de
gráfico pictórico.

- Construir
gráfico por meio
de pesquisa.
- Coletar,organiz
ar e dispor
informações.
- Ler, interpretar
as informações
apresentadas por
meio de um
gráfico.
- Coleta e
organização de
informações
registros para
acomu- nicação de
informações
coletadas.

- Orientar os
alunos a
pintarem os
quadrinhos em
um gráfico, de
baixo para cima
em cada coluna.
- Pintar gráfico
conforme
informação
pedida.
- Utilizar malha
quadriculada
para construção
de gráficos.
- Construção de
gráfico tendo
como base as
informações
coletadas dos
alunos da turma;
idade número de
sapato, número
de meninos ou
meninas, etc.

Construção de
gráficos por meio
de uma pesquisa
para desenvolver
habilidade de
coletar, organizar
e dispor
informações
além de ler e
interpretar.
Pesquisa de dados
referente a nossa
cultura e
montagem do
resultado em
gráfico e tabela.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(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).

Números

Leitura escrita,
compa- ração de
números de até 3
ordens, pelo compreensão de
características do
sistema de numeração decimal (valor
posicional e papel 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 e
ordenar números
naturais.
- Fazer
estimativas.
- Comparar
quantidades.
- Escrever
números de 3
ordens

- Disponibilizar
material derivado
para
agrupamentos e
contagem.
Distribuir ábaco
para identificar
valor posicional.

Ler números de 3
ordens.

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

Comparar
quantidades de
objetos de dois
conjuntos, por
estima- tiva
e/ou por
correspondência (um a
um, dois a dois,
entre outros),
para indicar
“tem mais”,
“tem menos”
ou “tem a
mesma
quantidade”,
indicando,
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quando for o
caso, quantos a
mais e quantos
a menos.
(EF02MA01PAL)
Ler números de
3 ordens identificando o valor
posicional e a
função do zero.

Números

- Composição e
decom- posição de
números naturais
(até 1000).
Construção de
fatos
fundamentais da
adição e
subtração.
- Problemas
envolvendo
diferentes
significados da
adição e da
subtração (Juntar,
acrescentar,
separar, retificar).

(EF02MA04)
Compor e
decompor
números
naturais de até
três ordens, com
suporte de
material
manipulável, por
meio de
diferentes
adições.

- Compor e
decompor
números naturais
de até três
ordens, com
suporte de
material
manipulável, por
meio de
diferentes
adições.

(EF02MA02PAL)
Compor e
decompor
números
naturais, com
suporte de
material
manipulável, por
meio de
diferentes
adições.

- Compor e
decompor
números
naturais de até
quatro ordens.

Disponibilizar
material derivado
para
agrupamentos e
contagem.

Problemas
envolvendo adição
de parcelas iguais
(multiplicação).

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

- Distribuir ábaco
para identificar
valor posicional
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(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
estratégi
as 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.

Números

Problemas
envolvendo
significados de
dobro, metade, triplo
e terça parte.

(EF02MA08)
Resolver e
elaborar
problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e
terça parte, com
o suporte de
imagens ou
material
manipulável,

- Construir fatos
básicos da adição
e subtração.

- Utilizar material
manipulado,
construindo
sentenças com
cálculo mental ou
escrita.

- Resolver e
elaborar problemas
de adição e de
subtração
envolvendo
números de até
três ordens.

Propor estratégias
pessoais ou
convencionais com
significados juntar,
acrescentar,
separar e retirar.

- Resolver e
elaborar
problemas de
multiplicação
(por 2, 3, 4 e 5)

- Sugerir
situações
problemas de
multiplicação
onde apareça
registro pessoais
na resolução.

Reconhecer a
multiplicação com
a ideia de adição
de parcelas iguais.

Resolver e
elaborar problemas envolvendo
dobro, metade,
triplo e terça
parte.

Sugerir situações
problemas de
multiplicação
onde apareça
registro pessoais
na resolução.

Distribuir jogos
onde possa se
destacar a ideia de
dobro, metade,
triplo e terça parte
(dominó, baralho,
etc).
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utilizando
estratégias
pessoais.

Álgebra

Álgebra

Geometria

Construção de
sequên- cias
repetitivas e de
sequências
recursivas.

(EF02MA09)
Construir sequências de
números naturais em ordem
crescente ou
decrescente a
partir de um
número qualquer,
utilizando uma
regularidade
estabe- lecida.

Construir
sequências de
números naturais
em ordem
crescente e
decrescente.

Apresentar
sequência numérica
com materiais
manipuláveis.

Identificação de
regulari- dade de
sequências e
determinação de elementos ausentes na
sequência

(EF02MA10)
Descrever um
padrão (ou
regularidade) de
sequências
repetitivas e de
sequências
recursivas, por
meio de palavras,
símbolos ou
desenhos.

Identificar
sequência de
números naturais
em orem crescente
ou decrescente.

Distribuir materiais
mani- puláveis para
construção de
sequência.

Identificação de
regula- ridade de
sequências e
determinação de elementos ausentes na
sequência.

(EF02MA11)
Descrever os
elementos
ausentes em
sequências
repetitivas e em
sequências
recursivas de
números naturais,
objetos ou
figuras.

Diferenciar
sequência de
ordem crescente
par a ordem
decrescente.

Distribuir materiais
mani- puláveis para
construção de
sequência.

Localização e
movimen- tação de
pessoas e objetos no
espaço, segundo
pontos de referência,
e indicação de
mudanças de direção
e sentido.

(EF02MA12)
Identificar e
registrar, em
linguagem verbal
ou não verbal, a
localização e os
desloca- mentos
de pessoas e de
objetos no
espaço,
considerando
mais de um ponto
de referência, e
indicar as
mudanças de
direção e de
sentido.

Identificar e
registrar em
linguagem verbal e
não verbal.

- Analisar
imagens para
identificar
deslocamentos a
partir de um
ponto de
referência.
- Apresentar com
infor- mações e
indicações
gráficas de
deslocamento.
- Construir
caminho representado em
plantas-croquis.
Vivenciar situações
de identificação e
descrição de
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A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.
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localização.

Geometria

Esboço de roteiros e
de plantas simples.

Figuras geométricas
es- paciais (cubo,
bloco retangular,
pirâmide, cone,
cilindro e esfera):
reconhecimento e
características.

Figuras
geométricas planas (círculo,
quadrado,
retângulo e
triângulo):
reconhecimento e
características

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.
Parale-lepípedo,
identificando as
figuras
geométricas
planas que nelas
aparecem.

(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.

Esboçar roteiros a
ser seguidos ou
plantas de
ambiente familiar.

Observar a forma
das janelas, portas
par identificar
regiões planas.

Reconhecer,
nomear e comparar figuras
geométricas
espaciais.

- Observar
elementos naturais, construções
que lembrem a
forma de figuras
geométricas.
- Brincadeira
bolinha de sabão
para reconhecer
a bolinha que
lembra a forma
da esfera.
- Exploração do
poema (bolinha
de sabão.
- Apresentar as
figuras
geométricas com
material
manipulável.
Utilizar guache para
identificar as
regiões.

Reconhecer,
comparar e nomear
figuras planas
(círculo, quadrado,
retân- gulo e
triângulo) por meio
de característica
comum.

- Pesquisar para
reconhecer as
placas de
trânsito.
- Contornar
partes planas de
caixas, sólido
para estabelecer diferença
entre as figuras.
dobrar folha de
papel para
identificar figuras
planas.
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A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.
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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.

(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
plane- jamentos e
organização de
agenda.

Estimular, medir e
comparar
comprimento de
lado de salas
(incluindo
contornos) e
polígonos.

Fazer medições
utilizando
unidade de
medida não
padronizada
como palmos,
passos, palitos,
etc, antes de
utilizar o
centímetro, o
metro e o
milímetro.
- Construir a
medida padrão.

Estimular, medir e
comparar
capacidade e
massa.

Pedir aos alunos
que compare a
massa de dois
objetos ao
segurar um deles
em cada mão.
- Solicite que
digam qual o
mais pesado, o
mais leve e o
menos pesado.
- levar para sala
de aula, um quilo
de qualquer
produto para que
os alunos possam
fazer uma
estimativa
“peso”.

Indicar duração de
intervalos entre
duas datas.

Estabelecer
relações entre
várias unidades
de medida de
tempo- hora, dia,
semana, mês e
ano.
- Avaliar o tempo
pela duração dos
intervalos. Assim
por exemplo, em
uma brincadeira
reconhecer quem
chegou primeiro,
foi o mais veloz
porque levou
menos tempo para
percorrer o mesmo
espaço.
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A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos..
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Grandezas e
medidas

Medidas de tempo:
intervalo de tempo,
uso do calendário,
leitura de horas em
relógios digitais e
ordenação de datas.

Sistema monetário
brasi- leiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas e
equivalência de
valores

Probabilidade
e estatística

(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.

Análise da ideia de
aleatório em
situações do
cotidiano.

(EF02MA21)
Classifica
r resul-tados de
eventos
cotidianos
aleatórios como
“pouco
prováveis”,
“muito provaveis”,
“improváveis” e
“impossíveis”.

Coleta, classificação e
representação de
dados em tabelas
simples e de dupla
entrada e em gráficos
de colunas

(EF02MA22)
Comparar informações de
pesquisas
apresentadas por
meio de tabelas
de dupla entrada
e em gráficos de
colunas simples
ou barras, para
melhor

Medir a duração de
um intervalo de
tempo por meio de
relógio(digital).

- Utilização de
calendários e
relógios
analógicos e
digitais.
- Apresentar
atividades para que
os alunos ordenem
cronologicamente
senas cotidianas.

Estabelecer a
equivalência de
valores entre
moedas e cédulas
do sistema monetário brasileiro.

- Representem
cada conta com
dinheirinho,
associando as
dezenas, as
cédulas de dez
reais e as moedas
de um real.
- Oportunizar os
alunos a perceber
que o valor da
cédula de dez reais
é o mesmo de dez
moedas de um real.

Classificar
resultados de
eventos, cotidianos
alea- tórios.

- Incentivar os
alunos a
verbalizar as
observações
feitas em cada
grupo de
operações.
- Refletir sobre o
jogo, fazendo
inclusive,
possíveis
conexões com
outros.
dialogar sobre o
jogo fazendo outras
perguntas que
julgar pertinentes.

Comparar
informações de
pesquisas
apresentadas por
meio de tabelas de
dupla entrada e em
gráficos de coluna
simples ou barra.

Desenvolver
habilidades que
possibilitam ao
cidadão
interpretar
informações que
recebem no dia a
dia
transformandoas em novos
conhecimentos.
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A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral. Darse-a também a
partir da
observação e
registros reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.

A avaliação
acontecerá a
partir de
portfólio
bimestral.
Dar-se-a também
a partir da
observação e
registros
reflexivos do
desenvolvimento
dos alunos,
propondo auto
avaliação oral e
diagnósticos.
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compreender
aspectos da
realidade
próxima.

Coleta, classificação e
representação de
dados em tabelas
simples e de dupla
entrada e em gráficos
de colunas.

(EF02MA23)
Realizar pesquisa em universo
de até 30
elementos,
escolhendo até
três variáveis
categóricas de
seu interesse,
organizando os
dados coletados
em listas,

- comparar
informações que
favoreçam
compreensão de
aspecto da
realidade
próxima do
aluno, além de
fazer a conexão
de estatística
com assuntos
que acabaram de
estudar.
incentivar os alunos
a fazer outras
perguntas com
base nos dados
mostrados no
gráfico.

Realizar pesquisa
em universo de até
trinta elementos.

Listar os meios
de locomoção
utilizados por
eles para ir a
escola e depois
anotar tracinhos
verticais ao lado
de cada um
conforme o
número de
alunos que
utilizam.
- organizar os dados
que forem sendo
coletados.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Eixos
Temáticos

Números

Objetos do
conhecimento

Leitura, escrita,
compa- ração e
ordenação de
números naturais de
quatro ordens.

Composição e
decomposição de
números naturais

Habilidade

(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.

Expectativas de
aprendizagens

Princípios
Metodológicos

Ler, escrever e
comparar números
naturais de até a
ordem de unidade
de milhar.

Utilizar números
naturais como
indicador de
quantidade ou de
ordem.
- ler números e
comparar
quantidade.
- realizar
comparação
fazendo a
correspondência
entre a mesma
quantidade.
- reconhecer
número no
contexto diário e
explorar as
diferentes
funções do
número.
- classificar,
sequenciar e
estabelecer
correspondência
entre os números
naturais.

Ler e escrever
números por
extenso até
1999.

Avaliação
Formacional

- Atividades
escritas variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros
escritos/
Acompanhamento
individual do
aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
-A tividades diárias
considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.

- Utilizar
material dourado
(ou sua
representação
para compor e
decompor
números).
- compor e
decompor um
mesmo número
de diferentes
formas,
percebendo as
equivalências.
- reconhecer a
diferença do
valor de um
algarismo de
acordo a posição
que ocupa no
número.
utilizar o jogo da
composição para
completar o
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trabalho de
reconhecimento
das características
do sistema de
numeração
decimal.

Números

Composição e
decomposição de
números naturais

Construção de
fatos
fundamentais da
adição, subtração e
multiplicação reta
numérica.

(EF03MA03)
Construir e
utilizar fatos
básicos da
adição e da
multiplicação
para o cálculo
mental ou
escrito

Construir e
utilizar fatos
básicos da
adição,
subtração e
multiplicação.

(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,
relacionandoos com

Estabelecer a
relação entre
números naturais
e pontos na reta
numérica.

- Reconhecer os
termos da
adição, subtração
e multiplicação.
- resolver
situação
- Atividades escritas
problemas,
variadas.
convencionais ou
- Atividades
individuais e
não, que
coletivas.
envolvem as
ideias de juntar e - Registros escritos/
de acrescentar da Acompanhamento
adição e da ideia individual do aluno.
subtrativa, de
- Prova escrita.
complementar e
- Apresentação de
comparativa da
seminário.
subtração.
-Diagnósticos
- resolver adição, acompanhamento.
- Pesquisas em
subtração e
grupos ou
multiplicação
individuais.
empregando
- Atividades
técnica de
diárias
cálculo.
considerando as
- resolver adições
habilidades a
e subtrações sem
serem
trocas por meio
desenvolvidas
de estratégias
pelos alunos.
pessoais, pela
decomposição dos
termos nos valores
relativos dos seus
algarismos e pela
decomposição dos
termos em ordem.

Sequência didática
na reta numérica.
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deslocamentos
para a direita
ou para a
esquerda.

Números

Procedimentos de
cálculo (mental e
escrito) com
números naturais:
adição e subtração

(EF03MA05)
Utilizar diferentes
procedimentos de
cálculo mental e
escrito para
resolver
problemas
significa-tivos
envolvendo
adição e
subtração com
números naturais

- Fazer
estimativas de
totais e de
restos.
- Utilizar a noção
de operações
inversas par
resolver
situações
problemas com
minuendo
desconhecido.
Interpretar tabela
de dupla entrada e
gráfico de barra.

Projeto didático
sobre números.

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

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.

- Organizar a
leitura oral de
parte do texto
por alguns
alunos.
Promover uma
discursão.

Resolver
problemas de
adição e de
subtração,
utilizando
estratégias
pessoais de
cálculo e os fatos
básicos da adição
e da subtração.

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

(EF03MA07)
Resolver e
elaborar
problemas de
multiplicação (por
2, 3, 4, 5 e 10)
com os
significados de
adição de

- Reconhecer a
multiplicação
como adição de
parcelas iguais.
- Resolver
situações problemas que
envolvem as
ideias da

- Atividades
ocasionais.
Atividades
permanentes.
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- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
- Atividades
diárias
considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.
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repartição em partes
iguais e medida.

Números

Álgebra

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

parcelas iguais e
elementos
apresentados em
disposição
retangular,
utilizando
diferentes 328
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.

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

(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.

Identificação e
descrição de
regularidades em
sequências
numéricas recursivas.

(EF03MA10)
Identificar
regularidades
em sequências
ordenadas de
números
naturais,
resultantes da
realização de
adições ou
subtrações
sucessivas, por
um mesmo

multiplicação.
- Observar as
relações das
tabuadas do 2 e
do 4,3 e do 6, 5 e
do 10.
- Construir a
tabuada do 7, 8 e
do 9.

- Reconhecer
divisão como
distribuição de
uma quantidade
de partes iguais.
- Efetuar
divisões com
trocas usando o
algarismo.
- Resolver
situações
problemas com
as quatro
operações.

- Determinar a
metade de um
número.
- Identificar a
terça e a quarta
parte, quinta
parte e décima
parte de uma
grandeza
discreta
(quantidade).
- Reconhecer a
multiplicação e a
divisão com
operações
inversas.
- Identificar
regularidades em
sequências
ordenadas de
números
naturais.
-Realizar adições
e subtrações
sucessivas por
um mesmo
número.
- Descrever uma
regra de

- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
Sequência didática.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
-A tividades diárias
considerando as
habilidades a serem
desenvolvidas pelos
alunos.

Sequência didática.

- Atividades que
permitam aos
alunos ler,
escrever e
compor números
estabe- lecendo
relações entre os
registros
numéricos e a
língua materna.
- Determinar
elementos
faltantes em

- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
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número,
descrever uma
regra de
formação da
sequência e
determinar
elementos
faltantes ou
seguintes.

Geometria

Relação de igualdade

(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.

Localização e
movimentação:
representação de
objetos e pontos de
referência.

(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.

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

(EF03MA13)
Associar figuras
geométricas
espaciais (cubo,
bloco retangular,
pirâmide, cone,
cilindro e esfera)
a objetos do
mundo físico e
nomear essas
figuras.

formação de
sequências.
Determinar
elementos faltantes
numa sequência.

Compreender a
ideia de igualdade
para escrever
diferente sentenças
de adição ou de
subtração de dois
números naturais.

Descrever e
representar por
meio de esboços ou
utilizando croquis e
maquetes.

Associar figuras
geométricas
espaciais, cubo,
bloco retangular,
pirâmide, cone
cilindro e esfera).

sequências
recursivas.

- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
-A tividades
diárias
considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.

- Roda de
conversas para
iniciação dos
objetos de
conhecimentos.
organização de
sequência didática
para trabalhar a
unidade temática
álgebra.

- Classificar
sólidos
geométricos pela
observação de
característica
comum e
diferenças.
- Reconhecer
sólidos
geométricos
arredondados e
não
arredondados.
Identificar faces,
vértices e arestas
em alguns sólidos
geométricos.
- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
- Perceber
individuais e
características do
coletivas.
cubo do
- Registros escritos/
paralelepípedo,
Acompanhamento
prisma, pirâmide,
individual do aluno.
do cilindro, do
- Prova escrita.
cone e da esfera.
- Apresentação de
Reconhecer
seminário.
características
-Diagnósticos
comuns e
acompanhamento.
diferenças entre os
- Pesquisas em
principais sólidos
grupos ou
geométricos.
individuais.
- Atividades
diárias
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considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.

Geometria

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

(EF03MA14)
Descrever
características de
algumas figuras
geométricas
espaciais (prismas
retos, pirâmides,
cilindros, cones),
relacionando-as
com suas
planificações.

- Perceber a
forma da face
visualizada ou da
base de um
solido
geométrico.
- Inferir quantos
e quais são os
sólidos
geométricos
representado em
uma cons- trução
ou em pilhas.
Atividade em grupo
ou individuais.

Classificar e
comparar figuras
planas (triângulo,
quadrado,
retângulo, trapézio
e paralelogramo)
em relação aos seus
lados.

- Identificar
figuras planas
como contorno
de uma região
plana.
- Reconhecer e
desenhar
triangulo,
retângulo,
quadra-do,
trapézio,
paralelogramo e
circunferência.
- Identificar lados
e vértices de uma
figura plana
poligonal.
Construir uma
região quadrada
por meio de
dobraduras e
recorte.

Reconhecer figuras
congruentes
usando
sobreposição e
desenhos e malhas.

- Identificar
figuras
congruentes.
- Representar
trajeto em malha
quadriculada
descri- tos por
meio de códigos
e também
descrever
trajetos
utilizando
códigos.
- Reconhecer o
eixo de simetria

- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
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(EF03MA15)
Classificar e
comparar figuras
Figuras geométricas
planas (triângulo,
planas (triângulo, quaquadrado, retândrado, retângulo,
gulo, trapézio e
trapé- zio e
paralelo- gramo)
paralelogramo):
em relação a seus
reconhecimento e
lados
aná- lise de
(quantidade,
características.
posições relativas
e comprimento) e
vértices.

Grandezas e
medidas

Descrever
características de
algumas figuras
geométricas
espaciais.
- Inserir quantos
e quais são
sólidos
geométricos
repre- sentado
em uma
construção ou
em pilhas.
Atividades em
grupos ou
individuais.

Congruência de
figuras geométricas
planas.

(EF03MA16)
Reconhecer
figuras
congruentes,
usando
sobreposição e
desenhos em
malhas
quadriculadas ou
triangulares,
incluindo o uso de
tecnologias
digitais.
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de uma figura.
Completar uma
figura que
apresenta simetria
desenha- da em
malha
quadriculada,
dando seu eixo de
simetria.

Grandezas e
medidas

- Atividades
diárias
considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.

Significado de
medida e de unidade
de medida.

(EF03MA17)
Reconhecer que o
resultado de uma
medida depende
da unidade de
medida utilizada.

Reconhecer que o
resultado de uma
medida depende da
unidade de medida
utilizada.

- Observar e
comparar
medidas de
comprimento,
utilizando a
unidade de
medida não
padronizada.
- Observar e
comparar
capacidade e
massa utilizando
unidade de
medidas
padronizadas
mais usuais.
Atividades
realizando algumas
explorações
concretas.

Significado de
medida e de unidade
de medida.

(EF03MA18)
Escolher a
unidade de
medida e o
instrumento mais
apropriado para
medições de
comprimento,
tempo e
capacidade.

Escolher a unidade
de medida e o
instrumento mais
apropriado par
medições.

- Atividades
ocasionais.
-Trazer para a sala
de aula a fita
métrica ou uma
trena e explorar
vários ambientes.

Estimar, medir e
comparar
comprimento,
utilizando unidade
de medidas não
padronizadas e
padronizadas mais
usadas.

- Roda de
conversas para
iniciação dos
objetos do
conhecimento.
- Incentivar os
alunos a fazerem
estimativas da
distância entre a
casa delese a
escola.
- Convidar
alguns alunos
para que
explique no
quadro de giz a
estratégia
utilizada para
chegar aos

- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
- Atividades
diárias
considerando as
habilidades a
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comprimento
(unidades não
convencionais e
conven- cionais):
registro,
instrumentos de
medida, estimativas
e comparações.

(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.
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resultados.

Grandezas e
medidas

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

(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.

Estimar e medir
capacidade e massa
utilizando unidade
de medida não
padronizada e
padronizada mais
usada.

Pesquisa com
roteiro sobre as
massas indicadas
nas embalagens de
produtos.

Comparação de áreas
por superposição.

(EF03MA21)
Comparar,
visualmente ou
por superposição,
áreas de faces de
objetos, de
figuras planas ou
de desenhos, de
preferência com
dados locais.

Comparar,
visualmente ou por
superposição áreas
e faces de objetos.

Utilizar dobraduras
e recorte para
construir pipa de
papel, brinquedos,
convites,etc.

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

(EF03MA22) 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.

Ler e registrar
medidas em
intervalo de tempo.

- Disponibilizar
um relógio
analógico na sala
de aula para que
os alunos possam
observar seu
funcionamento.
Os alunos devem
perceber que o
ponteiro grande
dos minutos aponta
para o número 12 e
o pequeno indica o
número referente a
hora.

Sistema monetário
brasileiro:
estabelecimento de
equivalências de um
mesmo valor na
utilização de
diferentes cédulas e
moedas.

(EF03MA24)
Resolver e
elaborar
problemas que
envolvam a
comparação e a
equivalência de
valores
monetários do

Resolver e elaborar
problemas que
envolvam
comparação e a
equivalência de
valores monetários
do sistema
brasileiro em
situações de

- Roda de
conversa para
iniciação dos
objetos de
conhecimento.
- Verificação dos
conhecimentos
prévios dos
alunos a cercada
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sistema brasileiro
em situações de
compra, venda e
troca.

Probabilidade
e estatística

compra, venda e
troca.

leitura de
quantias,
surgimento do
dinheiro,
materiais que
são feitas as
cédulas e as
moedas.
Jogo das moedas,
recorte moedas e
notas e monte as
cartelas;
embaralhe-as e
coloque-as e monte
sobre a mesa,
viradas par baixo;
cada jogador, na
sua vez, compra
uma carta até que
as cartas do monte
acabe. Faz-se a
contagem dos
pontos contando o
número de reais de
cada jogador,
ganha quem tiver
mais pontos, ou
seja, mais reais.

Análise da ideia de
acaso em situações
do cotidiano: espaço
amostral.

(EF03MA25)
Identificar, em
eventos
familiares
aleatórios, todos
os resultados
possíveis,
estimando os que
têm maiores ou
menores chances
de ocorrência.

Identificar, em
eventos familiares
aleatórios, todos os
resultados
possíveis.

Jogos que utilize o
dado para que o
professor trabalhe
a ideia de chance
com os alunos.

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

(EF03MA26)
Resolver problemas cujos
dados estão
apresentados em
tabelas de dupla
entrada, gráficos
de barras ou de
colunas.

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

Construção de um
mercadinho na sala
de aula com
embalagens,
rótulos e os preços,
no qual os alunos
possam utilizar
dinheirinho,
pagando pelos
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- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
- Atividades
diárias
considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.
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produtos
comprados e dando
troco, quando
necessário.

Probabilidade
e estatística

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

(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
representa- los
em gráficos de
colunas simples,
com e sem uso de
tecnologias
digitais.

Realizar pesquisa
envol- vendo
variáveis
categóricas e
numéricas e
reorganizar dados
coletados por meio
de tabelas e
gráficos.

Projetos
envolvendo
probabilidade e
estatística.

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

(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 sócio.

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

- Construção de
um mercadinho
na sala de aula
com embalagens,
rótulos e os
preços, no qual
os alunos possam
utilizar
dinheirinho,
pagando pelos
produtos
comprados e
dando troco,
quando
necessário.
Resolução de
situações
problema por
meio de
diferentes
estratégias seja
mental oi escrita.

-- Atividades escritas
variadas.
- Atividades
individuais e
coletivas.
- Registros escritos/
Acompanhamento
individual do aluno.
- Prova escrita.
- Apresentação de
seminário.
-Diagnósticos
acompanhamento.
- Pesquisas em
grupos ou
individuais.
- Atividades
diárias
considerando as
habilidades a
serem
desenvolvidas
pelos alunos.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Eixos
Temáticos

Números

Objetos do
conhecimento

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

Habilidade

(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
cálculos
(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

Expectativas de
aprendizagens

Reconhecer o uso
dos números no
cotidiano. Conhecer
as características do
sistema de
numeração
decimal: algarismos
e valor posicional
(relativo).

Compor e
decompor
números em
unidades e
ordens e realizar
contagens
por
agrupamentos.

Resolver adições
e subtrações
empregando
técnicas de
cálculo metal.
Resolver
situações
problemas de
adição que
envolvam as
ideias de juntar e
acrescentar da
adição e as ideias
de tirar,
completar e
comparar da

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

- Utilizar
números de
tabelas, jornais,
revistas e
páginas da
internet para
que as
atividades
estejam
contextualizadas
permitindo aos
alunos
perceberem
esses números
no ambiente
real.

Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
escritos/
acompanhamento
individual dos
alunos. Prova
escrita.
Apresentação/
seminários das
propriedades e
estratégias de
cálculos.

Apresentar
atividades que
visam ampliar a
compreensão da
estrutura do
sistema de
numeração
decimal.

Apresentar a
matemática
presente em
situações diárias
estimular a
utilização de
métodos de
cálculos que são
utilizados para
conferir o troco
no mercado
(calculo mental
ou calculadora).
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resultado (de
preferência,
dados da
comunidade
local).

Números

Propriedades das
operações para o
desenvolvimento
de diferentes
estratégias de
cálculo com
números naturais

(EF04MA04)
Utilizar as
relações entre
adição e
subtração, bem
como entre
multiplicação e
divisão, para
ampliar as
estratégias de
cálculo.

Propriedades das
operações para o
desenvolvimento de
diferentes estratégias
de cálculo com
números naturais

(EF04MA05)
Utilizar as
propriedades das
operações para
desenvolver
estratégias de
cálculo

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

(EF04MA06)
Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo
diferentes
significados da
multiplicação
(adição de
parcelas iguais,
organização
retangular e
proporcionalida
de), utili- zando
estratégias
diversas, com
cálculo por
estimativa,
cálculo mental e
algoritmos.

subtração.

Identificar a
multiplicação
como: adição de
parcelas iguais,
disposição
retangular,
proporcionalidade
e combinatória.
Reconhecer as
propriedades,
comutativa,
distributiva e
associativa da
multiplicação e
utilizar calculadora
para a aplicação
das propriedades.

Desenvolver
estratégias de
cálculos seja elas
por algoritmo ou
calculo mental.

Fazer cálculos
utilizando
aproximações e
estimativas.
Resolver situações
problemas que
envolvam
diferentes
significados da
multiplicação.

Utilizar situações
em que o aluno
perceba as
comutativa e
associativa juntas
podem facilitar
muito a resolução
dos cálculos.

Explorar situações
problemas em que
as quantidades
estão com uma
relação direta de
proporcionalidade,
por exemplo, se é
utilizado 3 ovos
para fazer um bolo,
quantos ovos são
necessários para
fazer 5 bolos.

Analisar que
quando se
poucas parcelas
iguais, a adição
pode ser mais
prática, porém
que conforme se
aumenta a
quantidade de
parcelas, a
multiplicação se
torna mais
vantajosa.
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Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
escritos/
acompanhamento
individual dos
alunos. Prova
escrita.
Apresentação/
seminários das
propriedades e
estratégias de
cálculos.
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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 e1/100)

(EF04MA07)
Resolver e
elaborar
problemas de
divisão cujo
divisor tenha no
máximo dois
algarismo,
envolvendo os
significado 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
manipulá
vel, 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)
Reconheceras
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.

- Identificar os
nomes dos
termos da
divisão.
Identificar a
divisão exata
como aquela
cujo resto é zero.
Efetuar divisões
utilizando
estratégias
próprias.

Compor e
decompor
números,
utilizando o
ábaco e o
material
dourado.
- Registros
através de
tabelas simples.

- Reconhecer
que as frações
surgiram da
necessidade de
medir
comprimentos
quan- do a
unidade de
medida não caia
um número
inteiro de vezes
no comprimento
a ser medido.

Utilizar o
algoritmo
convencional
ou demais
possibilidades
como ao dividir
168: 4 pode ser
resolvido
utilizando a
técnica de
decomposição
ou seja,
100: 4+ 60: 4+
8: 4=
- 25+15+2= 42

Propor atividades
em que os alunos
possam por
exemplo,
combinar de
quantas maneiras
diferentes uma
pessoa pode se
vestir
considerando 4
calças e 6 blusas
ou até mesmo
quais
possibilidades
de
combinação de
lanches e sucos
em um
determinado
comercio.

Desenvolver
situações
problemas em
que os alunos
identifiquem
vezes uma porção
particionada de
algo, seria
necessária para
compor todo o
objeto e dessa
forma associem
que frações
unitárias medem
ou vale menos do
que o inteiro
fracionado
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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 serem
divididos por um
mesmo número
natural diferente de
zero.

(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
sequencias
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,
identificado
regularidades.

Identificar
diferentes comtextos em que se
utilizam décimos
e centésimos de
uma unidade.
Representar e ler
números racionais
na forma decimal.

Reconhecer e
calcular os
múltiplos de um
numero natural e
identificar nomes
usados para alguns
casos, como dobro,
triplo etc.

Identificar os
nomes dos
termos da
divisão.
Reconhecer a
divisão como
distribuição em
partes iguais e
como medida
(quantos cabem?).

- Apresentar
atividades que
mostrem que a
unidade é
formada por 10
décimos e o
décimo
formado por 10
centésimos.
Além disso
deve ser
mostrado que a
representação
decimal está
associada às
frações cujos
denominadores
são potências
de 10 (1/10 =
0,1 e 1/100 =
0,01).
Utilizar exercícios
em que os alunos
comparem
múltiplos de dois
números
diferentes,
notando os que
são comuns, sem
se preocuparem
com conceitos
como mínimo
múltiplo comum.
Apresentar
atividades em
que os alunos
possam
descobrir quais
são os números
que quando
divididos por
quatro terão
resto 2.
Na investigação
desse
problema é
possível que os
alunos se
deparem com
uma sequência
de números, 2,
6, 10, 14, 18,
22, +2; 14 =
4x3+2, etc., em
outras palavras,
os múltiplos de 4
somados com
dois.
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Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
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escrita.
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Relações entre
adição e subtração
e entre
multiplicação e
divisão

Propriedades da
igualdade

Propriedades da
igualdade

Geometria

Localização e
movimentação:
pontos de referência,
direção e sentido
Paralelismo e
perpendicularíssimo

(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
deexemplos, que
a relação de
igualdade
existente entre
dois termos
permanece
quando se
adiciona ou
subtrai-se um
mesmo número a
cada um desses
termos.

Reconhecer a
adição e a
subtração como
operações inversas.
Reconhecer a
multiplicação e a
divisão como
operações inversas.
Resolver situações
problemas que
envolvam o cálculo
das quatro
operações.

Resolver situações
problemas que
favoreça o
desenvolvimento e
o pensamento
relacional onde as
propriedades
fundamentais das
operações e da
igualdade,
favoreçam a
resolução.

(EF04MA15)
Determinar o
número
desconhecido que
torna verdadeira
uma igualdade
que envolve as
operações
fundamentais
com números
naturais.

Resolução de
problemas em que
os números sejam
substituídos por
letras frutas ou
animais aplicando
operações inversas.

(EF04MA16)
Descrever
deslocamentos
e localização de
pessoas e de
objetos no
espaço, por
meio de malhas
quadriculadas e
representações
como

Reproduzir,
ampliar e reduzir
quadrados e
retângulos
desenhados em
malha
quadriculada.
Interpretar esboços
de plantas baixas e
mapas ou
esquemas de uma

Propor situações
problemas em
que os alunos
para resolve-las
devam utilizar as
relações inversas
entre as
operações de
adição e de
subtração e de
multiplicação e de
divisão.

Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
escritos/
acompanhamento
individual dos
alunos. Prova
escrita.
Apresentação/
seminário.

Utilizar a
palavra ou
termos para se
referir aos
“lados“ em
uma relação de
igualdade.
Utilizar as
propriedades
fundamentais das
operações e da
igualdade para
analisarem e
resolverem
problemas.
Utilizar as
situações
problemas
utilizadas nas
habilidades
listadas acima
tornando
desconhecidos
algum dos termos
do problema, de
modo que a
resolução se
paute em
determinar esse
tempo.
Utilizar as
ferramentas
online como o
google maps que
possibilita ao
aluno visualizar o
mapa da cidade
onde ele mora,
dessa forma
traçar rotas e
utilizar os
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desenhos,
mapas, planta
baixa e croquis,
empregando
termos como
direita e
esquerda,
mudanças de
direção e
sentido,
intersecção,
transversais
paralelas e
perpendiculares

Figuras geométricas
espaciais (prismas e
pirâmides):
reconhecimento,
representações,
planificações e
características

Geometria

Ângulos retos e não
retos: uso de
dobraduras,
esquadros e
softwares

(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 ouso de
dobraduras,
esquadros ou
softwares de
geometria.

região.

Estabelecer
características
comuns e
diferenças entre
pirâmides e prismas
por meio das
formas de suas
bases e de suas
faces laterais.

Identificar
polígonos e não
polígonos.
Classificar
polígonos quanto
ao número de lados
e de vértices.

conceitos
relativos a essa
habilidade para
descrever e se
localizar.

Utilizar diversos
procedi- mentos
metodológicos,
como exemplo,
manipulação de
sólidos
geométricos de
acrílicos ou
construídos com
outros materiais,
embalagens de
produtos,
observações de
construções com
formatos de
prismas e de
pirâmides.

Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
escritos/
acompanhamento
individual dos
alunos. Prova
escrita.
Apresentação/
seminário.

Utilizar
diversos
recursos, tais
como,
dobraduras,
esquadros e
softwares de
geometria.
Utilizar a
ferramenta de
medir ângulos
e submetêlos a
investigação de
uma lista de
figura de
figuras
previamente
preparada, já
no geoplano os
alunos tem a
possibilidade
de construírem
figuras e desta
forma o
professor
pode alterar
entre figuras com
ângulos e não
retos.
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Simetria de reflexão

Grandezas e
Medidas

(EF04MA19)
Reconhecer
simetria de
reflexão em
figuras 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.

Medidas de
comprimento, massa
e capacidade:
estimativas,
utilização de
instrumentos de
medida e de
unidades de medida
convencionais mais
usuais

(EF04MA20)
Medir e
estimar
comprimentos
(incluindo
perímetros),
massas e
capacidades,
utilizando
unidades de
medida
padronizadas
mais usuais,
valorizando e
respeitando a
cultura local.

Áreas de figuras
construídas em
malhas quadriculadas

(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.

Identificar figuras
planas que
apresentam
simetria em relação
a uma reta
Verificar se uma
reta é o eixo de
simetria de figuras
simétricas
desenhadas em
malha
quadriculada.

Reconhecer
medidas e
instrumentos de
medida.
Reconhecer metro,
centímetro,
milímetro e
quilômetro como
unidade de medida
de comprimento e
identificar suas
equivalências mais
usuais.

Medir o
comprimento do
lado e do contorno
de uma figura plana
(perímetro ou área)
desenhada em
malha
quadriculada.

Utilizar as
dobraduras
para a
construção de
figuras
simétricas
Propor atividades
que os alunos que
os alunos possam
verificar se as
figuras são
simétricas ou não,
identificando
inclusive em
alguns casos o
eixo de simetria.
Utilizar
medidas não
padronizadas
que são
utilizadas
localmente
para medir e
estimar
comprimento,
massas e
capacidades.
Utilizar
situações do
cotidiano,
incluindo por
exemplo,
partes das
medidas como
centímetros,
gramas,
milímetro, etc..

Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
escritos/
acompanhamento
individual dos
alunos. Prova
escrita.
Apresentação/
seminário.

Apresentar em
uma malha
quadriculada
retângulos
diferentes no
formato, porém
ocupando a
mesma área ou
ainda, dois
triângulos que
ocupam a mesma
área que um
retângulo,
utilizando assim
metades de
quadradinho
como se pede a
habilidade.
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Medidas de tempo:
leitura de horas em
relógios digitais e
analógicos, duração
de eventos e relações
entre unidades de
medida de tempo

Problemas utilizando
o sistema monetário
brasileiro

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

(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.

(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.

(EF04MA23)
Reconhecer
temperatura
como grandeza e
o grau Celsius
como unidade de
medida a ela
associada e
utilizá-lo em
comparações de
tempera- turas
em diferentes
regiões do Brasil
ou no exterior ou,
ainda, em
discussões que
envolvam
problemas relacionados ao
aquecimento
global.

Reconhecer a
equivalência entre
1 hora e 60 minutos
e 1 minuto e 60
segundos.

Apresentar o nosso
sistema monetário
e todas as moedas
que antecederam o
real.
Situações-problema
ligadas à adição que
envolvam troco em
ações de compra e
venda com foco no
consumo
consciente.

Reconhecer
medidas e
instrumentos de
medida.
Pesquisar em
revistas e jornais
variações de
temperatura
(clima) das regiões
brasileiras.

Propor atividades
com minutos e
segundos, pois se
torna desafiador
quando se propõe
que o aluno
determine a
duração de uma
tarefa se o início
for por exemplo
17:18 e o fim seja
19:12.

Observar o
conhecimento
dos alunos sobre
o valor das notas
e moedas do
nosso sistema
monetário.
Propor atividades
como mercadinho para que os
alunos vivenciem
situações de
compra, troco,
compra
parcelada, lucro.
Não deixando de
abordar situações
de consumo
ético, consciente
e sustentável.
Utilizar
comparações
para
analisarem
temperaturas
em diferentes
regiões do
Brasil e no
mundo,
inclusive na
medida do
possível
discutirem
sobre o
aquecimento
global. Utilizar
a internet para
discutirem
sobre previsões
do tempo nas
diversas
regiões do
planeta, além
de solicitar que
os alunos
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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

Probabilidade
e Estatística

Análise de chances
de eventos aleatórios

(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.

(EF04MA26)
Identificar, entre
eventos
aleatórios
cotidiano, aqueles
que têm maior
chance de
ocorrência,
reconhecendo
características de
resultados mais
prováveis, sem
utilizar frações.

Pedir que façam
registros de
temperaturas
máxima e mínima
na localidade onde
mora par que
possam fazem
registros através de
tabelas e gráficos.

Reconhecer e
analisar situações –
problemas
contextualizadas do
coti- diano como
quais as chances de
se pegar um
bombom em uma
caixa com
quantidades
diferentes de
sabores
aleatoriamente.

assistam aos
telejornais para
anotarem esses
previsões e no
outro dia
conferir com
um
termômetro se
houve exatidão
ou não no que
foi previsto.
Apresentar
gráficos de
colunas que
registram
temperaturas
máxima e
mínima
solicitando aos
alunos
explicarem
como os dados
daquele gráfico
foram obtidos,
para que
quando os
mesmos forem
elaborar seus
próprios
gráficos
possam ter
uma noção
inicial de onde
iniciar.
Utilizar além das
planilhas
eletrônicas,
malhas
quadriculadas
que facilitam o
registro.

Utilizar as
frações, por
exemplo, ao se
jogar um dado,
qual é a chance
de cair um
número par,
como são três
possibilidades e
esperado que o
aluno responda 3
chances em 6.
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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

Probabilidade
e Estatística

Diferenciação entre
variáveis categóricas
e variáveis numéricas
Coleta, classificação e
representação de
dados de pesquisa
realizada

(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 pésquisa
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.

Coleta de
informações de
diferentes áreas do
conhecimento
através de tabelas
em jornais, revistas,
páginas na internet.

Coleta de dados
através de
entrevistas
realizadas na
comunidade local
com variáveis
categóricas e
numéricas.

Apresentar
tabelas e
gráficos com
base em
informações de
diferentes
áreas do
conhecimento
adequadas ao
nível de
aprendizagem
dos alunos.
Procurar
tabelas em
jornais,
revistas,
páginas na
internet de
assuntos que
são atraentes
aos alunos,
como jogos
online, filmes,
cantores mais
ouvidos, entre
outros
assuntos.

Atividades escritas
e variadas.
Atividades
individuais e
coletivas. Registros
escritos/
acompanhamento
individual dos
alunos. Prova
escrita.
Apresentação de
seminário.
Elaboração de um
pequeno texto afim
de comunicar o que
conse- guiram
saber com o estudo
de gráficos e
colunas.

Realizar
atividades de
pesquisa,
sendo
submetidos a
passos como,
identificação
de um
problema a ser
pesquisado,
definição da
população,
procedimentos
que serão
adotados para
a coleta dos
dados, entre
outros,
utilizando
sempre tabelas
e gráficos.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

Ø Conhecer um
pouco da história
dos números e
perceber que a
criação deles
veio da
necessidade do
ser humano de
fazer contagens;

Números

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

(EF05MA01)
Ler, escrever e
ordenar
números
naturais até a
ordem das
centenas de
milhar com
compreensão
das principais
características
do sistema de
numeração
decimal.

Ø Ler números
que estão
presentes nos
diferentes
gêneros textuais
e em diferentes
contextos, até a
ordem das
centenas de
milhar, para
compreender
aspecto da
realidade social,
política, cultural
e econômica;
Ø Formar grupos
de dez em dez
para fazer
contagem e
registrar em
tabelas;
Ø Identificar
ordem e classes;

Perceber os
diferentes
valores
atribuídos a um
algarismo de
acordo com a
sua posição na
escrita no
número( valor
relativo);

Ø

- Apresentar a
historia dos
números
explorando os
sistemas de
numeração
Maia e
Romano;
- Analisar as
características
de cada
sistema de
numeração,
bem como
semelhanças e
diferenças
entre eles;

- Atividades
escritas;
- atividades
individuais e
coletivas;
- Registro escrito/
acompanhamento
dos alunos;
- Apresentação de
seminário etc.
- Jogos diversos;

- Apresentação
de tabelas de
classes;

- Prova escrita;
- Trabalho em

- Utilização dos
jogos, material
concreto,
ábaco, material
dourado.
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(EF05MA02)

Números racionais
expressos na
forma decimal e
sua representação
na reta numérica
Números racionais
expressos na
forma decimal e
sua representação
na reta numérica

Números

Representação
fracionária dos
números racionais:
reconhecimento,
significados, leitura
e representação na
reta numérica

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.

Ø
Ler,
escrever (em
algarismo por
extenso) e
ordenar os
números
racionais na
forma decimal
com
compreensão das
principais
características do
sistema de
numeração
decimal,
utilizando, como
recurso, a
composição e a
decomposição e
a reta numérica;
Ø Compreender
o valor posicional
dos números
racionais
expressos na
forma decimal;
Ø Reconhecer
que os números
racionais
admitem
diferentes
representações
na forma
fracionária;
Ø Estabelecer
relações entre os
números
racionais na
forma fracionária
e decimal.
Ø Reconhecer e
representar na
forma fracionária
e na forma mista,
números
fracionários
maiores que uma
unidade;
Ø Identificar
situações em que
as frações são
utilizadas;
Reconhecer
frações com
denominador
100 como uma
forma de
representar
porcentagem, e
número decimal

Ø Propor
atividades de
leitura, escrita
e ordenação
dos números
racionais
Ø Comparar
números
racionais
expressos na
representação
decimal
Ø Representar
os números
racionais na
reta numérica
Ø Levar os
estudantes a
observarem
que todo
número antes
da vírgula é
chamado de
unidades ou
inteiros,,
independente
da quantidade
de algarismos
que tem
Utilizar o material
dourado para
representar os
décimos,
centésimos e
milésimos

Ø Organização

de uma
sequëncia
didática para
trabalhar
números
racionais
Ø Roda de
conversa para
iniciação dos
objetos do
conhecimento
Confecção de
partes de um
todo para
trabalhar
números
racionais
(material
concreto)
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Ø

(EF05MA04)
Identificar
frações
equivalentes;
Comparação e
ordenação de
números racionais
na representação
decimal e na
fracionária,
utilizando a noção
de equivalência

(EF05MA05)
Comparar e
ordenar
números
racionais
positivos
(representações
fracionária e
decimal),
relacionando-os
a pontos na reta
numérica.

Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo o
conceito de
equivalência;

Ø Comparar
duas ou mais
frações, em
diferentes
contextos, a fim,
de identificar
qual delas
representam a
maior, a menor
quantidade e se
há equivalência
entre elas;
Ø Escrever
frações
equivalentes a
partir de uma
fração indicada

Organização de
uma sequëncia
didática para
trabalhar
números
racionais
ØRoda de
conversa para
iniciação dos
objetos do
conhecimento
Ø confecção
de partes de
um todo para
trabalhar
números
racionais
(material
concreto)
ØResolução de
situações
problemas por
meio de
diferentes
estratégias
Ø Jogos
envolvendo
frações
Ø Atividade
ocasional em
grupo para
avaliar se o que
o aluno pensa é
coerente com a
experiência
Ø Estabelecer
a relação entre
frações
decimais e
porcentagem
apresentando
inicialmente o
conceito de
fração e
diferentes
apoios,
como malha
quadriculada e
figuras pintadas
para contribuir
com essa
conceitualização
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Ø Atividades

escritas ;
Ø atividades

individuais e
coletivas;
Ø Registro
escrito/ acompanhamento dos
alunos;
Ø Apresentação

de seminá- rio
etc.
Ø Jogos diversos;
Ø Prova escrita;
Ø

Trabalho em
grupo.
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Cálculo de
porcentagens e
representação
fracionária

(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.

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

(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.

Ø Utilizar
malhas quadriculadas outros
recursos
didáticos para
apresentar 10%,
25%, 50%, 75%,
100%;
Compreender as
representações
na forma de
porcentagem,
presentes em
textos que
circulam em
sociedade;
Ø Resolver e
elaborar
problemas
envolvendo
cálculo de
porcentagem
(10%, 25%,
50%,75% e
100%) em
contexto de
educação financeira
e outros
Ø Construir
estratégias péssoais de cálculo,
com registro,
para resolver
problemas
envolvendo
adição e
subtração;
Ø Resolver e
elaborar
diferentes tipos
de problemas
(com números
naturais) no
contexto de
jogos e
brincadeiras,
envolvendo uma
ou mais
operações,
imagens/gráficos
e desafios
lógicos, a fim de
desenvolver
raciocínio
dedutivo,
princípio lógicomatemáticos e
criação de
estratégias;
Resolver operações
de adição e
subtração (com e

Estabelecer a
relação entre
frações decimais
e porcentagem
apresentando
inicialmente o
conceito de
fração e
diferentes apoios,
como malha
quadriculada e
figuras pintadas
para contribuir
com essa
conceitualização.

Ø Explorar
procedimentos
pessoais de
cálculo,
decomposição,
ou usando
relação entre
inteiro,
décimos e
centésimos
Propor
atividades que
estimule a
estimativa e o
cálculo mental
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sem agrupamento)

Problemas:
multiplicação e
divisão de números
racionais cuja
represen- tação
decimal é finita por
números naturais

(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
estratégi
as diversas, como
cálculo por
estimativa,
cálculo mental e
algoritmos

Construir
estratégias
pessoais de
cálculo, com
registro, para
resolver
problemas
envolvendo
multiplicação
(por um ou mais
fatores) e divisão
com um ou mais
algarismos no
divisor;
Conhecer
diferentes
algoritmos para
realizar
operações de
divisão (processo
por subtrações
sucessivas, por
estimativa e
processo longo)
para que possa
escolher o
método que
julgar mais
favorável;
Resolver
operação de
multiplicação
(envolvendo um
número racional
por um
multiplicador
natural) e divisão
(envolvendo um
número racional
com divisor
natural e
diferente de
zero) de modo
contextualizado;
Elaborar e
resolver
problemas
envolvendo mais
do que uma
operação
(números
naturais e
racionais),
incluindo
multiplicação e
divisão;

Levar os alunos a
entender que
essas operações
correm na mesma
lógica que as
operações com os
números naturais
Trabalhar
respeitando a
base decimal ,
nosso sistema de
numeração, com
seus
reagrupamentos
e
desagrupamentos
Uso do material
concreto
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sem agrupamento)

Problemas:
multiplicação e
divisão de números
racionais cuja
represen- tação
decimal é finita por
números naturais

(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
estratégi
as diversas, como
cálculo por
estimativa,
cálculo mental e
algoritmos

Construir
estratégias
pessoais de
cálculo, com
registro, para
resolver
problemas
envolvendo
multiplicação
(por um ou mais
fatores) e divisão
com um ou mais
algarismos no
divisor;
Conhecer
diferentes
algoritmos para
realizar
operações de
divisão (processo
por subtrações
sucessivas, por
estimativa e
processo longo)
para que possa
escolher o
método que
julgar mais
favorável;
Resolver
operação de
multiplicação
(envolvendo um
número racional
por um
multiplicador
natural) e divisão
(envolvendo um
número racional
com divisor
natural e
diferente de
zero) de modo
contextualizado;
Elaborar e
resolver
problemas
envolvendo mais
do que uma
operação
(números
naturais e
racionais),
incluindo
multiplicação e
divisão;

Levar os alunos a
entender que
essas operações
correm na mesma
lógica que as
operações com os
números naturais
Trabalhar
respeitando a
base decimal ,
nosso sistema de
numeração, com
seus
reagrupamentos
e
desagrupamentos
Uso do material
concreto
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Resolver
problemas de
caráter
investigativo
(envolvendo
multiplicações e
divisões), criando
estratégias
diferenciadas e
registros das
respostas e
processos
desenvolvidos.

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
formado.

Álgebra

Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência

(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

Ø Propor
resolução de
problemas;
Ø Explorar
problemas de
contagem;
Identificar
conexões entre as
diferentes áreas
temáticas da
matemática;
Desenvolver o
raciocínio de
combinatória.

Ø Explorara
as diversas
formas de
resolução
(diagramas,
listas, árvore de
possibilidades,
tabelas);
Ø

Utilização
dos jogos,
material
concreto, ábaco
e material
dourado

Analise de escritas
matemáticas
diversas, bem
como pela
expressão e
registro de
conclusões

Ø Atividades

escritas ;
Ø atividades

individuais e
coletivas;
Ø Registro
escrito/ acompanhamento dos
alunos;
Ø Apresentação

de seminá- rio
etc.
Ø Jogos diversos;
Ø Prova escrita;
Ø

Trabalho em
grupo.

Ø Analise de
escritas
matemáticas
diversas, bem
como pela
expressão e
registro de
conclusões;
Ø Utilizar
modelos
matemáticos
na
compreensão,
representação
e analise de
relações
quantitativa de
grandezas e
também, de
situações e
estruturas
matemáticas,
fazendo uso de
letras e outros
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símbolos

(EF05MA11)
Resolver e
elaborar
problemas cuja
conversão em
sentença
matemática seja
uma igualdade
com uma
operação em
que um dos
termos é
desconhecido

Álgebra

Grandezas
diretamente
proporcionais
Problemas
envolvendo a
partição de um todo
em duas partes
proporcionais

Grandezas
diretamente
proporcionais
Problemas
envolvendo a
partição de um
todo em duas partes
proporcinais

Resolver
problemas
envolvendo um
valor
desçonhecido;
Usar as relações
estudadas e
generalizadas como
ferramenta de
resolução e
elaboração de
problemas mais
complexos, tendo
consciência das
relações
empregadas, sendo
capaz de justificar e
explicitar a escolha
feita no processo
de encontrar o
valor desçonhecido.
Analisar,
estabelecer
relações e
comparações
entre grandezas
e quantidades,
argumentar e
explicar relações
proporcionais e
compreender as
relações
multiplicativas;

Incetivar a
elaboração e
resolução de
problemas mais
complexos

Ø

Resolução de
problemas de
proporcionalidade e
de- senvolvimento
de estraté- gias
Ø
Identificar
relação entre as
grandezas
envolvidas
Ø
Exploração de
tabelas numéricas
Ø
Uso da malha
quadriculada para
cálculo do
perímetro

(EF05MA12)
Resolver
problemas que
envolvam variação
de
proporcionalidade
direta entre duas
grandezas, para
associar a
Desenvolver o
quantidade de um
pensamento
produto ao valor a
algébrico;
pagar, alterar as
Ø
Resolução de
quantidades de
problemas de
ingredientes de
Observar um fato
campo aditivo e
receitas, ampliar
ou relação,
possibilidades de
ou reduzir escala
identificar um
estimativa;
em mapas, entre padrão, algo que se
outros
repete, generalizar
Ø
Propor
esse padrão e faze
atividades de
deduções a partir
antecipação,
dessa
resolução e controle
generalização.
de resultados.
(EF05MA13)
Ø Trabalhar as
Resolver prodiferentes formas de
blemas
resolução de
envolvendo a
problemas por
partilha de uma
Resolver
esquemas,
quantidade em
problemas.
desenhos, ou outros
duas partes
registros
desiguais, tais
Ø Explorar a
representação em
como dividir uma
forma de razão
quantidade em
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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

Plano cartesiano:
coor- denadas
cartesianas (1º
quadrante) e
represen- tação de
deslocamentos no
plano cartesiano

(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

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

(EF05MA15)
Interpretar,
descrever e
representar a
localização ou
movimentação de
objetos no plano
cartesiano (1º

Ø Explorar a ideia de

divisão em partes
proporcionais em si,
e não
necessariamente a
exigência de que a
resolução seja
expressa em forma
de razão Trabalhar
as diferentes formas
de resolução de
problemas por
esquemas,
desenhos, ou outros
registros
Ø Explorar a
representação em
forma de razão
Explorar a ideia de
divisão em partes
proporcionais em
si, e não
necessariamente a
exigência de que a
resolução seja
expressa em forma
de razão.
Ø Utilização
Ø Localizar
de jogos de
objetos (pontos
batalha naval
ou imagens) a
de
partir da
movimentação
indicação das
em malhas
coordenadas
quadriculadas,
geográficas
inclusive as
representadas
desenhadas no
em malhas
chão para que
quadriculadas.
os alunos
Ø Resolver e
possam se
elaborar
deslocar
problemas que
Ø Utilização
envolvem o
de jogos
deslocamento
eletrônicos
de
para que os
pessoas/objetos
alunos
no espaço.
localizem
Ler mapas e croquis
objetos usando
para localizar-se no
coordenadas
espaço e criar
Utilizar mapas de
representações
rua para que os
deste
alunos localizem
(plantas baixas e
endereços
maquetes).
específicos
Ø Representação
Ø Resolver e
de ângulos a
elaborar
partir da ideia de
problemas
envolvendo a
giro
localização e a
movimentação
Ø
Uso de
de
planilhas
objetos/pessoas
eletrônicas
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quadrante),
utilizando
coordenadas
cartesianas,
indicando
mudanças de
direção e de
sentido e giros.

Geometria

Figuras geométricas
espaciais:
reconhecimento,
representações,
planificações e
características

(EF05MA16)
Associar figuras
espaciais a suas
plani- ficações
(prismas,
pirâmides,
cilindros e cones)
e analisar,
nomear e
comparar seus
atributos

Figuras geométricas
planas:
características,
representações e
ângulos

(EF05MA17)
Reconhecer,
nomear e
comparar
polígonos,
considerando
lados, vértices e
ângulos, e
desenhá-los,
utilizando material
de desenho ou
tecnologias
digitais.

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

(EF05MA18)
Reconhecer a
congruência dos
ângulos e a
proporcionalidad
e entre os lados
correspondentes
de figuras
poligonais em
situações de
ampliação e de
redução em
malhas
quadriculadas e
usando
tecnologias
digitais

no plano
cartesiano (1.º
quadrante).
Visualizar e
representar os
objetos
(bidimensional e
tridimensional) em
diferen- tes
posições (vista
superior, frontal e
lateral).

Observar a
presença e a
importância da
geometria plana e
espacial na
organização do
espaço e dos
objetos ao seu
redor.

para relacionar
a localização de
uma célula de
tabela com as
coordenadas
de linhas,
colunas
naturais desse
tipo de
software
Promoover a
associação das
coordenadas com
as representações
de determinados
pontos no gráfico.
Ø Registro por
escrito das
propriedades
em estudo dos
sólidos;
Ø Utilização
da linguagem
geométrica;
Incentivar a
associação de
planificações à
determinados
sólidos.
Ø

Classificar os
polígonos de
acordo com seus
atributos: regulares
e irregulares;
quadriláteros,
triângulos e outros

Ø
Ampliar e
reduzir polígonos,
proporcionalmente,
utilizando malhas
quadriculadas e
tecnologias digitais.
Ø
Reconhecer
que, ao ampliar ou
reduzir
um
polígono,
proporcionalmente,
o ângulo se
mantém
congruente.

Reconhecer que, ao
ampliar ou reduzir
um polígono, a

Uso de
software
educativos de
Matemática
(Geogebra)
Estimulo da
percepção de
polígonos,
ângulos, e
demais entes da
geometria básica
Ø Utilização de
malhas
Ø Comparar
elementos de
duas figuras( a
medida dos
lados, a medida
dos ângulos po
sobreposição, o
perímetro e a
área)
Ø Estimular
justificativas
orais ou
escritas
Promover as
habilidades
lógicas (analisar
argumentos,
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Ø Atividades
escritas;
Ø Atividades
individuais e
coletivas
Ø Registro
escrito/ acompanhamento dos
alunos;
Ø Apresentação
de seminá- rio
etc.;
Ø Jogos diverso;
Ø Prova escrita;
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medida de todos os
lados devem
aumentar ou
diminuir na mesma
proporção.

Ø Utilizar o
metro e o
centímetro
quadrado, como
unidades de
medida
padronizada para
resolver
problemas que
envolvem
medida de área.

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.

(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

Ø Compreender
as medidas de
comprimento,
área, massa,
tempo,
temperatura,
valor e
capacidade nos
diferentes textos
que circulam em
sociedade.
ØEstabelecer
relações entre
medidas,
números
racionais
(expressos na
forma decimal e
fracionária)
e porcentagem.
Ø Compreender
as medidas de
comprimento,
perímetro, área,
massa, tempo,
temperatura,
valor e
capacidade nos
diferentes textos
que circulam em
sociedade.
Calcular a área e o
perímetro de
polígonos com e

definições;
reconhecer
argumentos
válidos e não
válidos; dar contra
exemplos)

Ø Apresentar
alguns
instrumentos
de medidas;
Ø Estabelecer
as relações
existentes
entre as
unidades de
medida mais
usadas;
Ø Promover a
integração
entre frações e
operações com
números
naturais ou
racionais na
forma decimal;
Ø
Estimular o
desenvolvimento
de fazer
estimativas
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Ø Trabalho em
grupo;
Ø Apresentação
de trabalhos/
argumentação
oral das análises
de sólidos
geométricos,
gráfico de
colunas e
gráfico de
linhas.

Ø Atividades

escritas ;
Ø Atividades

individuais e
coletivas;
Ø Registro

escrito/
acompanhamento
dos alunos;
Ø Apresentação

de seminá- rio
etc.
Ø Jogos diversos;
Ø Prova escrita;
Ø Trabalho em

grupo
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sem o auxílio de
malhas
quadriculadas.

Grandezas e
Medidas

(EF05MA20)
Concluir, por
meio de
investigações,
que figuras de
Áreas e perímetros
perímetros iguais
de figuras poligonais:
podem ter áreas
algumas relações
diferentes e que,
também, figuras
que têm a mesma
área podem ter
perímetros
diferentes
(EF05MA21)
Reconhecer volume como
grandeza associada
a sólidos
geométricos e
Noção de volume
medir volumes por
meio de
empilhamento de
cubos, utilizando,
preferencialmente,
objetos concretos.

Calcular a área e o
perímetro de
polígonos com e
sem o auxílio de
malhas
quadriculadas.

Conhecer
centímetro e metro
cúbico por meio da
ideia de
empilhamento de
cubos no contexto
de resolução de
problemas

Promover a
reflexão sobre as
grandezas área e
perímetros

Ø Trabalhar a
construção da
noção da
medida de
volume através
de unidades
não
padronizadas
Uso do material
dourado
Ø Atividades

escritas ;

Probabilidade
e estatística

Espaço amostral:
análise de chances de
eventos aleatórios

(EF05MA22)
Apresentar todos
os possíveis
resultados de um
experimento
aleatório,
estimando se
esses resultados
são igualmente
prováveis ou não

Compreender,
indicar o espaço
amostral para
resolução de
Ø
Resolução de
problemas,
situações problema
analisando as
Ø Estimular
possibilidades de
estratégias para
ocorrência de um
cada resolução
Ø Promover
evento em relação
experiências
a todas as
Ø Incentivar a
possibilidades,
reflexão sobre
verificando se elas
probabilidade
são ou não iguais,
de modo a suscitar
a formulação de
hipóteses

Ø atividades

individuais e
coletivas;
Ø Registro
escrito/ acompanhamento dos
alunos;
Ø Apresentação
de seminário etc.
Ø Jogos diversos;
Ø Prova escrita;
Ø Trabalho em

grupo.

Cálculo de
probabilidade de
eventos
equiprováveis

(EF05MA23)
Determinar a
probabilidade de
ocorrência de um
resultado em
eventos
aleatórios,
quando todos os
resultados
possíveis têm a

Trabalha
reventos
aleatórios;
Ø
Resolver
situações
problema;
Ø
Promover
experiências;
Incentivar a
reflexão sobre

Ø

Representar
numéricamente as
situações
trabalhadas na
habilidade anterior
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mesma chance de
ocorrer
(equiprováveis).

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

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

(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 obje tivo
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
es crito sobre a
finalidade da
pesquisa e a
síntese dos
resultados

probabilidade.

Compreender
informações e
dados expressos
em tabelas de
dupla entrada,
gráficos de colunas
agrupados, gráficos
pictóricos, de
setores e de linha.

Ø Análise de
gráficos;
Ø Atividades em
dupla ou
individuais:
construção de
tabelas ou
gráficos a
partir de
elementos ou
situações
problemas.

Ø Análise de
gráficos;

Criar a analisar
gráficos e tabelas
através de
programa de
computador.

Ø Atividades
em dupla ou
individuais:
construção de
tabelas ou
gráficos a partir
de elementos
ou situações
problemas;
Ø Produção de
texto/
argumentação
escrita a partir
das análises
dos gráfico e
tabelas
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – MATEMÁTICA– 6º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E DE JUVENTUDE – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO
IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS
EIXO
TEMÁTICO

OBJETO DOS
CONHECIMENTO

HABILIDADE
(EF06MA01)
Comparar, ordenar,
ler e escrever
números naturais e
números racionais
cuja representação
decimal é finita,
fazendo uso da reta
numérica.

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.

(EF06MA01BA)
Interpretar, 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

EXPECTATIVA DA
APRENDIZAGEM

PRINCÍPIOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO
FORMACIONAL

Resolução de
problemas;
Aprender a origem dos
números.
Compreender as
necessidades práticas
do cotidiano que
levaram à criação dos
números.
Identificar diferentes
sistemas de
numeração.
Identificar conhecer e
compreender as regras
do Sistema de
Numeração Decimal.
Reconhecer, interpretar
e representar números
naturais a partir de
situações reais.
Entender o que é
sistema de numeração
posicional e não
posicional.

Modelagem,
(modelagem
matemática consiste
na atividade (ou
tentativa) de
descrever
matematicamente
um fenômeno.
O uso de
computadores;
(linguagem LOGO e
outros programas ,
software e apps ).
A etnomatemática, a
história da
matemática como
motivação para o
ensino de tópicos do
currículo,

A avaliação será
Processual por
meio dos
seguintes
instrumento:
Portfólio;
Provas
objetivas e
subjetivas.
Seminários;
Observação;

O uso de jogos
matemático.
Oficinas temáticas.
Cardápio de
atividades.
Gincanas e feiras
Matemáticas ;

Identificar o us dos
númenos naturais em
contagem ordenação
medida ou código.
Dar exemplos de
números naturais nos
diferentes usos e
contextos.

Debates; Construção
de relatórios ;

Compreender e
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compreensão dos
processos neles
envolvidos com e sem
uso de calculadora.
(EF06MA02BA)
Interpretar, 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).

Fluxograma para
determinar a paridade
de um número natural
Múltiplos e divisores de
um número natural

(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.
(EF06MA04BA)
Resolver situaçõesproblema de
contagem, que
envolvam o princípio
multiplicativo, por
meio de estratégias

classificar os números
naturais (par, ímpar,
antecessor, sucessor,
primo composto etc)
Localizar e representar
números naturais na
reta numérica.
Identificar múltiplos e
divisores de números
naturais

Determinar o MMC e
MDC de números
naturais através de
resolução de situações
problemas.
Elaborar e resolver
situações problema
envolvendo as
operações de
adição, subtração,
multiplicação e divisão
a partir de situações
cotidianas.
Compreender as
operações de
potenciação e
radiciação de números
naturais, identificandoas como operações
inversas.
Resolver expressões
numéricas envolvendo
adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação e
radiciação de números
naturais.
Reconhecer a fração
como parte de um todo
e a significação de
numerador e
denominador.
Simplificar frações.
Reconhecer e
interpretar e operar
com números racionais
nas formas fracionária
e decimal.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
operações com
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variadas, como a
construção de
diagramas, tabelas e
esquemas sem
aplicação de fórmulas
(EF06MA07)
Compreender,
comparar e ordenar
frações associadas às
ideias de partes de
inteiros e resultado de
divisão, identificando
frações equivalentes.
Frações: significados
(parte/todo,
quociente),
equivalência,
comparação, adição
e subtração; cálculo
da fração de um
número natural;
adição e subtração
de frações

números racionais.

(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 relacionálos a pontos na reta
numérica.
(EF06MA09)
Resolver e elaborar
problemas que
envolvam o cálculo
da fração de uma
quantidade 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)
Operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão
e potenciação) com
números racionais.

Resolver e elaborar
problemas com
números racionais
positivos na
representação
decimal,
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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.

Aproximação de
números para
múltiplos de
potências de 10 .

(EF06MA12)
Fazer
estimativas de
quantidades e
aproximar números
para múltiplos da
potência de 10 mais
próxima.
(EF06MA13)

Cálculo de
porcentagens por
meio de estratégias
diversas, sem fazer
uso da “regra de
três”

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.

(EF06MA04BA)
Resolver e elaborar
problemas que
envolvam
porcentagens, com
base na ideia de
proporcionalidade,
sem fazer uso da
“regra de três”,
inclusive utilizando
estratégias
pessoais, cálculo
mental e
calculadora, em
contextos de
educação
financeira, entre

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

511

Palmeiras

Sexta-feira
4 de Março de 2022
513 - Ano - Nº 3318

Parte III - Ensino Fundamental
outros.

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)

(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.
(EF06MA05BA)
Representar e
interpretar o
deslocamento de um
ponto num plano
cartesiano por um
segmento de reta
orientado.

(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

Identificar e entender
as ideias de igualdade e
de desigualdade;

Utilizar as propriedades
da igualdade para
calcular o número
desconhecido em
expressões numerárias;
Relacionar o equilíbrio
de pesos em uma
balança de pratos às
propriedades da
igualdade;
Efetuar cálculos
mentais.
Compreender o
conceito de
espaçogeométrico (bi e
tridimensional).
Compreender e
representar os
conceitos de ponto,
reta e plano.
Reconhecer,
representar e
classifique polígonos.
Conceituar e
diferenciar o círculo e a
circunferência.
Calcular o perímetro e
área de diferentes
figuras planas contida
no espaço de vivência..
Resolver situaçõesproblema envolvendo
figuras planas.
Criar figuras planas em
malha quadriculada e
fazer ampliações ou
reduções;
Representar um plano
cartesiana em malha
quadriculada.
Reconhecer sólidos
geométricos e
identificar seus
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problemas e
desenvolver a
percepção espacial.

Polígonos: classificações
quanto ao número de
vértices, às medidas de
lados e ângulos e ao
paralelismo e
perpendicularismo dos
lados.

(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 classificálos 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.

elementos.
Identificar a
planificação de sólidos
geométricos.
Associar sólidos
geométricos com suas
planificações e viceversa.
Reconhecer e classificar
sólidos geométricos em
poliedros e corpos
redondos.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
poliedros e/ou corpos
redondos a partir do
seu dia a dia

EF06MA21)
Construir figuras
planas semelhantes
em situações de
ampliação e de
redução, com o uso
de malhas
quadriculadas,
plano cartesiano ou
tecnologias digitais.
Construção de figuras
semelhantes:
ampliação e redução
de figuras planas em
malhas quadriculadas

(EF06MA06BA)
Desenvolver noções
de semelhanças de
figuras planas a
partir de ampliações
ou reduções,
identificando as
medidas que se
alteram (ângulos) e
as que se modificam
(dos lados, da
superfície e do
perímetro).
(EF06MA22) Utilizar
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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.

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.).

Reconhecer e
(EF06MA24)
interpretar unidades
Resolver e elaborar
de medida, seus
problemas que
múltiplos e
envolvam as
submúltiplos.
grandezas
comprimento,
Realizar
massa, tempo,
transformações entre
temperatura, área
unidades de medida.
(triângulos e
retângulos),
Compreender
capacidade e
conceito de
volume (sólidos
grandeza.
formados por blocos
retangulares), sem
Resolver situaçõesuso de fórmulas,
problema
inseridos, sempre
envolvendograndezas
que possível, em
e unidades de
contextos oriundos
medidas a partir de
de situações reais
situações vividas.
e/ou relacionadas
às outras áreas do
Compreender o
conhecimento.
conceito de ângulo.
(EF06MA07BA)
Mobilizar ideias
referentes ao
contexto histórico
das grandezas e
medidas.

Reconhecer,
comparar e classificar
ângulos.
Compreender
conceitos do Sistema
Monetário Brasileiro.
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Resolver situaçõesproblema
envolvendo o
Sistema Monetário
Brasileiro dentro do
contexto
sociocultural.
Elaborar
problemas
envolvendo as
grandezas estudadas.

Ângulos: noção, usos
e medida

Plantas baixas e
vistas aéreas

Perímetro de um
quadrado como
grandeza
proporcional à
medida do lado

(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
(EF06MA29)
Analisar e descrever
mudanças que
ocorrem no
perímetro e na área
de um quadrado ao
se
ampliarem ou
reduzirem,
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igualmente, as
medidas de seus
lados, para
compreender que o
perímetro é
proporcional à
medida do lado, o
que não ocorre com
a área.

Probabilidade
e estatística

Leitura e
interpretação de
tabelas e gráficos (de
colunas ou barras
simples ou múltiplas)
referentes a variáveis
categóricas e a
variáveis numéricas

Coleta de dados,
organização e registro
Construção de
diferentes tipos de
gráficos para
representá-los e
interpretação das
informações

(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.

Compreender as
etapas de uma
pesquisa.
Compreender que a
estatística está
persente em diversas
situações do
cotidiano.
Interpretar e
organizar dados e
informações em
tabelas.
Interpretar e
representar dados e
informações em
diferentes tipos de
gráficos.
Resolver situaçõesproblema
envolvendo dados e
informações
estatísticas.
Compreender o
conceito de
porcentagem.
Resolva
situações- problema
que envolvam
porcentagem.

(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, gráficos
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Diferentes tipos de
representação de
informações: gráficos
e fluxogramas

variados e textos
verbais.
(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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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – MATEMÁTICA– 7º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E DE JUVENTUDE – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO
IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS
EIXO
TEMÁTICO

OBJETO DOS
CONHECIMENTO

Múltiplos e divisores
de um número natural

Números

Cálculo de
porcentagens e de
acréscimos e
decréscimos simples

Números inteiros:
usos, história,
ordenação, associação
com pontos da reta
numérica e operações

HABILIDADE
(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.
(EF07MA01BA)
Calcular,
mentalmente ou por
escrito, as operações
com números inteiros
(por meio de
estratégias variadas),
compreendendo os
processos nelas

EXPECTATIVA DA
APRENDIZAGEM

PRINCÍPIOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO
FORMACIONAL

Aprender a origem dos
números inteiros.
Reconhecer, interpretar
e representar números
inteiros.

Resolução de
problemas;

Identificar e relacionar
os conjuntos N e Z.

A avaliação será
Processual por
meio dos
seguintes
instrumento:

Identificar a
representação dos
números inteiros em
situações cotidianas.
Localizar e representar
números inteiros na
reta numérica.
Comparar números
inteiros.
Resolver expressões
numéricas envolvendo
operações com
números inteiros.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
fatos do cotidiano com
números inteiros.
Compreender, criar
estratégias e aplicar o
jogo de sinais.
Compreender o
conceito de número
racional.
Localizar e representar
os números racionais
na reta numérica.
Resolva situaçõesproblema envolvendo
operações com
números racionais.

Modelagem,(modelag
em matemática
consiste na atividade
(ou tentativa) de
descrever
matematicamente um
fenômeno.
O uso de
computadores;
(linguagem LOGO e
outros programas ,
software e apps ).
A etnomatemática, a
história da
matemática como
motivação para o
ensino de tópicos do
currículo,

Portfólio;
Provas
objetivas e
subjetivas.
Seminários;
Observação;

O uso de jogos
matemático.
Oficinas temáticas.
Cardápio de atividades.
Gincanas e feiras
Matemáticas ; Debates;
Construção de
relatórios ;

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

518

Sexta-feira
4 de Março de 2022
520 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
envolvidos.
(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.

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

(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 do
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 associálos a pontos da reta
numérica.
(EF07MA11)
Compreender e
utilizar a
multiplicação e a
divisão de números
racionais, a relação
entre elas e suas
propriedades
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operatórias.
(EF07MA12) Resolver
e elaborar problemas
que envolvam as
operações com
números racionais.
Interpretar e
represente a linguagem
algébrica no estudo das
equações.
(EF07MA13)
Compreender a ideia
de variável,
representada por
letra ou símbolo,
para expressar
relação entre duas
grandezas,
diferenciando-a da
ideia de incógnita.
(EF07MA02BA)
Produzir diferentes
escritas algébricas.
(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.

Linguagem
algébrica:
variável e
incógnita

(EF07MA15)
Utilizar a
simbologia
algébrica para
expressar
regularidades
encontradas em
sequências
numéricas.

Equivalência de
expressões
algébricas:
identificação da
regularidade de
uma sequência
numérica

Reconhecer e
interpretar inequações
como uma
desigualdade entre os
membros de sentenças
matemáticas.
Resolver problemas
envolvendo equações e
inequações em
situações cotidianas.
Compreender os
conceitos de razão e
proporção entre
grandezas.
Reconhecer grandezas
direta e inversamente
proporcionais.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
grandezas direta e
inversamente
proporcionais.
Compreender o
conceito de incógnita e
o princípio de
equivalência das
equações.
Compreender e aplicar
a regra de três simples.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
regra de três simples
em situações do dia a
dia.

(EF07MA16)
Reconhecer se duas
expressões algébricas
obtidas para
descrever a
regularidade de uma
mesma sequência
numérica são ou não
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equivalentes.

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

(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
(EF07MA19) Realizar
transformações de
polígonos
representados no
plano cartesiano,
decorrentes da
multiplicação das
coordenadas de seus
vértices por um
número inteiro.
(EF07MA20)
Reconhecer e
representar, no plano
cartesiano, o
simétrico de figuras
em relação aos eixos
e à origem.
(EF07MA21)
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.

Classificar poliedros em
prismas e pirâmides,
identificando seus
elementos.
Classificar corpos
redondos em cilindros,
cones e esferas.
Reconhecer a
planificação de prismas
e pirâmides.
Trabalhar localização
de coordenadas nos
quadrantes do plano
cartesiano.

Identificar e construir
figuras simetrísticas no
plano cartesiano;

Conhecer e aprofundar
os conhecimentos com
software Geogebra;

Resolver situaçõesproblema do cotidiano
envolvendo poliedros e
corpos redondos.

Reconhecer a
circunferência como
lugar geométrico;
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Construir a
circunferência

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

(EF07MA22)
Construir
circunferências,
utilizando compasso,
reconhecê-las como
lugar geométrico e
utilizá-las para fazer
composições
artísticas e resolver
problemas que
envolvam objetos
equidistantes.
(EF07MA03BA)
Estabelecer a relação
entre a medida do
comprimento de uma
circunferência e o seu
diâmetro.
(EF07MA23) Verificar
relações entre os
ângulos formados por
retas paralelas
cortadas por uma
transversal,
com e sem uso de
softwares de
geometria dinâmica
(EF07MA24)
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°.
(EF07MA25)
Reconhecer a rigidez
geométrica dos
triângulos e suas
aplicações na
construção de
estruturas
arquitetônicas
(telhados, estruturas
metálicas e outras)
ou nas Artes
Plásticas.

Usando instrumentos
como o compasso e/ou
software de geometria
dinâmica;.

Indicar e estabelecer
diferença de uma
circunferência e um
círculo e suas
propriedades.

Definir ângulos opostos
pelo vértice e ângulos
formados por duas
retas paralelas cortadas
por uma transversal.

Calcular as medidas de
abertura dos
complementos e
suplementos.

Compreender as
noções topológicas
(interior, exterior,
fronteira, vizinhança,
conexidade, curvas e
conjuntos abertos e
fechados).

(EF07MA26)
Descrever, por escrito
e por meio de um
fluxograma, um
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Polígonos regulares:
quadrado e triângulo
equilátero

algoritmo para a
construção de um
triângulo qualquer,
conhecidas as
medidas dos três
lados.
(EF07MA27) 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 à
construção de
mosaicos e de
ladrilhamentos.
(EF07MA28)
Descrever, por escrito
e por meio de um
fluxograma, um
algoritmo para a
construção de um
polígono regular
(como quadrado e
triângulo equilátero),
conhecida a medida
de seu lado

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

(EF07MA29) 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.
(EF07MA30) Resolver
e elaborar problemas
de cálculo de medida
do volume de blocos
retangulares,
envolvendo as
unidades usuais
(metro cúbico,
decímetro cúbico e
centímetro cúbico).
(EF07MA31)
Estabelecer
expressões de cálculo
de área de triângulos
e de quadriláteros.

Reconheça medidas de
temperatura.

Resolva
situações- problema
envolvendo medidas de
temperatura.
Identifique ângulos
congruentes,
complementares e
suplementares.
Identifique ângulos
consecutivos,
adjacentes e opostos
pelo vértice.
Transforme medidas de
um ângulo em graus e
seus submúltiplos.
Efetue operações com
medidas de ângulos.
Identifique ângulos nos
polígonos.

Compreenda a
definição de bissetriz e
represente-a.
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outras,
cujas áreas podem ser
facilmente
determinadas como
triângulos e
quadriláteros

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

(EF07MA32) 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
(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.

Resolva
situações- problema
envolvendo ângulos.

Classifique triângulos
quanto às medidas de
lados e ângulos

Conhecer a história da
estatística.
Analisar, interpretar e
organizar dados e
informações de
pesquisas estatísticas
em gráficos e tabelas.

Reconhecer a presença
de dados estatísticos no
cotidiano.

Retomar
diferentes tipos de
gráficos e os
respectivos usos.

Planejar pesquisar
coletar e organizar em
tabelas e gratíficos;
analisar criticamente os
resultados em
situações reais e atuais;

Elaborar
relatórios;

Calcular a média
aritmética e a moda de
dados estatísticos.
Compreender o
conceito de juro.

Resolver situaçõesproblema envolvendo
juros simples em
situações
cotidianas.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – MATEMÁTICA– 8º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E DE JUVENTUDE – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO
IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS
EIXO
TEMÁTICO

OBJETO DOS
CONHECIMENTO

HABILIDADE

EXPECTATIVA DA
APRENDIZAGEM

PRINCÍPIOS
METODOLÓGICOS

AVALIAÇÃO
FORMACIONAL
A avaliação será

Números

Notação científica

(EF08MA01) Efetuar
cálculos com
potências de
expoentes inteiros e
aplicar esse
conhecimento na
representação de
números
em notação
científica.

Processual por
meio dos
seguintes
instrumento:
Mostra a necessidade
da invenção da notação
científica como recurso
para facilitar o registro
de grande e pequenas
quantidades.
Representar números
em notação científica
em diferentes
contextos.

O princípio
multiplicativo da
contagem

(EF08MA03) Resolver
e elaborar problemas
de contagem cuja
resolução envolva a
aplicação do princípio
multiplicativo.

Interpretação da ideia
de notação científica
em diversas situações;
Reconhecer, comparar
e representar números
racionais e irracionais..
Identificar e relacionar
os conjuntos N, Z, Q, I e
R.

(EF08MA04)
Resolver e
elaborar
problemas,
envolvendo
cálculo de
porcentagens,
incluindo o uso de
tecnologias
digitais.

Porcentagens

(EF08MA01BA)
Resolver e elaborar
problemas,
envolvendo cálculo
de porcentagens,
incluindo o uso de
tecnologias digitais,
bem como sua
importância no
cotidiano.
Dízimas periódicas:
fração geratriz

(EF08MA05)
Reconhecer e utilizar

Resolução de
problemas;

Portfólio;
Provas
objetivas e
subjetivas.
Seminários;
Observação

Modelagem,
(modelagem
matemática consiste na
atividade ou tentativa)
de descrever
matematicamente um
fenômeno.
O uso de
computadores;
(linguagem LOGO e
outros programas ,
software e apps ).

Conhecer a história dos
números reais.
Efetuar calcular com
números racionais e/ou
irracionais, envolvendo
as seis operações;
fundamentais.
Aplicar o conceito e as
propriedades da
potenciação a partir de
informações e de
problemas construídos
em sala de aula.

Resolver e elaborar
situações- problema

A etnomatemática, a
história da matemática
como motivação para o
ensino de tópicos
do currículo,

O uso de jogos
matemático.

Oficinas temáticas.
Cardápio de atividades.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

525

Sexta-feira
4 de Março de 2022
527 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
procedimentos para a
obtenção de uma
fração geratriz para
uma dízima
periódica.

que envolva o calculo
de porcentagem em
diversos contextos.

Gincanas e feiras
Matemáticas ; Debates;
Construção de
relatórios ;

(EF08MA05)
Reconhecer e utilizar
procedimentos para a
obtenção de uma
fração geratriz para
uma dízima periódica
e vice-versa.

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

(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

Reconhecer expressões
algébrica como
generalizações sobre
propriedades
numerárias e de
operações aritmética
que possibilitam o
estudo de alguns
elementos da estrutura
algébrica.
Resolver equações do
1º grau.
Reconhecer e
determine sistemas de
equação do 1º grau.
Resolver sistemas de
equação do 1º grau.
Elaborar e resolver
situaçõesproblemaenvolvendo
equações e sistemas de
equações do 1º grau.
Identificar, classificar ,
aplicar e operar
monômios e
polinômios.
Reconhecer e
determine o quadrado
da soma de dois
termos.
Reconhecer e
determine o quadrado
da diferença entre dois
termos.
Reconhecer e
determine o produto da
soma pela diferença de
dois termos.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
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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
proporcionais, por
meio de estratégias
variadas.
(EF08MA05BA)
Resolver e elaborar
problemas que
envolvam grandezas
diretamente ou
inversamente
proporcionais,
especialmente por
meio de um estudo
de regra de três
simples e composta.

Geometria

Congruência de
triângulos e
demonstrações de
propriedades de
quadriláteros

Construções
geométricas: ângulos
de 90°, 60°, 45° e 30° e
polígonos regulares

(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

produtos notáveis.

Desenvolver processos
para o uso de
equações, inequações e
sistemas como meio de
representar situaçõesproblema para realizar
procedimentos
algebraicos simples.
Identificar a
regularidade em
sequência numérica ou
figural recursiva ou não
recursiva.

Construir algoritmo por
meio de fluxograma.

Identificar a
natureza da variação de
duas grandezas.

Identificar e
representar no plano
cartesiano a relação de
proporcionalidad es
entre grandezas,

Resolver e elaborar
situações- problema
que envolva grandezas
diretamente ou
inversamente
proporcional usando
estratégias diversas na
resolução.


Compreender a
condição de existência
de um triângulo na
superfície plana.
Identificar e
representar os pontos
notáveis dos triângulos.

Aplicar a propriedade
da soma dos ângulos
internos de um
triângulo na superfície
plana.

Demostrar as
propriedades dos
quadriláteros a partir
da congruência de
triângulos.
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Mediatriz e bissetriz
como lugares
geométricos:
construção e
problemas

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.

Aplicar o teorema dos
ângulos externos de um
triângulo na superfície
plana.

Construir polígonos
regulares com régua
compasso e/ou
software.

Construir e aplicar os
conceitos de bissetriz e
mediatriz na resolução
de problemas. 
Compreender o
conceito de paralelismo
entre
retas.
Reconhecer o Sistema
de Coordenadas
Cartesianas.

Transformações
geométricas: simetrias
de translação, reflexão
e rotação

(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.

(EF08MA02BA)
Calcular área de
figuras planas bem
como o volume de
blocos retangulares.

Grandezas e
medidas.

Área de figuras planas
Área do círculo e
comprimento de sua
circunferência

(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.

Localizar e interpretar
pares ordenados no
plano cartesiano.
Identificar
quadriláteros, seus
elementos e suas
propriedades

Classificar quadriláteros
em trapézios e
paralelogramos.
Identificar formas
fractais e as
características de
autossimilaridade e
complexidade infinita.
Calcular o comprimento
de circunferência.

Determinar medidas de
área de polígonos e
círculos.

Resolver e elaborar
situações- problema
que envolva calculo de
área de figuras
geométricas
(quadriláteros,
triângulos e círculos)

Identificar e determinar
medidas de pares de
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Volume de cilindro
reto Medidas de
capacidade

(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

Probabilidade
e estatística

Princípio multiplicativo
da contagem Soma das
probabilidades de
todos os elementos de
um espaço amostral

(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
iguala 1.

Gráficos de barras,
colunas, linhas ou
setores e seus
elementos
constitutivos e
adequação para
determinado
conjunto de dados

(EF08MA23) Avaliar a
adequação de
diferentes tipos de
gráficos para
representar um
conjunto de dados de
uma pesquisa.

Organização dos dados
de uma variável
contínua em classes

Medidas de tendência
central e de dispersão

(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 à
dispersão de dados,

ângulos formados por
um feixe de
retasparalelas e uma
transversal.

Compreender o
conceito de volume.

Resolva
situações- problema
envolvendo medidas de
comprimento, área e
volume em diversas
situações do contexto
social.

Utilizar o princípio
multiplicativo para o
calculo para a
probabilidade de
eventos.
Analisar e interpretar
resultados de pesquisas
estatísticas realizadas
por amostragem.


Identificar e interpretar
dados e informações
estatísticas por meio de
sua representação
gráfica.

Resolver situaçõesproblema envolvendo
pesquisas estatísticas.

Planejar
pesquisar coletar e
organizar em tabelas e
gratíficos; analisar
criticamente os
resultados em
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indicada pela
amplitude.

Pesquisas censitária ou
amostral Planejamento
e execução de pesquisa
amostral

situações reais e atuais;

(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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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – MATEMÁTICA– 9º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E DE JUVENTUDE – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO
IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS
EIXO
TEMÁTICO

Números

OBJETO DOS
CONHECIMENTO

Números reais para
medir qualquer
segmento de reta

Números irracionais:
reconhecimento e
localização de alguns
na reta numérica

Números reais:
notação científica e
problemas

Porcentagens:

HABILIDADE

EXPECTATIVA DA
APRENDIZAGEM

(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).

Reconhecer interpretar
e representar números
reais.

Identificar e relacionar
os conjuntos N, Z, Q, I e
R.

Comparar ordenar lr e
escrever os conjuntos
numéricos.

Localizar números
irracionais na reta
numérica.

Reconhecer o número
irracional como um
número real cuja
representação decimal
e infinita periódica.

(EF09MA02)
Reconhecer um
número irracional
como um número real
cuja representação
decimal é infinita e
não periódica, e
estimar a localização.
(EF09MA01BA)
Constatar, explorando
o contexto local, que
existem situações
problemas, em
particular
algumas vinculadas à
Geometria e às
medidas, cujas
soluções não são
dadas por meio de
números racionais de
alguns deles na reta
numérica.
(EF09MA04) Resolver e
elaborar problemas
com números reais,
inclusive em notação
científica, envolvendo
diferentes operações.
(EF09MA05)
Resolver e elaborar


Comparar

Efetuar e calcular
envolvendo as
operações com
números reais.

Identificar segmentos
de reta cujo
comprimento não pode
ser expresso por um
numero racional;

Construir segmentos de
reta usando
instrumento de
desenho geométrico e
softwares de geometria
dinâmica.

PRINCÍPIOS
METODOLÓGICOS


Resolução de
problemas;

Modelagem,(mode
lagem matemática
consiste na atividade
(ou tentativa) de
descrever
matematicamente
um fenômeno.

O uso de
computadores;
(linguagem LOGO e
outros programas ,
software e apps ).

A
etnomatemática, a
história da
matemática como
motivação para o
ensino de tópicos do
currículo,

AVALIAÇÃO
FORMACIONAL

A avaliação será
Processual por
meio dos
seguintes
instrumento:
Portfólio;
Provas objetivas
e subjetivas.
Seminários;
Observação;


O uso de jogos
matemático.

Oficinas temáticas.

Cardápio de
atividades.

Gincanas e feiras
Matemáticas ;

Debates;

Construção de
relatórios ;
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problemas que
envolvem cálculo de
percentuais
sucessivos

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
Aplicar as propriedades
dos radicais nas
operações com
números reais

Retomar o calculo de
porcentagem em
situações de acréscimo
e decréscimo.

Compreender o
conceito de juros e
resolver situaçõesproblema envolvendo
juros simples e juros
compostos.

Álgebra

Funções:
representações
numérica, algébrica
e gráfica

Razão entre
grandezas de
espécies diferentes

Grandezas
diretamente
proporcionais e
grandezas
inversamente
proporcionais

(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


Reconhecer o Teorema
de Pitágoras como um
procedimento de
cálculo algébrico.

Reconhecer uma
equação do 2º grau e
determine suas raízes.

Interpretar e
representar equações
do 2º grau algébrica e
geometricamente.


Resolver situaçõesproblema envolvendo
equações do 2º grau.

Reconhecer e resolva
equações irracionais e
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escalas, divisão em
partes proporcionais e
taxa de variação, em
contextos
socioculturais,
ambientais e de outras
áreas.

Expressões algébricas:
fatoração e produtos
notáveis Resolução de
equações polinomiais
do 2º grau por meio de
fatorações

(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.

biquadradas.
Compreender e aplicar
a regra de três
composta.
Resolver situaçõesproblema envolvendo
regra de três composta

Compreender o
conceito de função,
identificando
suas variáveis e lei de
formação.
Resolver situaçõesproblema envolvendo a
relação de
dependência entre
grandezas.
Reconhecer uma
Função Afim nas suas
representações
algébrica e gráfica.
Reconheer uma Função
Quadrática nas suas
representações
algébrica e gráfica.

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

(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


Compreender o
conceito de
semelhança e
congruência de figuras.
Compreender e aplicar
o Teorema de Tales na
solução de situaçõesproblema.

Utilizar os conceitos de
relações métricas e de
área para compreender
o Teorema de
Pitágoras;

Compreender a relação
entre as medidas dos
catetos e da
hipotenusa em um
triângulo retângulo.

Compreender as
relações métricas no
triângulo retângulo.
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transversais: teoremas
de proporcionalidade e
verificações
experimentais

Retas paralelas
cortadas por
transversais: teoremas
de proporcionalidade e
verificações
experimentais

Polígonos regulares

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.

(EF09MA02BA)
Analisar em poliedros
a posição relativa de
duas arestas
(paralelas,
perpendiculares,
reversas) e de duas
faces (paralelas,
perpendiculares).

Distância entre pontos
no plano cartesiano

Vistas ortogonais de
figuras espaciais


Utilizar as relações
métricas para
determinar medidas
dos lados de um
triângulo retângulo.

Resolver situaçõesproblema envolvendo
as relações métricas no
triângulo retângulo.

(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


Resolver situaçõesproblema envolvendo
as relações
trigonométricas no
triângulo retângulo.

Utilizar as razões
trigonométricas no
triângulo retângulo
para obter relações
entre ângulos e lados
na determinação de
suas medidas.


Compreender os
conceitos de volume e
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espaciais e aplicar tal
conhecimento para
desenhar objetos em
perspectiva.
(EF09MA03BA)
Representar as
diferentes vistas
(lateral, frontal e
superior) de figuras
tridimensionais e
reconhecer a figura
representada por
diferentes vistas

Grandezas e
medidas.

Unidades de medida
para medir distâncias
muito grandes e muito
pequenas Unidades de
medida utilizadas na
informática

(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.
(EF09MA04BA)
Identificar a relevância
das unidades
convencionais no
processo de
comunicação

Volume de prismas e
cilindros

Probabilidade
e estatística

Análise de
probabilidade de
eventos aleatórios:
eventos dependentes e
independentes

(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

capacidade.

Calcular volume e
capacidade de prismas.

Resolvaer situaçõesproblema envolvendo
cálculo de volume e
capacidade de prismas.
Representar retas e
parábolas no plano
cartesiano.
Compreender
conceitos básicos de
geometria projetiva .

Conhecer e
compreender que as
vistas ortogonais
consideram as vistas
em três planos: frontal
superior e lateral
esquerda.

Estabelecer relações
de grandezas entre dois
objetos de tamanho
diferentes e entre
diversos objetos dentro
da sala de aula.

Fazer medições,
comparar valores e
reconhecer os
instrumentos de
medidas de
comprimento.

Resolver e
elaborar problemas
que envolvam calculo
de volume de sólidos
geométricos: prismas e
cilindros em situações
do cotidiano.
Identificar em
experimentos
aleatórios de eventos
dependentes e
independentes.
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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

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.

Resolver situaçõesproblema envolvendo
princípio fundamental
da
contagem e o
raciocínio
combinatório.

Planejar uma pesquisa
coletar e organizar os
dados e construir
tabelas, gráficos e
interpretar as
informações.


Reconhecer variáveis
estatísticas e
compreender a
distribuição de
frequência.
Resolver situaçõesproblema envolvendo o
cálculo das chances de
ocorrência de um
evento.

(EF09MA05BA) Aplicar
conceitos de álgebra
na exploração de
pesquisas estatísticas.
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4.
Área de Ciências Humanas
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preocupação se fazia exclusivamente em atender os interesses de um restrito e privilegiado grupo social,
'  ^8 )*"    8 %8 %'_  ? <
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sociedades estudadas, de seus diferentes agrupamentos e das transformações ocorridas ao longo do tempo.
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concepção de que o letramento nos anos iniciais está estritamente ligado às áreas de linguagem.
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as transformações ocorridas no decorrer do tempo e encontrar explicações complexas para tais transforma^<"%%  3 ' 8%    ^'  _ >
 %<%8  ¡ _   %8 38 8       no para a construção do conhecimento histórico, levando em consideração seu conhecimento, suas experiências socioculturais localizadas no seu espaço e tempo, para contribuir no desenvolvimento de sabres
históricos socialmente valorados.
A História tem compromisso com a formação cidadã, quando aponta caminhos para compreender
que a sociedade é formada por grupos diferentes, que devem ser respeitados e compreendidos historicamente. Embora a educação escolar não deva ser a única a ser responsabilizada pelo comportamento moral
desses indivíduos, ela traz consigo a responsabilidade de auxiliá-los na construção de valores pautados no
%8 %    %8  %   % @ '  >
 8 6 <6 %   <w%< % )  
%8 8 '_' 7%8      8  '  6 >    8 tação do mundo são pautadas nessa orientação e as situações concretas vividas possibilitam a experiência
 |   % >( <$ %7  8 ¡ _   8 %
6 %% <6 %<% 8   "    8>¢>
%8   ¡ _ %8 "@ "   %8 8 "%
dos valores, dos saberes, dos fazeres de pessoas, de um povo, em variadas especialidades e temporalidade,
% %    1<<8>>  _ < < 8 
em suas vivências e vivência do outro, sejam elas, no momento imediato ou já ocorrido em momentos reSecretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA
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motos, todas elas contribuirão para construir uma sociedade mais justa, inclusiva, através da compreensão
de si e do outro.
       8 8  %   %  %8|   8 $   
  "         |  ¡%<  %8     ¡ _   '   
 %8| 83$ 1<<8>>
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de trans6 %%     <83<w%   ' %8
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 proces  6 %%     <83<w%   <"%
%8 "%  ' $  _'   '  _' >
>0"  7%< 8_< '%8 8 ^%  %<  8 ^  _ 83$<    6  ''%3 <    %8< '<  ` <8  8 >
> $   8 ^7 8 % ^  6 @ < 8% %%%  _ <8   * %%"%8 38 )<
% <  <   >
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus
 ' $  _ < % 8     % 6 88^>
>%8   8 "%  8  %    8    ' $>
>#   <    '  '    6 %%  %  3<) 8<%8    ' $ 8  6 ' 8   >

As progressões conceituais e epistemológicas relacionadas a construção do conhecimento/apren'%<78   %  ¡ _ <$  0 ( %< 
condições possíveis para o discente analise outras formas de organização de vida social, tornando possível a
compreensão das diferenças, respeitando a pluralidade cultural, a autonomia de um povo. Nesses termos,
 |%8 "    8 "    8 7% %   %
7  < ` " 88  @ 8  _ < %8 
8  8 8   " <8 %8   '    %   des, acolhendo as diversas formas de ensino-aprendizagem.
8    8   %8   ¡ _ < %    8  ;   8  <     ^8 '' %8@   
meras reproduções sem vínculo com a realidade aprendente. Tendo em vista os saberes vividos por eles e
8    < %"  8       %  
 ^  %"  _  >46 %<    ) 3 
amadurecida de maneira que o conhecimento se desenvolva sem necessariamente associar ao componente
curricular de História como sinônimo de memorização.
Com essa base e com um trabalho voltado para o desenvolvimento da ludicidade, com brincadeiras,
jogos, dinâmicas, atentando para a grande diversidade social, cultural e individual dos alunos, considerando
os espaços e tempos diversos de aprendizagem, a escola deve adotar formas de trabalho que proporcionem
maior mobilidade às crianças na sala de aula, explorar com elas mais intensamente as diversas linguagens
 \<% 8   <  % %  78 8  %8    
   % *< 8    38 8   <%%%878
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 % %  % > 1<<8>>
 "%")%  " 8  <8 6   % "    %  <' )<   ' <8   <   8  
opiniões e valores diferentes dos seus.
Levando-se em conta esses aspectos, é necessário que, em consideração a compreensão integral da
8<$< )%     <)  <%  3 %% tas potencialidades e que precisa encontrar na escola espaço e tempo para desenvolvê-la.
0%%8 %8 8  8 =    8 14 < >;
>;¢" %" '       _  6 *"   <6 
e cultura indígena nas escolas. Sendo assim, estudar história, permite conhecer a vida de um povo ou dos
povos que compõem determinado ambiente, visto que a diversidade cultural predominante no Brasil é con7| <%")%< '        3'  %  '  83>
Então, em meio a complexidade do ensinar-aprender, faz-se necessário a busca de novos recursos
% _' 8  78 8  %8  '%  8 8 7 '%%
nossa realidade digital. Nesse cenário é preciso que os professores insiram em suas aulas as Tecnologias Di'   6 %%  4<  ' $ 6 8 '_' >  logias associadas a construção de conhecimentos com novas formas de comunicação e linguagem, ampliam
 6 %%8 <  *% '  <% < 8     tudantes.
Em conformidade com o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), a contextualização é
% 6 %8   38  % _   %  ' 8   
   >"   %%' 83$ %< %   %
'     %<) 66 %8    "    ' $ 
condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território.
Sendo assim, em uma sociedade marcada pela informação rápida e diversa, o ensino de História, ao
longo de nove anos do Ensino Fundamental, é pensado de modo a progressivamente, favorecer a compreensão dos limites e ambiguidade da condição humana em sua complexidade.
E para isso, durante os anos iniciais, é pautado pela concepção do eu, do outro e do nós, pela valori  %    <8  3 %  %7  >
A organização dos objetos do conhecimento da área de História, referentes aos anos iniciais, faz-se
     < 8 "%    |       6%       8  < 8 
meio do lúdico, trocas e escuta. Essa abordagem privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação,
  %    '%^< % 8    " % 8%  3<7 %%  8  %  '>
Segundo o DCRB (BRASIL, 2019) aprender e ensinar História e, especialmente ao longo dos anos iniciais, não se afasta da leitura das palavras. São processos, leitura e letramento entrelaçados e indissociáveis
 8     7  % ^    >  %8 ^     ¡ _  
 % ' =8    >? <8  <6' $<    <  < 
são fontes de pesquisa histórica e potenciais recursos pedagógicos que devem ser valorizados como ferramentas a serem construídas no processo de desenvolvimento da compreensão leitora no ensino de História.
A história ensinada exige do professor competências que transitam entre escrita, leitura e a oralidade, crian  % _ >
Em linhas gerais, o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), no decorrer dos anos iniciais
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do Ensino Fundamental, o trabalho com as habilidades da BNCC vai ganhado força, onde se espera que a
 < 8 '  %< 8  8   %  %   3<    8 6  % %   > 4
6 %<%8   ` "    < $   ^ <  ^
8  $ %88 %%    6 %*"@    >
  ¡ _ )%8  %%  ) %8   6      6  '   8 %"@ 6     
8  '%   %8  > 6  8 "   8  $ <%8 <   < ` < '% <  8     6 %^%7  8 
 ) 7   %  ¡ _  % ' $>
$  0 ( %<  6 % 6 %  < 8   tes, condições de sujeitos que façam parte da construção dessa história ao longo do tempo e do espaço,
 % <" %8@  _ >46 %<¡ _   
8          < 8"   8%  8 _rio de atuação e compreensão da realidade em que está incluso.
Ao longo do Ensino Fundamental, o ensino/aprendizagem em História tem que permear o processo
      %      8   <     ^    <   
música, textos literários, pintura, diários, pesquisa de campo, tudo fonte histórica para fomentar os recursos
  % <  "      8     
¡ _ >0% %  8%8     7  3 7'%
de acordo a necessidade da época/momento em que vivem, compreendendo o conceito de tempo histórico
em seus diferentes ritmos e duração. Percebendo a importância das fontes históricas para que essa compreensão de mundo, de fato aconteça. As ordens teóricas precisão ter papel preponderante para as experiências
aluno/professor, levando em conta a realidade social da comunidade em que está inserida, onde professor/
@%@  8  8  '%%  %       teúdos propostos no âmbito do Ensino fundamental.
Logo, a história do Município de Palmeiras e tudo que diz respeito à produção de conhecimentos
históricos da cidade, deve aparecer por adotarmos uma postura de diálogo em sala de aula sobre o assunto
abordado. Para tal, reforçamos a importância de se ofertar a leitura em seus diversos aspectos, pois ela se
 6 %% %   6 % %7% 3< "  
 <%8  %% 8  '8  ' 8  *8  gem.
Sabendo-se que, a cultura popular representa um conjunto de saberes determinados pela interação
dos indivíduos, reunindo elementos e tradições culturais que estão associados às linguagem popular e oral,
é importante (re)conhecer a história do nosso município, reconstruindo as suas memórias e fortalecendo a
  >
4  <|* %8 k  "   %8    6 ' po, trazendo a história do território em evidência as discussões atuais. Sendo possível construir uma matriz
que incorpore os conhecimentos adquiridos aos que ainda serão construídos ao longo desse processo ensino-aprendizagem de todos os sujeitos envolvidos.
Embora algumas questões precisam ser consideradas ao propor o uso da história local no ensino de
História, é imprescindível pontuar que, os indivíduos constroem saberes, pontos de vista e argumentos de
 % % 6 %^   8 w% <83  
 8   %%8 8  <%% 7  8 "     $' 
    %8 8>
É preciso adaptar o conteúdo a cada realidade existente em sala de aula. A cultura do café antecede
o garimpo de diamantes que originou o nome da região. Os municípios de Andaraí, Mucugê e Lençóis além
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#% <%8%6      %> 6)   8  
para outros países inclusive da Europa.
 7 w  #% )7|  %  7)8>(%3 % %8   83 ' <6 %    38 #% >
Culturalmente temos como exemplo a festa de Santo Antônio que tem ascendência portuguesa, assim como
o culto de Maria. É preciso conhecer o bioma ecossistema da região que inclusive é objeto de estudos das
       %   83> 3 8     <   '   "  
mensagens históricas.
Levando-se em conta, que a cidade de Palmeiras e seus munícipes estão localizados na Chapada
4 %<8%%'      % 6^    ' <  7  %* %% 88   8 4 %<)% 6  %
+<w <+ # <   < $3 <  ' <% <
6    %  <    % `|   3'<6  8 >
4 8    %6`  73 %<78 % %  8   ;
%    %8      0 08 < 1 <  
Municipal de Turismo e Meio Ambiente, entre outras.
O Documento Curricular Referencial de Palmeiras/BA (DCRP) deve potencializar as diversas aprendizagens possíveis, acolhendo as diferenças sociais, emocionais e culturais, étnicas, geracionais, de credo entre
outras. Faz-se necessário promover uma valorização cultural e social do município, propondo planejamentos
8  7 6%%    %  _    8  $   < %
como valorizar e registrar novos relatos por parte da comunidade, em espaços de entrevistas, pesquisas e
vivências realizadas dentro e fora do espaço escolar. Ter como eixo do trabalho com História a construção e
      % 38     3 7" >
(  ^ 68 %7|      <" %
  ^8 8 8  88   8   <   nômicas, religiosas e culturais é um elemento importante no ensino de História no município de Palmeiras/
BA. Promover espaços nas escolas para que a comunidade escolar construa materiais impressos como tex<%86' $7  %   7 %8 8  <   
    8 ' <8 %8 883$    <8 
um instrumento que complementa o trabalho e o estudo.
# 8 % "      ` %"  7%6
 _ < %8%  %8   <8 78% ¡ _ %8  
 <7%% ># "   ¡ _ %   % < *8  %%> % )% 6  _ <  8    _  %
 6  8k  % <%   <8 7%6 %
 > % 7  _      %' 687  8
autores e têm a sua opinião impressa neles, não devendo ser colocados como verdades absolutas.
Cabe ao DCRP potencializar as muitas e diversas aprendizagens possíveis, não neutralizando as diferenças sociais, étnicas, culturais, econômicas entre outras. Espera-se que ao longo da escolarização, os
conhecimentos, as habilidades e as competências sejam consolidados na formação como sujeitos histórico* 3>   ¡ _          6 %  8 7  
na condição de sujeito que faz sua história ao longo do tempo e do espaço.
Nesse âmbito, o respeito à pluralidade e o exercício da tolerância são construídos em ações do co  7%8  8   > *'   <   6 
culturas, compreender falhas, conhecer e reconhecer seus direitos e suas responsabilidades individuais e
  |  % ' 8    7 6 %     )     < % 
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fragilizados, porém indispensáveis, para a formação do caráter dos sujeitos e de uma sociedade mais justa e
igualitária.
A história do nosso município é cheia de acontecimentos que demonstram a importância e riquezas
da sua existência. Devendo, pois, ser abordada no ensino fundamental para que desde cedo o educando
possa conhecer e valorizar a sua própria história.
REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

EF01HIEC01PAL
– Conhecer e
valorizar o que
representa o
dia da
Consciência
Negra e sua
importância ao
longo da
história.
Mundo
pessoal:
meu lugar
no mundo.

As fases da vida e a
ideia de
temporalidade
(passado, presente e
futura).

EF01HIEC01 –
Identificar
aspectos do
seu
crescimento
por meio do
registro das
lembranças
particulares ou
de lembranças
dos membros
família e/ou de
sua
comunidade.

Conhecer a
historicidade da
importância da
comemora-ção
do Dia Nacional
da consciência
Negra como
resultado de
intensa luta e
resistência do
povo negro no
município de
Palmeiras.
Ampliar a
percepção de si e
do outro,
identificando o
seu lugar na
família, na escola,
no tempo e no
espaço em que
vive.
Identificar e
compre-ender os
elementos essenciais à vida em
comunidade.

Fazer leitura de
diversos autores
para representatividade negra.
Reconhecer as
influências
culturais do
município.
Visitar a casa de
cultura de
Palmeiras.
Conhecer a loja
de artesanato
confeccionado em
nosso município.
A culinária, a
dança, as musicas
e o vocabulário
herdado dos
povos africanos
em sua família e
comunidade.
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A avaliação da
criança de seis
a oito anos
fundamenta-se
nos Direitos de
Aprendizagem
definidos para
o Ciclo de
Alfabetização,
atendendo-se
para a
compreensão
de que o ritmo
do educando
seu tempo e
forma de
aprender sejam
respeitados e
considerados
no processo
ensino/
aprendizagem.
O registro das
avaliações tem
como objetivo
identificar os
conhecimentos
construídos
pela criança,
bem como as
que ainda
precisam ser
consolidadas,
se forma a
subsidiar o
planejamento
docente. A
partir da
análise e
reflexão do
professor sobre
os resultados
obtidos, é
possível
repensar novas
formas de
intervenção
pedagógica.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – HISTÓRIA – 1º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Eixos
Objetos do
Expectativas de
Princípios
Avaliação
Habilidade
Temáticos
conhecimento
aprendizagens
Metodológicos
Formacional
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Mundo
pessoal: meu
lugar no
mundo.

As fases da vida e a
ideia de
temporalidade
(passado, presente e
futura).

EF01HIEC01 –
Identificar aspectos do seu
crescimento por
meio do registro
das lembranças
particulares ou de
lembranças dos
membros família
e/ou de sua
comunidade.
EF01HIEC02 –
Identificar a
relação entre as
suas histórias e as
histórias de sua
família e de sua
comunidade.

A escola e a
diversidade do
grupo social
envolvido

EF01H101BA Conhecer a
história da sua
comunidade a
partir de mitos,
documen-tários,

Reconhecer e
valorizar as
influências culturais
(alimen-tação,
hábitos, características, música,
dança, artesanato,
vocabulário)
herdadas dos povos
africanos em sua
família e
comunidade.
Conhecer, valorizar
e respeitar a
história da sua
comunidade a
partir dos mitos,
documentários, livros, contos
populares locais ou
regionais que
estabeleçam
relações com a
historia local e
principalmente os
saberes das
pessoas nas suas
diversidades e nas
suas riquezas
pessoais e culturais.
Iniciar um
processo de
conscientização
de sua realidade
e de seu papel
com sujeito na
família, escola e
comunidade,
estimulando
atitudes e
valores que o
façam exercer
sua cidadania.

Desenvolver
conhecimentos
sobre o ambiente
em que vive e
reconhecer as
diferenças entre os

Reconhecer a
importância e
significado dos
nomes e
sobrenomes,
características
físicas e
preferências que
diferenciam as
pessoas.
O conceito de
família. As
comemorações em
família.
Conhecer a árvore
genealógica de sua
família.
Reconhecimento da
própria história.
Documentos
pessoais e a
importância de
preservá-los. As
fontes: relatos
orais, objetos e
imagens(pinturas,
fotografias, ruas e
espaços sociais).

Conhecer as
manifestações
culturais: as
músicas, danças,
costumes, hábitos e
alimentação do
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No ciclo de
alfabetização a
avaliação possui
três relevantes
funções: Diagnóstica,
Formativa e
Certificativa.
Nesse sentido, o
desempenho dos
alunos deve ser
registrado em
três momentos
distintos utilizando
instrumentos
especí-ficos, a
saber:
1 – Diagnóstico
inicial: realizado
cotidianamente
nas diversas
ações da práxis
pedagógica
devendo ser
sistematizado e
registrado de
forma descritiva
durante o
primeiro mês de
aula.
2 – Relatório
descritivo
trimestral:
Construído ao
final de cada
trimestre por
meio de relatos
descritivos sobre
o desempenho
da criança.
3 - Parecer
certificativo
final: Construído
ao final do ano
para certificar as
aprendizagens
consolidadas
pela criança
durante o ano
letivo, devendo
ser entregue
cópia deste para
pais e/ou
responsáveis.
Avaliar os
progressos, comportamentos,
dificuldades,
bloqueios,
participação, que
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livros e contos
populares, locais
ou regionais, que
estabeleçam
relações com a
história local.
EF01HI03 Descrever e
distinguir os seus
papéis e
responsabilidades
relaciona-dos à
família, à escola e
à comunidade.

vários ambientes
como: escola, casa
e comunidade,
respeitando e
obedecendo as
regras de
convivência dos
mesmos.

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.

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.

EF01HI05
identificar e
apreciar
semelhanças e
diferenças entre
jogos e
brincadeiras
atuais e de outras
épocas e lugares.

município de
palmeiras.

Trabalhar noções
de convivência com
valores e atitudes
que possibilite os
estudante a
respeitar as
diferentes opiniões,
saber ouvir,
valorizar, socializar
os grupos como:
familiares, vizinhos,
amigos, colegas de
sala de aula,
professor e demais
funcionários e nos
lugares de vivência.

marcam o
processo durante
a aprendizagem
dos alunos.
Através da
observação
sistemática e
pautada do
processo de
aprendizagem.
No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
Interpretação das
observa-ções no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações
para sua
contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

Identificar, verificar
seme-lhanças e
diferenças entre
elas e relacioná-las
ao lugar de
vivências.
Valorizar a
pluralidade cultural
vivenciando a
prática de um jogo
presente em uma
comunidade
indígena e
quilombola e
relacionar aspectos
do jogo aos
elementos do lugar
em que se originou.
Compara a
produção de
brinquedos
industrializados
com os artesanais,
identificando
materiais e tipo de
trabalho envolvido.

Proporcionar ao
estudante,
atividades que
auxiliam de
maneira
significativa e
desenvolvimento
cognitivo social e
afetivo-emocional.
Identificar
brinquedos e
brincadeiras atuais
e tradicionais.
Conhecer as
diferentes formas
de brincar.
Comparar os
espaços diversos
nos quais as
brincadeiras podem
ocorrer.
Conhecer as
brincadeiras
praticadas em
vários lugares do
mundo e as
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brincadeiras locais.
Identificar
brincadeiras e
brinquedos
tradicionais,
reconhecendo
que há
brincadeiras que
não ocorrem nos
mesmos lugares
que ocorriam no
passado e
relacionando
com suas
brincadeiras
(jeito e lugar de
brincar).

Mundo
pessoal: eu,
meu grupo
social e
meu tempo

A vida em família:
Diferentes
configurações e
vínculos.

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.

EF01HI06 Conhecer as
histórias da
família e da
escola e
identificar o papel
desempenhado
por diferen-tes
sujeitos em
diferentes
espaços.
EF01HI07 Identificar umdanças e
permanências nas
formas de
organização
familiar.

Relacionar as
brincadeiras com a
cultura do lugar.
Reconhecer a
família como
principal grupo
social.
Refletir sobre o seu
papel na família e
suas responsabilidades
relacionadas a ela.
Identificar o papel
desem-penhado
pelas pessoas da
família.

(EF01H102BA)
Conhecer e
comparar
diferentes
organizações
familiares na
sociedade à qual
está inserido e
em outras
sociedades.

Reconhecer e
respeitar as
diversas
configurações de
organização
familiar existen-tes
em nossa
sociedade.

EF01HI08 Reconhecer o
significado das
comemo-rações e
festas escolares,
diferenciando-as
das datas festivas
comemoradas no
âmbito familiar,

Valorizar, respeitar
e identificar os
significados das
comemorações
realiza-das no
âmbito familiar,
escolar e em sua
comunidade.

Adquiri
conhecimentos
para fazer os
próprios
brinquedos
utilizando matérias
recicla-dos.
Em nosso município
acontecem as
diversas
comemorações,
algumas desde os
tempos do
quilombo até os
dias atuais.

Avaliar os
progressos, comportamentos,
dificuldades,
bloqueios,
participação, que
marcam o
processo durante
a aprendizagem
dos alunos.
Através da
observação
sistemática e
pautada do
processo de
aprendizagem.
No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
Interpretação das
observa-ções no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações
para sua
contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

Desenvolver
atividades culturais
que possibilite o
estudante conhecer
as comemorações
no municí-pio de
Palmeiras: Festa do
padroeiro Senhor
do Bom Fim (sede),
Festa de São
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da comunidade e
do município.

Sebastião (Capão),
Carnaval, Coroação
de Maria (sede),
Trezena de Santo
Antônio (sede), São
João e Festa do
Padroeiro São João
Batista (Campo de
São João), Festa do
Padroeiro Santo
Antônio (Conceição
dos Gatos),
comemoração do
dia sete de
setembro (sede),
caruru do Grupo
Ambientalista de
Palmeiras – GAP,
Festa de Nossa
Senhora da
Conceição (Campo
de São João),
Reizado (sede) e
Terno de Reis das
Ciganas (Capão).
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A comunidade
e seus registros

A noção do “Eu” e do
“Outro”:
comunidade,
convivências e
interações entre
pessoas.

(EF02HI01)
Reconhecer
espaços de
sociabili- dade 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.

A comunidade
e seus registros

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

(EF02HI03)
Selecionar
situações
cotidianas que
remetam à
percepção de
mudança,

Compreender as
características
gerais do tempo da
infância.
Apresentar os
espaços de
convivência na
escola, na rua, na
comunidade e
como as pessoas os
utilizam.
Observar como
cada pessoa
exerce uma
função ou papel
diferente em cada
espaço em que
vive (em casa, na
escola e na
comunidade).

Refletir sobre a
própria história.
Identificar e
selecionar seus
documentos
pessoais e das
pessoa que fazem
parte do seu
convívio.
Compreender a
função e o uso dos
seus documentos
pessoas.
Relacionar as
características da
infância aos
direitos da
criança.

Perceber as
mudanças que
ocorrem com o
tempo, iniciando o
resgate de
memórias e como
as atividades do
fazer cotidiano se

Compreender o
conceito de
trabalho e
reconhecer que o
trabalho é uma
atividade humana
antiga.
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A avaliação da
criança de seis a
oito anos
fundamenta-se
nos Direitos de
Aprendizagem
definidos para o
Ciclo de
Alfabetização,
atendendo-se
para a
compreensão de
que o ritmo do
educando seu
tempo e forma
de aprender
sejam
respeitados e
consi-derados no
processo ensino/
aprendizagem.
O registro das
avaliações tem
como objetivo
identificar os
conhecimentos
construídos pela
criança, bem
como as que
ainda precisam
ser consolidadas,
se forma a
subsidiar o
planejamento
docente. A partir
da análise e
reflexão do
professor sobre
os resultados
obtidos, é
possível repensar
novas formas de
intervenção
pedagógica.
No ciclo de
alfabetização a
avaliação possui
três relevantes
funções:
Diagnóstica,
Formativa e
Certificativa.
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materiais e
imateriais)

pertencimento e
memória.

transforma com o
tempo.

(EF02HI04)
Selecionar e
compreender o
significado de
objetos e
documentos
pessoais como
fontes de
memórias e
histórias nos
âmbitos pessoal,
familiar, escolar e
comunitário.

Apresentar os mais
variados objetos
com elementos de
memória e fontes
históricas do nosso
município.
Apresentar os mais
variados objetos
com elemento de
memória e fontes
históricas do nosso
município.

Identificar as
mudanças e
permanências dos
diferen-tes tipos de
trabalho ao longo
do tempo.
Identificar e
reconhecer a
importância dos
diversos
trabalhadores em
diferentes
comunidade.

(EF02HI05)
Selecionar objetos e documentos
pessoais e de
grupos próximos
ao seu convívio e
compreender sua
função, seu uso e
seu
significado.

A comunidade
e seus registros

0 tempo como
medida

(EF02HI01BA)
Coletar
instrumentos de
comunicação
escrita, vídeos e
áudios utilizados
historicamente no
município.
(EF02HI06)
Identificar e
organizar,
temporalmente,
fatos da vida

Conhecer e
valorizar os
diversos tipos de
documentos,
registros e fontes
diversas de
historiadores locais.
Elaborar linha de
tempo e outros
modos de
organização
temporal usando
objetos e
elementos da vida

Propor leitura de
livros dos
historiadores locais,
trazen-do suas
fontes históricas e
as diversidade
existentes em
nosso município.
Conhecer, valorizar
e respeitar a
história da sua
comunidade a
partir de
documentários,
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Nesse sentido, o
desempenho dos
alunos deve ser
registrado em
três momentos
distintos
utilizando
instrumentos
específicos, a
saber:
1 – Diagnóstico
inicial: realizado
cotidianamente
nas diversas
ações da práxis
pedagógica
devendo ser
sistematizado e
registrado de
forma descritiva
durante o
primeiro mês de
aula.
2 – Relatório
descritivo
trimestral:
Construído ao
final de cada
trimestre por
meio de relatos
descritivos sobre
o desempenho
da criança.
3 - Parecer
certificativo
final: Construído
ao final do ano
para certificar as
aprendizagens
consolidadas
pela criança
durante o ano
letivo, devendo
ser entregue
cópia deste para
pais e/ou
responsáveis.
Avaliar os
progressos, comportamentos,
dificuldades,
bloqueios,
participação, que
marcam o
processo durante
a aprendizagem
dos alunos.
Através da
observação
sistemática e
pautada do
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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.

As formas de
Registrar as
experiências da
comunidade.

As fontes: relatos
orais, objetos,
imagens (pinturas,
fotografias, vídeos),
músicas, escrita,
tecno-logias digitais
de informação
comunicação
e inscrições nas
paredes, ruas e
espaços sociais.

(EF02HI08]
Compilar histórias
da família e/
ou da
comunidade
registradas em
diferentes
fontes.

cotidiana (fotos,
imagens, roupas,
objetos pessoais),
gravações e
construções.
Refletir sobre as
maneiras de
perceber o tempo
passar.

Trabalhar com os
mais variados
objetos como
elementos de
memória e de
produção da
história (cartas,
diário de classe,
ata, livro de ponto,
carteiras,
fardamentos, livros,
fotografias,
mimeógrafos, ferro
de passar roupas).
Mostrando que só
se conta a história
se houver esse
indícios, que serão
chamados de fonte,
documentos.

contos populares,
locais ou regionais
principalmente os
saberes das pessoas
nas suas
diversidades sociais
e culturais.
Desenvolver
atividades que o
estudante perceba
o conceito de
tempo e a
percepção da
passagem do
mesmo e das
noções
relacionados a ele
antes, enquanto e
depois.
Mostrar
instrumentos
utilizados para
medir e registrar a
passagem do
tempo. As fontes:
relatos orais,
objetos, imagens
(pinturas,
fotografias, e
vídeos), músicas,
escrita, tecnologia e
inscrições nas
paredes (pinturas
rupestres no
município de
Palmeiras nas
comunidades de
Matão e Serra
Negra), ruas e
espaços sociais.
Promover
atividades de
analise, discussão e
reflexão sobre o
trabalho com a
diversidade de
grupos sociais na
escola envolvendo
valores, atitudes e
noções de
convivência,
relacionados ao
respeito ao outro, à
ética, à cidadania e
às diferenças e
pluralidade que
marcam a
sociedade brasileira
em diversos
aspectos: Culturais,
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processo de
aprendizagem.
No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
Interpretação das
observa-ções no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações
para sua
contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

Avaliar os
progressos,
comportamentos,
dificuldades,
bloqueios,
participação, que
marcam o
processo durante a
aprendizagem dos
alunos.
Através da
observação
sistemática e
pautada do
processo de
aprendizagem.
No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
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sociais, étinicoraciais, etário de
gênero, etc;
Sabendo-se que a
educação é direito
fundamental e por
isso merece ser
trabalhada em sua
pluralidade

(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.

O trabalho e a
sustentabilidade
nacomunidade

A sobrevivência e a
relação com a
natureza

(EF02HI10)
Identificar e
valorizar
diferentes formas
de trabalho
existentes na
comunidade em
que vive, seus
significados, suas
especificidades,
importância e
seus impactos ao
meio ambiente.
(EF02HI11)
Identificar
impactos no
ambiente
causados pelas
diferentes formas
de trabalho e
ações do homem,
existentes na
comunidade em
que vive.

Conhecer e
valorizar restritos
de documentos
diversos como
fontes de
informações sobre
o modo de vidas da
sociedade em
diferentes tempos
em nosso município
(Pintura rupestre
nos povoados de
Serra Negra e
Matão).
Utilizar tecnologias
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.
Apresentar as
diversas formas de
trabalho tomando
com exemplo a
profissão dos pais e
dos próprios
professores e
familiares.
Expor as
ferramentas
utilizadas nessas
profissões e como
elas mudam com o
tempo.

Promover
atividades de
analise, discussão e
reflexão sobre o
trabalho com a
diversidade de
grupos sociais na
escola envolvendo
valores, atitudes e
noções de
convivência,
relacionados ao
respeito ao outro, à
ética, à cidadania e
às diferenças e
pluralidade que
marcam a
sociedade brasileira
em diversos
aspectos: Culturais,
sociais, étinicoraciais, etário de
gênero, etc;
Sabendo-se que a
educação é direito
fundamental e por
isso merece ser
trabalhada em sua
pluralidade
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Interpretação das
observações no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações
para sua
contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

Avaliar os
progressos,
comportamentos,
dificuldades,
bloqueios,
participação, que
marcam o
processo durante a
aprendizagem dos
alunos.
Através da
observação
sistemática e
pautada do
processo de
aprendizagem.
No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
Interpretação das
observações no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações para
sua contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.
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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.

(EF03HI05)
Identificar os
marcos históricos
do lugar em que
vive e
compreender
seus significados.
(EF03HI06)
Identificar os
registros de
memória na
cidade (nome de
ruas,
monumentos,
edifícios, etc.)
discutindo os
critérios que
explicam a
escolha desses
nomes.

(EF03HI07)
Identificar
semelhanças e
diferenças
existentes entre
comunida-des 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.

Valorizar a história
do lugar onde vive.
Fazer comparações
entre os lugares
que permaneceram
iguais e os que
sofreram
mudanças.
Dialogar com
opiniões e
conceitos próprios
agindo criticamente
sobre os diversos
pontos de vista.

Observar e
entender as
semelhanças e
diferenças hoje
existentes entre as
comunidades atuais
local.
Compreender o
papel dos
diferentes grupos
sociais que formam
as comunidades e
sua importância na
transformação
social e cultivo da
cultura.
Observar como se
deu a formação dos
povos e o que
marcou a história
de vida de cada um.
Respeitar a
formação de cada
povo e pesquisar a
sua origem
(antepassados)
fazendo uma
pesquisa na
localidade.

Apresentar por
meio de leituras, o
histórico da cidade
de Palmeiras para
apreciar sua riqueza
material e
imaterial.
Partilhar a riqueza
cultural envolvida
nas festas, hábitos
e costumes
populares.

Avaliar o
processo da
aprendizagem
dos estudantes
através de roda
de conversas
sobre as
experiências e
descobertas.

Apresentar fotos
antigas dos espaços
existentes na
cidade com seus
marcos históricos.
Apresentar fotos e
registros escritos
sobre os marcos da
memória e explicar
como se deu a
formação cultural
da população.
Apresentar
historiadores das
comunidades locais
para palestrar,
informando os
estudantes sobre as
memórias que
contribuem para a
formação cultural
da população.
Apresentar por
meio de registros
escritos e imagens,
informações sobre
os lugares onde é
possível encontrar
informações sobre
a história da cidade
e do campo,
observando como
foi formado, o que
permaneceu e o
que sofreu
mudanças.
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Avaliar o
processo de
aprendizagem
dos estudantes
através
de um
questionário a
ser respondido
durante a
realização das
aulas, rodas de
conversa para
socializar o
conhecimento
adquirido.
Avaliar o
processo da
aprendizagem
por meio de
rodas de
conversa para
compartilhar
conhecimento
adquirido.
Realizar
pesquisas e ou
ainda através de
um portfólio.
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Entender a
importância de
cada povo na
formação da
cidadania local.

A noção de
espaço

A noção do
espaço

A cidade, seus
espaços públicos e
privados e suas áreas
de conservação
ambiental.

A cidade e suas
atividades: trabalho,
cultura e lazer

(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 público 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

Compreender e
respeitar os
espaços públicos.
Entender que os
espaços públicos
guardam memórias
do lugar onde
vivemos.
Valorizar as áreas
de conservação
ambiental.
Observar as
diferenças que
existem entre o
espaço da sua casa
e os espaços
públicos, bem
como os seus
frequentadores.

Entender as
mudanças
ocorridas ao longo
do tempo.
Compreender as
relações de
trabalho, a
diferença e a
importância do

Apresentar os
grupos ou povos
populacionais que
compõem os povos
da cidade e
redondezas.
Realizar visitações a
espaços públicos no
lugar em que vive
(ruas, praças,
escolas, hospitais,
prédios da
Prefeitura e da
Câmara de
Vereadores, etc.) e
explicar sua função.
Consultar nos
órgãos públicos
(Câmara de
Vereadores,
Prefeitura, cartório,
museus, etc.) os
nomes das ruas do
município e porque
receberam esses
nomes, bem como
quais foram os
primeiros
moradores da
cidade e das
comunidades do
seu entorno.
Fazer uma lista dos
nomes das ruas,
prédios públicos e
privados, e das
pessoas
homenageadas.
Apresentar através
de apostilas para
leitura individual e
ou coletiva os
ambientes naturais
da localidade onde
vivem, alertando
para a importância
da preservação
ambiental.
Apresentar por
meio de imagens
uma variedade de
ferramentas e
perguntar se entre
elas, existe alguma
que os pais
costumam utilizar
em seu trabalho
diário.
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Avaliar o
processo de
aprendizagem
por meio de
rodas de
conversa,
dialogando sobre
o conhecimento
adquirido,
partilhando
conhecimento e
ou esclarecendo
a outros o seu
ponto de vista.
Avaliar por meio
de portfólio com
textos com
imagens
mostrando o
entendimento
sobre os espaços
visitados/
estudados.

A avaliação e o
processo
formacional dará
por meio de
produção textual.
pesquisas, rodas
de conversa e
portfólios.
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tecnologia nesses
diferentes
contextos.
(EF03HI01PAL)
Comparar o
trabalho e o lazer
e os movimentos
dos dias atuais
com o de outros
tempos,
analisando as
permanências no
costume, valores,
hábitos e modos
de vida.

trabalho urbano e
rural.
Entender a
importância do
lazer em meio ao
mundo do trabalho.
Aprender a
valorizar as
ferramentas de
trabalho dentro do
seu tempo e espaço
e entender que a
ferramenta que
facilita a vida do
trabalhador é uma
tecnologia (ex:
enxada e
computador)
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(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.

Transformações
e permanências
nas trajetórias
dos grupos
humanos

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

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no
tempo e no espaço:
nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações,

(EF04HI02)
Identificar
mudanças e
permanências, ao
longo do tempo,
discutindo os
sentidos dos
grandes marcos
da história da
huma-nidade
(nomadismo,
desenvolvimento
da agricultura,
criação da
indústria etc.).
(EF04HI01PAL)
Identificar e
reconhecer as
transfor-mações
no município de
Palmeiras e em
seu entorno ao
longo do tempo e
discutir as
mudanças no
modo de vida de
seus habitantes
tomando como
ponto de partida
os problemas
políticos, sociais,
culturais,
econômicos e
ambientais locais.
(EF04HI01BA).
Identificar e
analisar os
deslocamentos e
desapropriações
das comunidades
locais advindas

Avaliar os
progressos,
comportamentos
, dificuldades,
bloqueios,
participação, que
marcam o
processo durante
a aprendizagem
dos alunos.

Identificar as
principais razões
que levaram as
primeiras
comunidades
humanas a se
deslocarem.
Compreender os
motivos que levam
os seres humanos a
se deslocarem.
Entender as causas
do deslocamento
das pessoas do
município de
Palmeiras em
relação as
mudanças e sua
permanência
Conhecer as
primeiras
atividades humanas
compa-rando-as
com as atividades
atuais no Brasil e na
região da Chapada
Diamantina.

Roda de conversa
para levantamento
prévio dos
conhecimentos dos
alunos, expondo
suas experiências e
vivências,
incentivando-os a
elaboração de
hipótese acerca do
que será estudo.

No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
Interpretação das
observações no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações
para sua
contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

Compreender que a
indústria é uma
atividade
econômica
importantes para a
vida de todas as
pessoas.

Conhecer e discutir
os motivos que
levam a
desapropriação de
terras resultantes
de ações humanas
para fins lucrativos.

Através da
observação
sistemática e
pautada do
processo de
aprendizagem.

Roda de conversa
Avaliar os
para levantamento
progressos,
prévio dos
comportamentos,
conhecimentos dos
dificuldades,
alunos, expondo
bloqueios, particisuas experiências e pação, que marcam
vivências,
o processo durante
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indústria, entre
outros

incentivando-os a a aprendizagem dos
elaboração de
alunos.
hipótese acerca do
que será estudo.
Através da
observação
sistemática e
pautada do
processo de
aprendizagem.
No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.

dos avanços da
sociedade
moderna, na
produção de
energia e
exploração dos
recursos naturais.

Interpretação das
observações no
decorrer das
atividades
propostas.
No planejamento
de mediações para
sua contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

O passado e o
presente: a noção de
permanência e as
lentas
transformações
sociais e culturais

(EF04HI03)
Identificar as
transformações
ocorridas nos
territórios
(cidades,
municípios e
comunidades) ao
longo do tempo e
discutir suas
interferências nos
modos de vida de
seus habitantes,
tomando como
ponto de partida
o presente.

Identificar e
compreender as
mudanças e
permanências no
modo de vida adas
diversas sociedades
em diversos
tempos Identificar
semelhanças e
diferenças
existentes entre
comuni-dades do
município de
Palmeiras e
descrever o papel
dos diferentes
grupos sociais que
as formam
notadamente os
indígenas e os
africanos.
Diferenciar as
histórias e o modo
de vida de cada
povo fazendo uma
comparação com os
dias atuais na
comunidade em
que vive
observando o que
permaneceu e o
que foi

Propor um trabalho
com diferentes
fontes de
informação para
aprofundar os
temas abordados,
em sala de aula,
como consultas a
livros,Tecnologias
Digitais da
Informação e
Comu-nicação
(TDICs), revistas,
vídeos,
documentários
entre outros.
Ofertando aulas
com debates, roda
de conversa,
pesquisas,
dramatizações,
trabalhos
individuais e/ou em
grupos, trabalho de
campo, entrevistas,
jogos lúdicos,
apresentação de
seminário, coleta e
análise de dados
(gráficos e tabelas).
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transformado ao
longo do tempo.

Circulação de
pessoas,
produtos e
culturas

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

(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.

Compreender a
importância da
agricultura na vida
de todos os seres
humanos ao longo
do tempo.
Conhecer as
mudanças
ocorridas nas
primeiras
comunidades
agrícolas.
Conhecer as
variadas técnicas
empregadas na
agricultura em
diferentes períodos
históricos.
Identificar que
técnicas são
utilizadas em sua
comunidade e
valoriza-las como
ferramentas
importantes para
os agricultores
locais na
preparação da terra
e plantio.

Identificar os
principais objetivos
das navegações
para os
portugueses.
Entender as causas
do deslocamento
dos africanos para
o Brasil e,
consequentemente
, para a o município
de Palmeiras.
Conhecer as teorias
sobre como os
primeiros grupos
humanos chegaram
à América.

Avaliar os
progressos,
comportamentos,
dificuldades,
bloqueios,
Valorizar as
participação, que
diferentes situações
marcam o
em que ocorre a processo durante a
aprendizagem por aprendizagem dos
alunos.
meio de diversos
recursos, como
Através da
leituras de textos
observação
de diversos
sistemática e
gêneros, de
pautada do
imagens;
processo de
interpretação de
aprendizagem.
textos e de
imagem; produções
(textos e relatórios) No registro das
textuais realizadas observações em
planilhas de
a partir do trabalho
sistemático com a acompanhamento.
oralidade, as
Interpretação das
discussões e as
pesquisas; análises observações no
decorrer das
de imagens como
atividades
obras de arte,
propostas.
fotografias ou
ilustrações, etc.
No planejamento de
mediações para sua
contínua caminhada
em direção à
construção do
conhecimento.
Leituras de textos
Avaliar os
de diver-sos
progressos,
gêneros, de
comportamentos,
imagens;
dificuldades,
interpretação de
bloqueios,
textos e de
particpação, que
imagem; produções
marcam o processo
(textos e relatórios)
durante a
textuais realiza-das
aprendizagem dos
a partir do trabalho
alunos.
sistemático com a
oralidade, as
Através da
discussões e as
observação
pesquisas; análises
sistemática e
de imagens como
pautada do
obras de arte,
processo de
fotografias ou
aprendizagem.
ilustrações, etc.
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Conhecer o
conceito de
migração e
reconhecer as
permanentes e
temporárias.

No registro das
observações em
planilhas de
acompanhamento.
Interpretação das
observações no
decorrer das
atividades
propostas.

Reconhecer porque
as pessoas migram
ao longo do tempo.

Circulação de
pessoas,
produtos e
culturas

O mundo da
tecnologia: a
integração de
pessoas e as
exclusões sociais e
culturais

(EF04HI08)
Identificar as
transformações
ocorridas nos
meios de
comunicação
(cultura oral,
imprensa, rádio,
televisão, cinema,
internet e demais
tecno-logias
digitais de
informação e
comunicação) e
discutir seus
significados para
os diferentes
grupos ou
estratos sociais.
(EF04HI03BA)
Identificar meios
de comunicação
presentes no
município em que
vive, no passado
e no presente,
relacionando com
a história local.

No planejamento
de mediações para
sua contínua
caminhada em
direção à
construção do
conhecimento.

Compreender a
importância do
papel
desempenhado
pelo migrante.
Reconhecer as
contribuições dos
imigrantes
(africanos e
europeus) para a
formação da
sociedade
brasileira.
Reconhecer, no
município de
Palmeiras, a
presença de
elementos culturais
herda-dos e/ou
influenciados pelos
africanos, europeus
e indígenas.

Leitura de imagens
e de textos de
diversos gêneros;
interpretação de
textos e de
imagem; produções
(textos e relatórios)
textuais realiza-das
a partir do trabalho
sistemático com a
oralidade, as
discussões e as
pesquisas; análises
de imagens como
obras de arte,
fotografias ou
ilustrações, etc.

Reconhecer por
quais motivos
acontece a
migração interna
que se processa no
interior de um país,
por exemplo, o
êxodo rural, entre
outros, o que é
constante no Brasil.
Identificar quais
motivos levam a
migração das
pessoas que
moram em sua
comunidade e suas
consequências.
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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

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

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

(EF05HI01)
Identificar os
processos de
formação das
culturas e dos
povos,
relacionando-os
com o espaço
geográfico
ocupado.

Compreender como
os primeiros povos
se formaram;

(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.

Compreender como
se desenvolveram
as primeiras formas
de organização
politica;

(EF05HI03)
Analisar o papel
das culturas e das
religiões na
composição
identitária dos
povos antigos.

Reconhecer como a
religião e a cultura
dos povos antigos
contribuíram para
sua própria
formação
identitária.

(EF05HI04)
Associar a noção
de cidadania com
os princípios de
respeito à
diversidade, à
pluralidade e aos
direitos humanos.

Ampliar o conceito
de cidadania como
sendo o exercício
dos direitos e
deveres civis,
políticos e sociais
estabelecidos na
Constituição do
país reconhecendo
que diversos
direitos são

(EF05HI05)
Associar o

Roda de conversa
para levantamento
prévio dos
conhecimentos dos
alunos, expondo
suas experiências e
vivências,
incentivando-os a
elaboração de
hipótese acerca do
que será estudo.

Avaliar os
progressos,
comportamentos,
Propor um trabalho
dificuldades,
com diferentes
bloqueios,
fontes de
particpação, que
informação para marcam o processo
aprofundar os
durante a
temas abordados, aprendizagem dos
em sala de aula,
alunos.
como consultas a
livros, palestras,
Através da
tecnologias Digitais
observação
da Informação e
sistemática e
Comunicação
pautada do
(TDICs), revistas,
processo de
vídeos,
aprendizagem.
documentários
entre outros.
No registro das
Ofertando aulas
observações em
com debates, roda
planilhas de
de conversa,
acompanhamento.
pesquisas,
Interpretação das
enquetes,
observações no
dramatizações,
decorrer das
trabalhos
atividades
individuais e/ou em
propostas.
grupos, trabalho de
campo, entrevistas, No planejamento
jogos lúdicos,
de mediações para
apresentação de
sua contínua
seminário, coleta e
caminhada em
análise de dados
direção à
(gráficos e tabelas)
construção do
conhecimento.
Valorizar as
diferentes situações
em que ocorre a
aprendizagem por
meio de diversos
recursos, como
leituras de textos
de diversos
gêneros, de
imagens;
interpretação de

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

558

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – HISTÓRIA – 5º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Eixos
Objetos do
Expectativas de
Princípios
Avaliação
Habilidade
Temáticos
conhecimento
aprendizagens
Metodológicos
Formacional

Sexta-feira
4 de Março de 2022
560 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental
conceito de
cidadania à
conquista de
direitos dos povos
e das sociedades,
compreendendoo como conquista
histórica.

EF05HI10)
Conhecer e
Inventariar os
patrimônios
materiais e
imateriais da
humanidade e
analisar
mudanças e
permanências
desses
patrimônios ao
longo do tempo.

Registros da
história:
linguagens e
culturas

Os patrimônios
materiais e imateriais
da humanidade

(EF05HI01BA)
Conhecer e
valorizar os
patrimônios
materiais e
imateriais da
região onde mora
como
representação da
diversidade
cultural da Bahia.
(EF05HI01PAL)
Conhecer e
compreender
patrimônios
materiais e
imateriais da
região de
Palmeiras e da
Chapada
Diamantina
analisando
mudanças e
permanências
desses
patrimônios ao
longo do tempo
desenvolvendo
ações de
valorização,
respeitos e
conservação.

conquistas
históricas de
diferentes grupos.

Entender a relação
entre monumentos
históricos e
memória
identificando os
principais
patrimônios
culturais da
Chapada
Diamantina dando
ênfase para os
elementos do
município de
Palmeiras
valorizando e
preservando a
memória local.
Compreender o
significado de
“tombamento
histórico” e
identificar as
cidades da Chapada
Diamantina que são
tombadas como
patrimônios
públicos.

textos e de
imagem; produções
(textos e relatórios)
textuais realizadas
a partir do trabalho
sistemático com a
oralidade, as
discussões e as
pesquisas; análises
de imagens como
obras de arte,
fotografias ou
ilustrações, etc.

Roda de conversa
para levantamento
prévio dos
conhecimentos dos
Avaliar os
alunos, expondo
progressos,
suas experiências e
comportamentos,
vivências,
dificuldades,
incentivando-os a
bloqueios,
elaboração de
particpação, que
hipótese acerca do
marcam o processo
que será estudo.
durante a
aprendizagem dos
Propor um trabalho
alunos.
com diferentes
fontes de
Através da
informação para
observação
aprofundar os
sistemática e
temas abordados,
pautada do
em sala de aula,
processo de
como consultas a
aprendizagem.
livros, palestras,
tecnolo-gias Digitais
No registro das
da Informação e
observações em
Comunicação
planilhas de
(TDICs), revistas,
acompanhamento.
vídeos,
Interpretação das
documentários
observações no
entre outros.
decorrer das
Ofertando aulas
atividades
com debates, roda
propostas.
de conversa,
pesquisas,
No planejamento
enquetes,
de mediações para
dramatizações,
sua contínua
trabalhos
caminhada em
individuais e/ou em
direção à
grupos, trabalho de
construção do
campo, entrevistas,
conhecimento.
jogos lúdicos,
apresentação de
seminário, coleta e
análise de dados
(gráficos e tabelas).
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(EF06HI01)
Identificar
diferentes formas
de compreensão
da noção de
tempo e de
periodização dos
processos
históricos
(continuidades e
rupturas).

A questão do
tempo, sincronias
e diacronias:
reflexões sobre o
sentido das
cronologias.
História:
tempo, espaço
e formas de
registros

Formas de registro
da História e da
produção do
conhecimento
histórico .
As origens da
humanidade, seus
deslocamentos e os
processos de
sedentarização.

(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.

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.
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.
Identificar,
analisar e
compreender os
significados de
diferentes objetos,
lugares,
circunstâncias,
temporalidades,
movimentos de
pessoas, coisas e
saberes.

Diferentes fontes
e tipos de
documento
(escritos,
iconográficos,
materiais,
imateriais).
Registros e
vestígios das mais
diversas naturezas
(mobiliário,
instrumentos de
trabalho, música
etc.).
Aulas expositivas
dialogadas.
Leitura de textos.
Exposição de
cartazes, slides e
mapas.
Construção de
mapa mental.
Fichamento.
Roda de conversa.
Vídeos.
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A Avaliação será
contínua no
decorrer de cada
bimestre ou
trimestre
,levando em
conta 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,
desvendando
significados,
compondo e
decompondo
interpretações,
em movimento
contínuo ao
longo do tempo
e do espaço.
Enfim,
transformando a
história em
ferramenta a
serviço de um
discernimento
maior sobre as
experiências
humanas e as
sociedades em
que se vive,
gerando a
percepção de
que existe uma
grande
diversidade de
sujeitos e
histórias que
estimulam o
pensamento
crítico, a
autonomia e a
formação para a
cidadania.
Roda de
conversa Auto
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avaliação
Diagnóstico
Povos da
Antiguidade na
África (egípcios), no
Oriente Médio
(mesopotâmicos) e
nas Américas (précolombianos) .
Os povos indígenas
originários do atual
território brasileiro e
seus hábitos
culturais e sociais.

A invenção do
mundo clássico
eo
contraponto
com outras
sociedades

O Ocidente Clássico:
aspectos da cultura
na Grécia e em
Roma.

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.
Lógicas 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 .

(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.

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.

Desenvolver
condições
necessárias para
selecionar,
compreender e
reflitir 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.

Documentários.
Análise de artigos.
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Dramatização
Portfólio
Aula invertida
Atividade como
diagnóstico para
possíveis
formações e com
devolução do
retorno do
mesmo.
Seminário.
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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.

(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
transformaçõe
s 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
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Senhores e
servos no
mundo antigo
e no medieval .

Trabalho e
formas de
organização
social e cultural

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.
Pinturas
Rupestres do
Município de
Palmeiras

Ternos de Reis
do Município de
Palmeiras

Lendas do
Município de
Palmeiras e suas
comunidades

(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
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nas sociedades
medievais.
(Criado)
Analisar o papel
das pinturas
rupestres na
história e cultura
do Município de
Palmeiras.

Conhecer e
valorizar a
história dos
Ternos de Reis do
município bem
como das
comunidades que
os conserva até
os dias atuais.

Conhecer as
Lendas do
Município e a
história que tem
por detrás de
cada uma delas.
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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 précolombianos
expressos na cultura
material e imaterial
Humanismos: uma
nova visão de ser
humano e de mundo.
Renascimentos
artísticos eculturais.
Reformas religiosas:
a cristandade
fragmentada.

As descobertas
científicas e a
expansão marítima.

A formação e o
funcionamento das
monarquias
europeias: a lógica da
centralização política
e os conflitos na
Europa.

Humanismos,
Renascimentos
e o Novo
Mundo

A conquista da
América e as formas
de organização
política dos indígenas
e europeus: conflitos,
dominação e
conciliação.

(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
eo
desenvolvimento
de saberes e
técnicas.

Discutir
criticamente o
conceito de Idade
Média.
Entender que a
sociedade feudal
resultou do
intercâmbio entre a
cultura e as
instituições
romanas e
germânicas.
Perceber a
importância da
guerra na vida dos
povos germânicos e
sua relação com a
formação das
realezas
germânicas
Diferenciar os
grupos que
compunham a
sociedade feudal,
de acordo com os
papeis sociais de
cada um
Compreender os
complexos laços de
dependência
pessoal que
caracterizam a
sociedade feudal
Apontar as relações
entre a igreja, as
instituições
políticas, a cultura e
a mentalidade na
sociedade europeia
medieval.
Reconhecer as
principais
características da
economia, política
e da cultura no
Ocidente medieval.
Reconhecer a
permanência de
alguns traços da
cultura medieval na
cultura popular
brasileira até a
atualidade.

Diferentes fontes e
tipos de documento
(escritos,
iconográficos,
materiais,
imateriais).
Registros e
vestígios das mais
diversas naturezas
(mobiliário,
instrumentos de
trabalho, música
etc.).
Aulas expositivas
dialogadas.
Leitura de textos.
Exposição de
cartazes, slides e
mapas.
Construção de
mapa mental.
Fichamento.
Roda de conversa.
Vídeos.
Documentários.
Análise de artigos.
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A Avaliação será
contínua no
decorrer de cada
bimestre ou
trimestre
,levando em
conta 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,
desvendando
significados,
compondo e
decompondo
interpretações,
em movimento
contínuo ao
longo do tempo e
do espaço.
Enfim,
transformando a
história em
ferramenta a
serviço de um
discernimento
maior sobre as
experiências
humanas e as
sociedades em
que se vive,
gerando a
percepção de
que existe uma
grande
diversidade de
sujeitos e
histórias que
estimulam o
pensamento
crítico, a
autonomia e a
formação para a
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A organização
do poder e as
dinâmicas do
mundo colonial
americano

A estruturação dos
vice-reinos nas
Américas
Resistências
indígenas, invasões e
expansão na América
portuguesa
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

Conhecer as Festa
típicas do Município
de Palmeiras e como
elas surgiram em
cada comunidade

Pesquisar os artistas
de Palmeiras,
conhecendo seus
potenciais, seja com
poesias, pinturas,
artes Plásticas,
cantores, atores,
escritores, entre
outros.

A História do
surgimento do
município de
Palmeiras
Seus nomes e
moradores até sua
emancipação
Sua base economia
Sua política
Pessoas que se
tornaram Ilustres
para o município por
terem contribuído
com o seu
desenvolvimento .

(EF07HI04*)
Identificar as
principais
características
dos Humanismos
e dos
Renascimentos e
analisar seus
significados e
influências além-mar, presentes
na atualidade.
(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.

Distinguir as
condições de vida
na Arábia Central e
na Arábia do Sul
Comparar as
características
religiosas, sociais e
políticas da Arábia
antes e depois do
surgimento do
islamismo
Situar
geograficamente a
expansão do
mundo muçulmano
durante a Idade
Média
Reconhecer as
principais
características da
religião islâmica
estabelecendo
comparações com
as demais religiões
monoteístas
Analisar a situação
da mulher no
mundo muçulmano
Identificar as
contribuições das
civilização árabemuçulmana no
campo do
conhecimento
cientifico e da
produção cultural.
Conhecer aspectos
da arte
desenvolvida no
mundo muçulmano
Desenvolver uma
atitude de respeito
e tolerância diante
da diversidade
cultural e religiosa.

cidadania.
Roda de conversa
Auto avaliação
Diagnóstico
Dramatização
Portfólio
Aula invertida
Atividade como
diagnóstico para
possíveis
formações e com
devolução do
retorno do
mesmo.
Seminário.

(EF07HI08)
Descrever as
formas de
organização das
sociedades
americanas no
tempo da
conquista com
vistas à
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compreensão dos
mecanismos de
alianças,
confrontos e
resistências.
(EF07HI01BA)
Diferenciar o
conceito de
conquista e de
colonização.

Lógicas
comerciais e
mercantis da
modernidade

(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.
(EF07HI02BA)
Discutir a
escravidão
indígena e as leis
indigenistas no
Brasil Colonial,
relacionando- -as
com a legislação
vigente.

Festas típicas
do Município
de Palmeira

(EF07HI11)
Analisar a
formação
históricogeográfica do
território da
América
portuguesa por
meio de mapas
históricos.
(EF07HI12)
Identificar a
distribuição
territorial da
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população
brasileira em
diferentes
épocas,
considerando a
diversidade
étnico-racial e
étnico-cultural
(indígena,
africana, europeia
e asiática).
(EF07HI03BA)
Analisar a
diversidade
étnico-racial e
étnico-cultural no
território em que
reside, por meio
de hábitos e
costumes
(alimentação,
festas e festejos;
moda) e pelas
relações entre
povos e etnias
(indígena,
africana e
europeia).
(EF07HI13*)
Caracterizar a
ação dos
europeus e suas
lógicas mercantis
visando ao
domínio no
mundo atlântico e
o modo de
produção agrária
implantado na
Bahia.
(EF07HI14*)
Descrever as
dinâmicas
comerciais das
sociedades
americanas e
africanas, analisar
suas interações
com outras
sociedades do
Ocidente e do
Oriente,
relacionando
aglobalização do
passado e a atual
e os impactos na
relações étnico
raciais.
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(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.
(EF07HI04BA)
Comparar e
relacionar
feudalismo,
mercantilismo e
capitalismo.
(EF07HI01PA)
Identificar as
particularidades
de cada festa
típica do
município de
palmeiras
analisando como
elas surgiram e o
seu contexto
histórico.
(EF07HI02PA)
Identificar os
artistas do
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Município de
Palmeiras,
conhecendo seus
dons artísticos,
suas obras, seja
em vida ou em
memória.
(EF07HI03PA)
Conhecer como o
Município de
Palmeiras nasceu,
sua origem e
vizinhança.
Identificando seus
primeiros e mais
ilustres
moradores até a
sua emancipação
política.
(EF07HI04PA)
Conhecer a
influência da
mineração e da
agricultura para a
economia do
município de
Palmeiras dos
seus primeiros
dias até os dias
atuais,
identificando os
produtos
agrícolas que
eram
comercializados
bem como os
produtos
extraídos da
mineração do
município, em
quais
comunidades
tinham em maior
abundância seus
impacto
econômico para o
crescimento do
município de
Palmeiras.
(EF07HI05PA)
Identificar os seus
primeiros
moradores, de
onde vieram, de
que forma
contribuíram para
o crescimento do
município, seus
descendentes
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

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
O mundo
contemporâneo:
o Antigo Regime
em crise

Revolução Francesa e
seus
desdobramentos
Rebeliões na América
portuguesa: as
Conjurações Mineira
e Baiana

(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.

O mundo
contemporâneo:
o Antigo Regime
em crise

(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

Conheceras
condições
socioeconômicas e
políticas que
explicam o
pioneirismo inglês
na industrialização.
Identificar as
principais
características da
revolução
industrial inglesa.
Sintetizar as
mudanças
ocorridas no
processo de
produção na
Inglaterra ao longo
do século XVIII
percebendo os
efeitos dessas
mudanças nas
relações de
trabalho.

Diferentes fontes e
tipos de
documento
(escritos,
iconográficos,
materiais,
imateriais).
Registros e
vestígios das mais
diversas naturezas
(mobiliário,
instrumentos de
trabalho, música
etc.).
Aulas expositivas
dialogadas.
Leitura de textos.

Refletir sobre a
degradação do
meio ambiente
provocada pelos
efeitos negativos
da industrialização
na época da
revolução
industrial e no
presente.

Exposição de
cartazes, slides e
mapas.
Construção de
mapa mental.
Fichamento.
Roda de conversa.

Comparar os
ritmos e a
disciplina de
trabalho antes e
depois da
Revolução
Industrial.

Vídeos.
Documentários.
Análise de artigos.

Entender as
principais
características do
fenômeno da
multidão,
relacionando-as
com o crescente
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A Avaliação será
contínua no
decorrer de cada
bimestre ou
trimestre ,
levando em
conta 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,
desvendando
significados,
compondo e
decompondo
interpretações,
em movimento
contínuo ao
longo do tempo
e do espaço.
Enfim,
transformando a
história em
ferramenta a
serviço de um
discernimento
maior sobre as
experiências
humanas e as
sociedades em
que se vive,
gerando a
percepção de
que existe uma
grande
diversidade de
sujeitos e
histórias que
estimulam o
pensamento
crítico, a
autonomia e a
formação para a
cidadania.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – HISTÓRIA – 8º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Eixos
Objetos do
Expectativas de
Princípios
Avaliação
Habilidade
Temáticos
conhecimento
aprendizagens
Metodológicos
Formacional
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com processos
ocorridos na
Europa e nas
Américas,
especialmente na
Bahia, com os
motins e levantes
na Bahia colonial.

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.

(EF08HI01BA)
Identificar os
objetivos da
Revolta dos
Búzios e
relacioná-los aos
ideários da
Revolução
Francesa.

(EF08HI07)
Identificar e
contextualizar as
especificidades
dos diversos
processos de
independência
nas Américas,
seus aspectos
populacionais e
suas
conformações
territoriais.
Independência dos
Estados Unidos da
América
Independências na
América espanhola A
revolução dos
escravizados em São
Domingo e seus

Perceber a
organização das
classes operárias
na Inglaterra para
a conquista de
direitos
trabalhistas
identificando suas
principais
reivindicações.
Compreender a
situação do
trabalho infantil no
início da
industrialização,
assim como no
Brasil atual.

(EF08HI06)
Aplicar os
conceitos de
Estado, nação,
território,
governo e país
para o
entendimento de
conflitos e
tensões.

Os processos de
independência
nas Américas

processo de
industrialização e
urbanização
impulsionado pela
Revolução
Industrial.

Roda de
conversa
Auto avaliação
Diagnóstico
Dramatização
Portfólio
Aula invertida
Atividade como
diagnóstico para
possíveis
formações e
com devolução
do retorno do
mesmo.
Seminário.

Caracterizar o
Antigo Regime sob
os pontos de vista
político,
econômico e
social.
Identificar as
principais criticar
dos pensadores
iluministas ao
Antigo Regime,
bem como as
novas ideias que
eles defendiam.
Caracterizar a
política fiscal
inglesa aplicada
nas treze colônias
depois da Guerra
dos Sete Anos
relacionando esse
fato ao processo
de independência
dos Estados
Unidos.

(EF08HI08)
Conhecer o
ideário dos
líderes dos
movimentos
independentistas
e seu papel nas
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Os processos de
independência
nas Américas

múltiplos significados
e desdobramentos: o
caso do Haiti Os
caminhos até a
independência do
Brasil

revoluções que
levaram à
independência
das colônias
hispano- americanas.

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

(EF08HI09)
Conhecer as
características e
os principais
pensadores do
Panamericanismo.
(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.
(EF08HI02BA)
Analisar os
movimentos pela
independência
nas províncias
brasileiras e a
guerra pela
independência do
Brasil na Bahia.
(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
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em diferentes
países latinoamericanos 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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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 Brasil no
século XIX

O escravismo no
Brasil do século XIX:
plantations e revoltas
de escravizados,
abolicionismo e
políticas migratórias
no Brasil Imperial

O Brasil no
século XIX

Políticas de
extermínio do
indígena durante o
Império

A produção do
imaginário nacional
brasileiro: cultura
popular,
representações
visuais, letras e o
Romantismo no
Brasil

(EF08HI15)
Identificar e
analisar o
equilíbrio das
forças e os
sujeitos
envolvidos nas
disputas políticas
durante o
Primeiro e o
Segundo Reinado.
(EF08HI03BA)
Analisar a Revolta
dos Malês e seus
objetivos e
consequências,
no contextodo
período regencial
brasileiro.
(EF08HI16*)
Identificar,
comparar e
analisar a
diversidade
política, social e
regional nas
rebeliões e nos
movimentos
contestatórios ao
poder
centralizado, a
partir da análise
da Revolta da
Sabinada.
(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

Compreender a
subida de Napoleão
ao poder na França
como o corolário da
Revolução de 1789.
Compreender as
características do
governo de
Napoleão
Bonaparte,
diferenciando as
esferas
econômicas,
políticas e jurídica.
Reconhecer o
caráter
conservador e
restauracionista do
Congresso de
Viena.
Entender as
especificidades da
luta pela
independência no
Haiti comparando-a
aos processos
emancipatórios das
demais colônias do
continente
americano.
Relacionar o
processo de
independência da
América espanhola
ao contexto de
mudança que
ocorriam na
Europa.
Perceber que o
significado de
liberdade na
América espanhola
variava conforme o
grupo social e seus
respectivos
interesses.
Compreender os
limites da
independência
pelos países da
América Latina
reconhecendo as
contradições do
período colonial
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Nacionalismo,
revoluções e as novas
nações europeias
Configurações
do mundo no
século XIX
Uma nova ordem
econômica: as
demandas do
capitalismo industrial
e o lugar das
economias africanas
e asiáticas nas
dinâmicas globais

Configurações
do mundo no
século XIX

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.

sobre o legado da
escravidão nas
Américas, com
base na seleção e
consulta de
fontes de
diferentes
naturezas.
(EF08HI03BA)
Analisar e discutir
as formas de
enfrentamento
adotadas pelos
escravizados para
resistir à
escravidão.
(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.

que permanecem
neles.
Caracterizar as
situações dos
indígenas e dos
africanos na
América hispânica
independente.

Conhecer e
compreender a
Independência do
Brasil como um
processo que se
estende do início a
meados do século
XIX, permeado por
conflitos, disputas e
negociações.
CHHI8FOA104
Conhecer e
compreender o
processo de
independência
como um momento
de formulação de
estruturas de poder
que vinculam os
diferentes agentes
que conformam a
sociedade
brasileira.
CHHI8FOA105
Conhecer e
compreender os
sentidos, os
significados e as
representações
sobre a formação
do Brasil
formuladas no
século XIX,
relacionando-as aos
interesses de parte
das elites
brasileiras, por
meio do estudo das
formulações do
Instituto Histórico e
Geográfico
Brasileiro
Relacionar a crise
portuguesa do
século XVIII às
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(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

mudanças no
relacionamento
entre Portugal e
sua colônia da
América.
Contextualizar a
transferência da
família real
portuguesa para o
Brasil na conjuntura
napoleônica.
Identificar as
mudanças
econômicas, social,
culturais e políticas
decorrentes da
transferência da
família real e da
corte portuguesa
para o Brasil.
Caracterizar e
comparar a
conjurações
Mineira e Baiana.
Analisar os
principais fatores
que
desencadearam a
independência do
Brasil e os conflitos
que sugiram em
diversas províncias
entre os grupos
favoráveis e os
contrários à
independência
Reconhecer as
principais
características
políticas,
econômicas e social
do Primeiro
Reinado
identificando os
acontecimentos
que levaram à crise
do governo de D.
Pedro I.
Identificar na
Constituição de
1824, a primeira do
Brasil, a influência
dos interesses da
elite e o
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povos indígenas
originários e as
populações
negras nas
Américas.

autoritarismo do
imperador.
Analisar as políticas
desenvolvidas pelo
governo imperial
em relação às
populações
indígena.

Analisar os
movimentos
revolucionários do
século XIX na
Europa, suas
motivações, suas
reivindicações, suas
ideias e seus
resultados.
Conceituar
nacionalismo e
estado nacional.
Comparar a
formação dos
Estados italianos e
alemão
reconhecendo
nesses processos
históricos o triunfo
dos ideais
nacionalista na
Europa.

Quilombagem;

- Comunidades
Quilombolas;

Quilombagem esse
processo social
contínuo de protesto
que se desenvolve
dentro da estrutura
escravista,
solapando-a
histórica, econômica,
étnica, e socialmente
a partir do seu
centro, isto é a
produção.

A origem das
comunidades
quilombolas, sua
história, sua
economia, sua
cultura, religião, sua
arte.

Relacionar o avanço
da industrialização
à valorização da
tecnologia e do
pensamento
científico.
Perceber a
importância de
Wallace e Darwin e
da teoria
evolucionista para a
ciência e para o
surgimento de uma
nova percepção
sobre o ser humano
e toda a vida no
planeta.
Identificar os
movimentos
literários e
artísticos dos
século XIX
destacando suas
relações com os
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respectivos
contextos
históricos.

- Índios
Tapuias;

- Grupo
Ambientalista
de Palmeiras GAP;

Descendentes dos
Tapuias, onde vivem
e como vivem, como
os indígenas
chegaram até esse
território

O trabalho
desenvolvido pelo
GAP , seu criador, sua
propostas, o trabalho
que já vem sendo
feito no Município de
Palmeiras, seus
futuros projetos a
serem desenvolvidos
nas comunidades
palmeirenses.

Diferenciar as
propostas mais
relevantes de
transformação
social surgidas no
século XIX : o
socialismo utópico,
o marxismo e o
anarquismo.
Identificar as
principais
características das
revoltas que
ocorreram no
período regencial,
estabelecendo
comparações entre
elas.
Identificar a
composição social e
as propostas
defendidas por
liberais e
conservadores no
Brasil durante o
Segundo Reinado.
Analisar a Guerra
do Paraguai no
contexto das
disputas políticas e
econômica da
região platina.
Reconhecer os
efeitos gerados no
Brasil com a
abolição do tráfico
negreiro em 1850.
Analisar a
importância do
movimento
abolicionista do
século XIX
assumindo uma
postura crítica
contra qualquer
tipo de preconceito
racial.
Compreender os
interesses do
governo e da elite
agrária em
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incentivar a vinda
de imigrantes para
o Brasil e
identificando as
principais
características do
trabalho escravo e
do trabalho livre
nas grandes
fazendas de café do
século XIX.
Comparar a posição
da mulher na
sociedade brasileira
no século XIX e na
atualidade.

(EF08HI01PA)
Conhecer os
processos dos
trabalhos sociais
desenvolvidos
pela comunidades
e para as
comunidades
quilombola ,com
relação a
economia,
educação, e
cultura das
mesmas.

(EF08HI02PA)
Conhecer a
origem da
comunidades
quilombolas, sua
história, base
econômica da
comunidade bem
como põe em
prática sua
cultura,
religiosidade,
seus costumes
sua arte.
(EF08HI03PA)
conhecer as
políticas públicas
voltadas para as
Comunidades
Quilombolas e
como as mesmas
ajudam os
moradores dessas
comunidades.

Identificar as
principais etapas e
estratégias da
expansão territorial
do Estados Unidos
ao longo do século
XIX
Relacionar a
expansão territorial
norte-americana à
dizimação da
população nativa e
à retração de seus
territórios
Compreender a
importância do
Homestead Act
para a ocupação do
território do Oeste
norte-mericano.
Comparar os
Estados do norte e
os Estados do sul
sob os pontos de
vista
socioeconômico e
político e
relacionando essas
divergências à
Guerra de
Secessão.
Caracterizar a
situação da
população norteamericana após a
abolição da
escravidão nos
Estados Unidos.
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(EF08HI05PA)
IDENTIFICAR OS
DESCENDENTES
DOS Tapuias,
onde vivem,
como vive, sua
arte, religião,
identificando os
traços culturais
que os
descendentes
guardam dos
ancestrais.

Caracterizar o
crescimento norteamericano no
período posterior à
Guerra Civil.
Desenvolver uma
atividade crítica em
relação à
intolerância étnica,
ao racismo e à
xenofobia.

(EF08HI06PA)
Conhecer o
trabalho
desenvolvido pelo
GAP, o objetivo
que esse grupo
foi criado,
identificando os
trabalhos já
desenvolvidos nas
comunidades
palmeirenses ,
seus futuros
projetos e
parceiros
nacionais e
internacionais
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Experiências
republicanas e
práticas autoritárias:
as tensões e disputas
do mundo
contemporâneo. A
proclamação da
República e seus.

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
pósabolição. Os
movimentos sociais e
a imprensa negra; a
cultura afrobrasileira
como elemento de
resistência e
superação das
discriminações

O nascimento
da República

Primeira República e

(EF09HI01)
Descrever e
contextualizar os
principais
aspectos sociais,
culturais,
econômicos e
políticos da
emergência da
República no
Brasil.

(EF09HI01BA)
Analisar e
relacionar os
impactos dos
movimentos
sociais (Canudos,
Cangaço, entre
outros) inseridos
no contexto do
sertão
nordestino, no
início da
República
brasileira.
(EF09HI02)
Caracterizar e
compreender os
ciclos da história
republicana,
identificando
particularidades
da história local e
territorial até
1954.

Diferentes fontes
e tipos de
documento
(escritos,
iconográficos,
materiais,
imateriais).
Registros e
vestígios das mais
diversas
naturezas
(mobiliário,
instrumentos de
trabalho, música
etc.).
Aulas expositivas
dialogadas.
Leitura de textos.
Exposição de
cartazes, slides e
mapas.
Construção de
mapa mental.
Fichamento.
Roda de
conversa.
Vídeos.
Documentários.

(EF09HI03)
Identificar os
mecanismos de
inserção dos
negros na
sociedade
brasileira pósabolição e avaliar
os seus
resultados.

Análise de
artigos.
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A Avaliação será
contínua no
decorrer de cada
bimestre ou
trimestre,
levando em
conta 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,
desvendando
significados,
compondo e
decompondo
interpretações,
em movimento
contínuo ao
longo do tempo e
do espaço. Enfim,
transformando a
história em
ferramenta a
serviço de um
discernimento
maior sobre as
experiências
humanas e as
sociedades em
que se vive,
gerando a
percepção de
que existe uma
grande
diversidade de
sujeitos e
histórias que
estimulam o
pensamento
crítico, a
autonomia e a
formação para a
cidadania.
Roda de conversa
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no Brasil e os
processos
históricos até a
metade do
século XX

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.

A questão indígena
durante a República
(até 1964).

O nascimento
da República
no Brasil e os
processos
históricos até a
metade do
século XX

Anarquismo e
protagonismo
feminino

Anarquismo e
protagonismo
feminino

Auto avaliação
(EF09HI04)
Discutir a
importância da
participação da
população negra
na formação
econômica,
política e social
do Brasil.

Diagnóstico
Dramatização
Portfólio
Aula invertida
Atividade como
diagnóstico para
possíveis
formações e com
devolução do
retorno do
mesmo.
Seminário.

(EF09HI05*)
Identificar os
processos de
urbanização e
modernização da
sociedade
brasileira e avaliar
suas contradições
e impactos no
território 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
.
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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.

Totalitarismos
e conflitos
mundiais

A Organização das
Nações Unidas (ONU)
e a questão dos
Direitos Humanos

(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
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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).

O Brasil da era JK e o
ideal de uma nação
moderna: a
urbanização e seus
desdobramentos em
um país em
transformação

Modernização,
ditadura civilmilitar e
redemocratizaç
ão: o Brasil
após 1946
Os anos 1960:
revolução cultural? A
ditadura civil-militar
e os processos de
resistência. As
questões indígena e
negra e a ditadura.

(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 pósguerra 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
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instituições
voltadas para a
defesa desses
direitos e para a
identificação dos
agentes
responsáveis por
sua violação.

Modernização,
ditadura civilmilitar e
redemocratizaç
ão: o Brasil
após 1946

Modernização,
ditadura civilmilitar e
redemocratizaç
ão: o Brasil
após 1946

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.

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.

(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 civilmilitar no Brasil e
discutir a
emergência de
questões
relacionadas à
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A questão da
violência contra
populações
marginalizadas. O
Brasil e suas relações
internacionais na era
da globalização.

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

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
desenvolvimentis
ta 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 relacionálos 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
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Os processos de
descolonização na
África e na Ásia
A história
recente

O fim da Guerra Fria
e o processo de
globalização. Políticas
econômicas na
América Latina

A história
recente

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.

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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(EF09HI28)
Identificar e
analisar aspectos
da Guerra Fria,
seus principais
conflitos e as
tensões
geopolíticas no
interior dos
blocos liderados
por soviéticos e
estadunidenses.

Festas típicas
do Município
de Palmeiras
Carnaval

Festas Religiosas
Jarê
Festas dos
Padroeiros;
Caruru

(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 latinoamericanos, 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)
Analisar e
relacionar os
processos de
independência da
África e Ásia com
a bipolarização
mundial e a
influência política
e econômica dos

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

589

Palmeiras

Sexta-feira
4 de Março de 2022
591 - Ano - Nº 3318

Parte III - Ensino Fundamental
Estados Unidos e
URSS nas
mesmas.
Comidas típicas

Qual a origem da
cada comida típica de
cada comunidade

(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
contemporaneida
de, incluindo os
movimentos
migratórios e os
choques entre
diferentes grupos
e culturas.
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(EF09HI36)
Identificar e
discutir as
diversidades
identitárias e seus
significados
históricos no
início do século
XXI, combatendo
qualquer forma
de preconceito e
violência.

(EF09HI01PA)
Conhecer a
história dos
antigos carnavais
de cordões do
município de
palmeiras, seus
criadores e a
influencia dessa
festa pagã na
economia da
cidade.
(EF09HI02PA)
Identificar a
relação dos
antigos carnavais
com os
contemporâneos,
o envolvimento
de sua
comunidade com
esta festa, quais
as comunidades
que também a
realizam ou já
realizaram,
reativando esses
bailes nas
comunidades
palmeirense.

(EF09HI03PA)
Identificar as
festas religiosas
comemoradas em
todo o município
de Palmeiras, sua
tradições,
frequência em
que acontecem
desde sua
criação.
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(EF09HI04PA)
Identificar os
articuladores
destas festas,
seus
patrocinadores,
envolvimento das
comunidades em
que elas
acontecem
analisando qual o
impacto
econômico para
a comunidade.
(EF09HI05PA)
Identificar as
festas religiosas
que aconteciam
nas comunidades
e que já não se
realizam mais e
os motivos que
levam a não
realizarem mais.

(EF09HI05PA)
Identificar a
comida típica de
cada
comunidade,conh
ecendo sua
origem,
frequência em
que os moradores
a realizam e qual
a aceitação no
restante do
município de
Palmeiras.
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Espera-se que esse texto transpareça o dinamismo da relação tempo/espaço e do sujeito como integrante
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aprendizagens realizadas em/no seu contexto, portanto, deve conhecê-lo, para atuar de maneira autônoma,
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De igual modo, as constantes mudanças advindas da globalização geraram novas formas de aprender,
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Território e Lugar que ganham novas proporções na medida em que apresentam condições cada vez mais
elementares para atender às necessidades de sobrevivência e desenvolvimento da humanidade.
5 %8 6 78 % 87%)8 _8  8< 8 <mos desbravando a casa, a escola, o município, a cidade, o país e o mundo. De acordo com Davis e Oliveira
(2005, p. 37–39), “Piaget considerou que estudasse cuidadosa e profundamente a maneira pela qual as
crianças constroem as noções fundamentais de conhecimento lógico, por exemplo, espaço, tempo, objeto e
causalidade, por meio dos quais possibilitam a compreensão da origem e evolução do conhecimento humano”. Assim, aquele estudo caminha com a compreensão da estrutura da sociedade, da sua organização. Seguindo este raciocínio, chegamos a uma pergunta elementar: Onde estamos localizados? O que é a Chapada
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  <'<   k<)%  %   >
história possibilita a formação de cânions, montanhas, cachoeiras e cavernas. Ele também abriga uma rica
"     <8 ' %8 %  6` "   <%" @*` *'  %*8  <8) %   >
Esse envolvimento/engajamento é fundamental para a ampliação da noção de pertencimento, sobretudo quando se tem em mente que o DCRB, que
§>>>¨%%"@'  8 38       8  '%  
os estudantes do território estadual, em toda a Educação Básica. Trata-se de um documento aberto,
8  <78    8   ^ ^8 '_'     % cos legais, do arcabouço teórico-metodológico do currículo, no processo de implementação, consi  <%")%<8 $ 8'% %    ¡<<8>
13), propõe, desde os iniciais do Ensino Fundamental, o reforço ao compromisso cidadão para com
86 ' ^<  %8  %   38 8%<
' '  | 6 ' 8  %8  <  
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%8  > %<) % %8 k  8   8 ^' $ <
tal como apresenta a BNCC:
Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura e elabora %8' $<    **6" ' $>(' $<%8<7%<
< %'  ) <    < ' $<      <  6 7%  %8  >{%    $ 6  "% ''<%   8 _  3 8<%8  8       
% >%8   8      ''%<%8   %
limitações, conduz ao reconhecimento dos produtos dessas linguagens não como verdades, mas
como possibilidades. (BRASIL, 2017, p. 363).

Propõe-se, assim, nesse documento que, ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais
(habilidades) devem concorrer para assegurar aos educandos o desenvolvimento de dez Competências Gerais.
 < $*%8| %K
§>>>¨%"    %  8  %<"    8 <' 
  %  <      8    %  %8      < 
pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2017, p.8).

0% %%8| /  < %8| 083$   
 % 1 ''<%< |    | ¡%<7 8  %%
as dez competências gerais se expressam nessas áreas” (BRASIL, 2017, p.
355) e cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo do Ensino Fundamental de nove anos. É
%8   7   | ¡%" '  %8  K/' $
¡ _ >=%8| 083$ /' $8 0 ( %) 7
 8 38    3 '' $@%  %%8| /  083$
da área das Ciências Humanas.
/' $<%8| 83$<7 %   %'' $8  %      * <" %  ^ 
6 %<  % %   38   3 '' $8 
8%8 <  %  87 8 %8  %  
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(BRASIL, 2017).
# 7   % %8| /  083$< "%
conjunto de objetos de conhecimento e habilidades para cada Componente Curricular. Os objetos de co % 8 %8 <?   '  %  %>
"    8 %    7 % '    % 6 
contextos escolares.
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7 %8  % k%   ^  ) *   < $ *%
sua comunidade e respeitando os diferentes contextos socioculturais, ampliando essa compreensão ao longo dos anos.
Em $ MC    <8 "  *     6 8 
análise, para que compreendam as relações existentes entre fatos nos níveis local e global. No Ensino Funda%<8  %%8     ^%    6%   <
grupos e espaços de convivência e as interações espaciais mais complexas. Conexões e escalas possibilita
entender como se forma os arranjos das paisagens, a localização e a distribuição de diferentes fenômenos
"@) > 8  6 %<8 *7 <@ %8  %
"%  ^    % ¤  >4%<  <8      
escalas de tempo e as periodizações históricas, importantes para a compreensão da produção do espaço
'' $% 6    )8>
Em &
>8 <" %*<8 )    6 
%   8    8 %   %   %8>  '% "      3
 ?%   6^ w%   % 8 8  '     < 8 %   8  > <   
compreender as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas e processos
históricos, sociais e étnico-raciais.
  %         <)% %8 '  
8 7)%%8  6 %  8 ' $<  8  '
7%  3 '' $>08 *7  % %3    " 
%8' $<    *6" ' $>>
"<  %#K< >  =     < */' $
¤ =%<% 78   8 ¤ *   8 >4%*
^ =8 8 % ¤     >% <8 % 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.
#   <$ %*7  /' $ " 8   % 8 @  
dos jovens estudantes, de modo que possam compreender a produção do espaço e a transformação dele em
 _  < %"     %8       ' $'' $%%   '  8'' $<%   >
Como proposta para o referencial curricular do município de Palmeiras, o ensino deve seguir o que
determina os documentos mencionados ao longo deste texto, tendo olhar atento para cada lugar e sua iden  >!%7<8   % 3%  8<) %8 8 " 8 $    *7 6 8   78¤   >46 %<
@ 8   %8  8 8%7 < %<%8   vendo suas capacidades de observação e comparação, oferecendo um saber estratégico e habilidades que
8 % %8 8' " <$%  '  <8 8   %   % <
6 % 3 >
 *<<7  /' $   %8 % %  %
 % ' <     $  % <%8    %8 % %  %   % @< '    > 7 838  
da possibilidade de realizar (re) leituras de mundo, compreendendo seus espaços e as contradições socioespaciais, especialmente, entendendo sua importância enquanto sujeitos na construção de novos arranjos
locais e modos de vida locais.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO –
EDUCAÇÃO INTEGRAL

O sujeito e
seu lugar no
mundo

O modo de vida
das crianças em
diferentes
lugares

(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 e
vivenciá-las.

Diferencias e
refletir sobre as
características
observada em seu
lugar de vivencia.
Reconhecer as
diferenças e
semelhanças das
brincadeiras e
jogos.
Ampliar seu
repertório de
brincadeiras e
jogos.

Apresentar a música A
Casa, de Vinícios de
Moraes e
posteriormente iniciar
uma roda de conversa
pedindo que cada um
descreva sua casa e a
escola ou a sala de
aula. Solicitar que as
crianças desenhem
sua moradia e sua sala
de aula. Socializar os
desenhos, levantando
as diferenças e
semelhanças entre os
dois lugares de
vivencia.
Roda de conversa para
mapear quais são os
jogos e brincadeiras
preferidos dos alunos.
Construção de uma
tabela, pela
professora, dos jogos
preferidos da turma.
Solicitar pesquisa
sobre jogos e
brincadeiras que os
fami-liares gostavam
quando eram crianças.
Socialização em roda
desta pesquisa,
montagem de uma
nova tabela.
Comparação da tabela,
refle-tindo sobre as
diferentes e diferenças
das brincareis e jogos.
Organizar pela
professora a vinda de
um ou dos familiares
para ensinar as
crianças um jogo e
brincadeira de sua
época.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
educandos a partir da
observação, interação
e envolvimento com a
atividade.
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(EF01GE03)
Identificar e relatar
semelhanças e
diferenças de usos
do espaço público
(praças, parques,
ruas, jardins,
campos e quadras
de futebol, dentre
outros) para o lazer
e diferentes
manifestações,
considerando
diferentes culturas
e seus lugares de
vivência como
possíveis
integrante desse
sistema.
O sujeito e
seu lugar no
mundo

Situações de
convívio em
diferentes
lugares

(EF01GE04*)
Discutir e elaborar,
coletivamente,
regras de convívio
em diferentes
espaços de vivência
(sala de aula,
escola etc.) que
garantam a
liberdade de
expressão e
respeito à
diversidade.
(EF01GEPAL)
Compreender o
que é território,
iden-tificar seu
corpo como
primeiro território,
com seus leis e
identidade própria.

Reconhecer os
diferentes
espaços e uso do
de praças,
parques, ruas e
jardins.
Compreender as
neces-sidades de
regras, e sua
importância para
o convívio.
Identificar o que
é um território, o
por que do seu
corpo ser o
primeiro
território,
observando suas
próprias leis e
identidade

Roda de conversa com
questões norteadoras,
buscando identificar as
diferenças dos espaços
públicos e seu uso.
Questioná-los qual a
importância destas
regras. Trazer para
sala de aula, alguns
panfletos que por
exemplo tenha regras
de locais como
hospitais, quadra de
futebol etc. Propor
que criem as regras
para o bom convívio
na sala de aula.
O professor de escriba
ir escrevendo as regras
que as crianças forem
ditando, e fazendo o
papel de mediador pra
questionar e coloca-los
a refletir sobre as
regras escolhidas.
Pendurar o cartaz com
as regras na sala de
aula.
Roda de conversa com
o intuito de ouvir as
crianças, seus
conhecimentos
prévios, opiniões sobre
o que é território.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
educandos a partir da
observação, interação,
ilustração e
envolvimento com a
atividade.

Roda de leitura com
texto informativo
sobre o que é
território. Ilustração e
socialização de um
desenho ilustrando o
que compreendeu
sobre território e
identidade.
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Conexões e
escalas

Ciclos naturais e
a vida cotidiana

(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.

Mundo do
trabalho

Diferentes tipos
de trabalho
existentes no
dia a dia

(EF01GE07*)
Descrever
atividades de
trabalho
relacionadas com o
dia a dia da sua
comunidade
pensando nos
benefícios e
malefícios delas.
(EF01GE01BA)
Identificar
necessidades e
desafios impostos
pelo mundo do
trabalho, a partir
do contexto e
demandas de sua
comunidade,
pensando
alternativas para
superá-los.

Compreender os
ritmos naturais
da sua região e as
diferenças e
semelhanças em
outros locais de
vivência.
Identificar as
mudanças de
habito, de acordo
com o clima.
Reconhecer as
mudanças
climáticas
causadas pelo
impacto do ser
humano no meio
ambiente.

Identificar os
diferentes
materiais e
técnicas que são
usados na
confecção de
roupas,
brinquedos e
mobílias.
Conhecer as
atividades
desenvolvidas em
sua comunidade,
refletir sobre os
desafios e
demandas a
partir do seu
contexto.

Roda de conversa para
identificar seus saber
prévios, a respeitos
dos ritmos da natureza
e suas variações.
Identificar em qual
estação do ano estão e
suas características,
levantar as
características das
demais estações do
ano.
Levar um vídeo ou
musica que traga
características sobre as
estações do ano.
Construção de um
cartaz coletivo com
desenhos que
represente cada
estação do ano e suas
características.

Roda de conversa para
identificar seus saber
prévios, a respeito das
atividades que são
desenvolvidas em sua
comunidade.
Identificar se algum
educando tem algum
familiar que participa
destas atividades. Se
não tiver, buscar na
escola, e convidar este
para contar para os
alunos em forma de
roda, qual atividade
faz, seus desafios,
mudanças que
ocorreram com o
tempo, o processo de
venda, de captação do
material. Abrir espaço
para que os educandos
façam perguntas de
forma espontânea e se
achar necessário
organizar algumas
perguntas anteriores
para serem feitas
coletivamente.
Se possível, visitar a
oficina.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
educandos a partir da
observação, interação
e envolvimento com a
atividade.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
educandos a partir da
observação, interação
e envolvimento com a
atividade.
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Em roda, trazer uma
brincadeira que
trabalhe as referências
espacial. Depois, pedir
para que cada
educando descreva
qual o itinerário de sua
casa para chegar na
escola.

Formas de
representação
e pensamento
espacial

Pontos de
referência

(EF01GE08) Criar
mapas mentais e
desenhos com base
em seus itinerários
e vivências, 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.

Trazer um mapa da
localização e ir
localizando onde é a
casa de cada
educando.
Pendurar este mapa
na sala, para eventuais
consultas.
Compreensão das
noções espaciais
(frente, atrás,
esquerda, direita,
encima, embaixo,
dentro e fora);
Compreender
como se cria uma
mapa simples e
como utilizá-lo.

Propor que eles
construam um mapa,
partindo da escola,
escolher um local de
chegada que seja
próximo mas que
envolva as referências
espaciais.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
educandos a partir da
observação, interação
e envolvimento com a
atividade, repetindo o
tempo de
aprendizagem de cada
um.

Fazer este itinerário,
pedindo que os alunos
observem o caminho,
quais são os pontos de
referência que eles
podem usas no mapa,
quantas vezes eles
viram. Pode se fazer
este itinerário mais de
uma vez, e assim
divididos em grupo
irem construindo seus
próprios.
Socialização da
construção dos mapas
pelos grupo, por
exemplo com uma
pequena exposição
onde todos possam
caminhar e observar o
trabalho dos colegas.
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Em roda, levantar
algumas questões
norteadoras levando
os alunos a pensares
usam as mesmas
roupas o ano inteiro,
se os rios estar sempre
no mesmo jeito, se o
pé de fruta dá fruta
durante todo o ano,
buscar provoca-los a
refletir quais são as
mudanças que eles
observam que
ocorrem durante o
ano.

(EF01GE10)
Descrever
características de
seus lugares de
vivência
relacionadas aos
ritmos da natureza
(chuva, vento, calor
etc.).

Natureza,
ambientes e
qualidade
de vida

Condições de
vida nos lugares
de vivência

(EF01GE11)
Associar mudanças
de vestuário e
hábitos
alimentares em sua
comunidade ao
longo do ano,
decorrentes da
variação de
temperatura e
umidade no
ambiente.
(EF01GE02BA)
Levantar
problemas na
relação do homem
com a natureza a
partir local em que
vive (degradação,
poluição,
desperdício, etc.),
pensando em
alternativas para
superá-los.

Compreender e
identificar as
variações de
temperatura em
sua região.
Reconhecer e
associar as
mudanças de
hábito ao longo
do ano, com as
variações de
temperatura.

Organizar uma
pesquisa para
identificar quais são as
frutas e legumes da
estação, explicar a
importância de
consumir
preferencialmente as
frutas e legumes da
estação.
Listar quais desta tem
na região, no quintal
das crianças e assim
propor que traga uma
desta fruta para ser
compartilhada.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
educandos a partir da
observação, interação
e envolvimento com a
atividade, repetindo o
tempo de
aprendizagem de cada
um.

Em roda,
questionamos se
sabem como os
alimentos chegam nos
mercados e feiras, e
assim ir encaminhando
a conversa para o
transporte, a poluição
de gera, se o alimento
chega tão fresco
dependendo da
distancia. Levar um
texto informativo para
ser lido em voz alta
que fale deste assunto
e posso agregar
informações aos
educandos.
Construção de um
cartaz informativo das
frutas e legumes da
estação e região, com
a professora escriba,
adicionar um pequeno
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texto informando com
a reflexão da sala do
por que dar a
preferencia em
consumi-los.
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Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF02GE01)
Descrever a
história das
migrações no
bairro ou
comunidade em
que vive.

O sujeito e
seu lugar
no mundo

Convivência e
interações
entre pessoas
na comunidade

(EF02GE02)
Comparar
costumes e
tradições de
diferentes
populações
inseridas no bairro
ou comunidade em
que vive,
reconhecendo a
importância do
respeito às
diferenças.
(EF02GE01BA)
Descrever
costumes e
tradições de outros
povos e cultura.
(EF02GE02BA)
Listar atitudes de
respeito e
valorização das
diferentes culturas.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Reconhecer e
valorizar sua
história,
costumes e
origem.
Compreender
que nos bairros e
comunidade
pode haver
pessoas de
diferentes,
cidades,
municípios e
região.
Ampliar a visão
de mundo
conhecendo
outros costumes
e tradições.
Reconhecer a
importância de
sua casa como
abrigo, proteção
e local de
convivência em
família. Valorizar
o bom
relacionamento
entre pessoas de
diferentes
origens.

Roda de conversa para
identificar seus saber
prévios.
Construção coletiva de
uma entrevista para
fazer em casa, com a
família. Buscar
também, imagens,
comidas, histórias e
musica.
Compartilhar em roda
as respostas.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação,interação,
construção do mural.

Elaborar um mural,
com imagens,
desenhos e registro
coletados pelos
educandos durante a
pesquisa.
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Reconhecer os
diferentes meios
de transporte
(terrestre,
aquáticos aéreos)
e de
comunicação.
Identificar os
meios de
transportes mais
usados em seu
lugar de vivencia.

O sujeito e
seu lugar no
mundo

Riscos e
cuidados nos
meios de
transporte e de
comunicação

(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.

Perceber a
utilização do
meio de
transporte para a
circulação de
pessoas e
produtos.
Reconhecer os
meios de
comunicação e
seu uso para
aproximar
pessoas e
lugares.

Roda de conversa para
identificar seus
saberes prévios.
Exploração dos meios
de transportes e de
comunicação, com
imagens e vídeos.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação, interação
e participação dos
momentos de roda.

Roda de conversa para
reflexão dos prós e
contras, suas
diferenças e como eles
atuam em suas vidas.

Refletir sobre o
uso de
transportes
coletivos, e
outros meios
como a bicicleta
para diminuir os
danos no meio
ambiente.
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Conexões e
escalas

Experiências da
comunidade no
tempo e no
espaço

(EF02GE04)
Reconhecer
semelhanças e
diferenças nos
hábitos, nas
relações com a
natureza e no
modo de viver de
pessoas em
diferentes lugares

(EF02GE06)
Relacionar o dia e a
noite a diferentes
tipos de atividades
sociais (sono,
horário escolar,
comercial, cultivos
agrícolas, pesca,
etc.).
Mundo do
trabalho

Tipos de
trabalho em
lugares e
tempos
diferentes

(EF02GE07)
Descrever as
atividades
extrativas
(minerais,
agropecuárias e
industriais)
desenvolvidas em
seu município,
estado e em outros
lugares,
identificando os
seus impactos
ambientais.

Compreender as
diferenças e
semelhanças nos
hábitos, valorizar
e refletir as
relações com a
natureza e no
modo de viver de
pessoas em
diferentes
lugares.
Reconhecer que
as pessoas em
uma moradia
precisam ter
atitudes para
contribuir com a
preservação da
natureza.

Identificar os
trabalhadores
que fazem parte
do seu dia-a-dia,
direta ou
indiretamente.
Reconhecer a
importância das
diferentes
atividade sociais
e diferenciá-las.
Conhecer as
atividades
extrativistas que
acontecem em
sua região.
Relacionar o
período do dia, as
mudanças de
paisagem, e as
diferentes
atividades de
trabalho.

Trazer para sala de
aula, diferentes
imagens onde aparece
os diferentes hábitos.
Pedir para que os
educandos identifique
as diferentes, o que se
aproxima, e assim
refletir sobre os
hábitos e como eles
refletem na em suas
relações com a
natureza.
Roda de conversa para
trazer esta reflexão.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação, interação
e compreensão do que
foi apresentado.

Roda de conversa para
identificar seus saber
prévios. Listar as
atividades extrativistas
que aconte-cem em
sua região.
Divididos em grupos,
escolher uma
atividade que
acontece em sua
região, município ou
estado e assim
pesquisar seus
impactos ambientais.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação, interação
e compartilhamento
da pesquisa em roda.

Compartilhar em roda
as pesquisas feitas.
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(EFO2GEPAL)
Mapear onde
ocorre as
atividades
extrativistas na
região,
reconhecendo sua
importância e seus
impactos locais e
global.

Identificar o que
é uma atividade
extrativista e
reconhecer as
que acontecem
em sua região.
Comparar os
diferentes
impactos no local
e global
localizando as
diferentes
atividades.

(EF02GE08)
Identificar e
elaborar diferentes
formas de
representação
(desenhos, mapas
mentais, maquetes)
para representar
componentes da
paisagem dos
lugares de vivência.

Formas de
representaçã
oe
pensamento
espacial

Localização,
orientação e
representação
espacial

(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.

Reconhecer as
paisagens, do
campo e cidade e
diferenciá-las.
Aplicar noções de
lateralidade.

Elaborar uma
entrevista com os
estudantes, tendo a
professora como
escriba, para ser feita
com um profissional
que trabalha
com extrativismo no
local escolhido para a
qual passeio.
Organizar uma aulapasseio para este
local, escolhido pelos
estudantes.

Trazer imagens aéreas,
mapas e pedir que os
educandos imaginem
o que essas imagens
estão representando.
Explorar as imagens, e
ir direcionando para a
compreensão que são
imagens aéreas e
mapas da localização.
Levar os educandos
para uma praça, ou,
outro lugar que os
alunos possam fazer
um desenho de
observação
explorando diferentes
perspectivas.
Socialização dos
desenhos, construção
de um mural.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação, interação,
oralidade e
assimilação dos
conceitos de
extrativismo.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação, interação
nas rodas de conversa.
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(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.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Reconhecer e
incorporar a
importância de
ter atitudes
sustentáveis no
uso de recursos
naturais.
Compreender
seus diferentes
usos, a
importância de
seu uso
consciente e
como a
indústria
impacta no
meio ambiente.
Identificar
mudanças na
paisagem
causada pelos
impactos da
atividade
humana.

Os usos dos
recursos
naturais: solo e
água no campo
e na cidade

(EF02GEPAL)
Reconhecer o
percurso da água e
identificar os seus
impactos neste
caminho.

Reconhecer de
onde vem a
água, e seu
percurso até
chegar em suas
casas.

Roda de conversa
para identificar seus
saber prévios, com
questões
norteadoras, a
respeito do uso da
água e seus
impactos.
Trazer textos
informativos, como
reportagens de
revistas e jornais
noticiando o uso da
água e seus
impactos.
Fazer leitura
compartilhada,
buscando trazer uma
reflexão e
questionamentos a
respeito deste uso.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes a partir da
observação, interação
nas rodas de conversa.

Roda de conversa
para identificar seus
saber prévios, com a
construção de um
cartaz com o
primeiro mapa do
caminho da água.
Levar para casa uma
pesquisa com
questões sobre de
onde vem a água que
chega em suas casas. Avaliar o processo de
Retornar a pesquisa
aprendizagem dos
para a sala de aula e estudantes a partir da
construir uma tabela observação, interação,
com os dados
oralidade e socialização
coletados.
do cartaz.
Roda de conversa
sobre a tabela e
retorno ao cartaz do
primeiro mapa do
caminho da água,
comparar se o que
está no cartaz
corresponde a
tabela.
Construção de um
novo cartaz com os
novos dados.
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INTEGRAL

O sujeito e
seu lugar no
mundo

A cidade e o
campo:
aproximações e
diferenças

(EF03GE02)
Identificar, em
seus lugares de
vivência, marcas
de contribuição
cultural e
econômica de
grupos de
diferentes origens
espaciais e
temporais.

Desenvolver, o
respeito aos valores
culturais dos
diferentes espaços
de vivencia.
Compreender o
conceito de
paisagem,
identificando e
classificando de
acordo com os seus
tipos.
Explorar diferentes
imagens e
reconhecer suas
diferentes
especificidades.

Roda de conversa,
Pesquisa, trabalhos
coletivos, leitura e
interpretação de
textos temáticos.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes, através
da:
Oralidade,
participação,
confecção e
apresentação de
cartaz, produção de
textos sobre os
lugares que
costumam frequentar
no dia a dia.
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Avaliação
Princípios
Expectativas de
Formacional
Eixos
Objetos do
Metodológicos
Habilidade
aprendizagens
(acompanhamento/
Temáticos
conhecimento
(métodos)
(aprendizagens)
planejamento)
Avaliar o processo de
Valorizar os
Roda de conversa.
aprendizagem dos
conhecimentos
(EF03GE01)
Apresentação de
estudantes, através
prévios dos alunos
Identificar e
diferentes paisagens.
da: Oralidade,
sobre os elementos
comparar
Leitura,
participação,
das paisagens do
aspectos históinterpretação e
confecção e
campo e cidade.
ricos e culturais
ilustração de textos
apresentação de
Compre-ender os
dos grupos sociais
temáticos, visitação
cartaz, produção de
costumes e tradições
de seus lugares
de áreas ao redor da
textos sobre os
do campo e cidade,
de vivência, seja
escola, comunidade
lugares que
na cidade, seja no comparado aos seus
para observar a
costumam frequentar
lugares de vivencia.
campo.
paisagem do seu
no dia a dia.
lugar de vivencia.
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O sujeito e
seu lugar no
mundo

A cidade e o
campo:
aproximações e
diferenças

(EF03GE03)
Reconhecer os
diferentes modos
de vida de povos
e comunidades
tradicionais
(quilombolas,
indígenas,
marisqueiros,
sertanejos,
pescadores,
ciganos, entre
outros) em
distintos lugares.
(EF03GE01BA)
Listar e/ou
descrever
atitudes que
garantam a
liberdade de
expressão e
respeito à
diversidade nos
espaços de
vivência.

Conexões e
escalas

Paisagens
naturais e
antrópicas em
transformação

(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.

Diferenciar os lugares
e os modos de
vivencias de cada
comunidade
tradicional.
Valorizar e respeitar
os diferentes modos
de vida.
Compreender a
impor-tância da
valorização do
patrimônio histórico,
cultural e artístico.
Conscientizar sobre a
conservação dos
patrimônios de nosso
lugar, região e país.
Valorizar as
manifestações
culturais e artístico
do nosso lugar,
cidade e região.
Reconhecer a
diversidade cultural
do município e as
peculiaridades da
cultura local e
regional.

Identificar os tipos de
elemento que
constitui as
paisagens.
Diferenciar paisagens
naturais e paisagens
culturais.
Analisar diferentes
imagens e o estudo
dos elementos que
componham as
paisagens.
Classificar as
paisagens de acordo
com os seus tipos.
Observar e desenhar
paisagem do lugar
onde vivem e depois
refletir, para que eles
concluam se a
maioria desses
elementos é natural
ou cultural.

Leitura e
interpretação de
textos temáticos.
Realização de
pesquisas em grupo
ou individual.
Confecção e
apresentação de
cartazes
relacionados a cada
modo de vida de
povos estudados e
pesquisados.
Exposição de
cartazes de mural na
escola.
Ativação do
conhecimento
prévio, leitura,
interpretação,
ilustração de
registro adversidade
nos espaços onde
vive.
Pesquisas.
Apresentação das
manifestações
culturais em sala de
aulas.

Ativação do
conhecimento
prévio. Leitura de
imagem.
Compreensão e
ilustração de
paisagem natural e
cultural.
Sistematização dos
conceitos de
paisagem
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O processo de
avaliação será através
der: oralidade,
interesse, trabalhos
coletivos, pesquisas
registros e
participação.

O processo de
avaliação será através
der:
oralidade,interesse,
trabalhos coletivos,
pesquisas registros e
participação,
ilustração.
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Mundo do
trabalho

Formas de
representação
e pensamento
espacial

(EF03GE05)
Identificar
alimentos,
minerais e
outros produtos
cultivados e
extraídos da
natureza,
comparando as
atividades de
trabalho,
técnicas e
produções em
diferentes
lugares.

Matéria-prima
e indústria

Representações
carto-gráficas

(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.

Conhecer os
elementos minerais,
animais e extrativista.
Associar os produtos
as respectivas
matérias primas e do
local onde estas
foram extraídas ou
produzidas.
Relacionar o trabalho
ao atendimento as
necessidades do
seres humanos.
Valorizar o trabalho
realizado por
diferentes
profissionais e o
trabalho voluntario.
Reconhecer as
características de
algumas ativida-des
econômicas do
campo (agricultura,
pecuária e
extrativismo) e a
importância de cada
uma delas.
Relacionar o trabalho
das pessoas na
elaboração
diferentes produtos
presente no dia a dia.
Identificar produtos
que consumimos ao
natural,
transformados ou
industrializados.
Elaborar legenda com
desenho para
representar
paisagem (croqui).
Criar legendas e
desenvolver
pensamentos
espaciais e necessitar
a leitura e a produção
de representação
cartográfica.

Roda de conversa
para identificar seus
conhecimentos
prévios.
Entrevista com o
profissional que
trabalha na
comunidade ou
bairro.
Construção de
entrevista coletiva
com seus pais ou
responsáveis sobre
as projeções que
eles exercem.
Confecção de
cartazes com
registros imagens,
desenhos, fotos
coletados pelos os
educando durante a
pesquisa e expor
mural.

Roda de conversa,
trabalho coletivo,
leitura e
interpretação de
textos temáticos.
Roda de conversa,
dese-nhos, leitura,
pesquisas.

O processo de
avaliação será através
der: oralidade,
interesse, trabalhos
coletivos, pesquisas
registros e
participação.

O processo de
avaliação será através
der: oralidade,
interesse, trabalhos
coletivos, pesquisas
registros e
participação.

Trabalhar as visões
obliqua e vertical na
representação
espacial e promover
o trabalho com uso
de símbolos e
legendas nas
representações,
Representação dos
elementos de uma
paisagem pra o
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croqui.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(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.
Produção,
circulação e
consumo

(EF03GE02PAL)
Investigar qual o
percurso do lixo
na localidade, e
qual seu impacto
ambiental neste
descarte.
(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.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Impactos das
atividades
humanas

(EF03GE10)
Identificar os
cuidados
necessários para
utilização da água
na agricultura e
na geração de
energia, de modo
a garantir a

Conhecer para onde
vai o lixo na sua
região. Compreender
os impactos
ambientais causado
pelo descarte do lixo.
Buscar soluções para
um descarte mais
consciente deste lixo.
Identificar as ações
huma-nas com
transformadoras das
paisagem.
Reconhecer ações
positivas, que deve
ser mantidas. Refletir
sobre a geração de
lixo, materiais e
reciclagem.
Compreender o
processo de poluição
e despoluição do rio.
Uso consciente dos 3
R.
Conhecer e
compreender sobre o
uso da água em
varias atividades
cotidiana, na
produção agrícola e
industrial.
Conscientizar e
refletir a respeito aos
seus atos de
consumo a
classificarem os
produtos em
essências e menos
essenciais.
Refletir sobre o
consumo e uso dos
recursos naturais.

Roda de conversa
para mapear os
conhecimentos
prévios dos
estudantes sobre o
descarte do lixo em
sua localidade.
Leitura de textos
informativos sobre
os impactos
causados pelo
descarte do lixo.
Fazer uma pesquisa
em casa para saber
onde o lixo é
descartado pela
população.
Socialização da
pesquisa em roda,
fora da sala de aula,
embaixo de uma
árvore ou pátio.
Confeccionar
cartazes para
conscientização
da população e
colar na escola e
seus arredores.
Roda de conversa.
Leitura e
compreensão de
textos sobre a
importância do uso
consciente de água
em nosso dia a dia.
Pesquisas,
elaboração de
cartazes sobre o uso
da água.

Identificar e
reconhecer os
recursos naturais
utilizado no dia a dia.
Verificar como as
atividades humanas
atuam na exploração
dos recurso naturais
e

Roda de conversa
Leitura e
compreensão de
textos temáticos
Elaboração de
cartazes sobre os
recursos naturais
para serem
apresentados na
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Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudan-tes através
da oralidade,
compreensão das
informações, e
participação da
confecção e
socialização do cartaz.
O conteúdo pode ser
incluído na avaliação
semestral.

O processo de
avaliação será através
der: oralidade,
interesse, trabalhos
coletivos, pesquisas
registros e
participação
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manutenção do
provimento de
água potável.

consequentemente,
na transformação das
paisagens.

sala de aula.
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Eixos
Temáticos

O sujeito e
seu lugar no
mundo

Conexões e
escalas

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF04GE01)
Selecionar, em
seus lugares de
vivência e em suas
histórias familiares
e/ou da
comunidade,
elementos de
distintas culturas
(indígenas, afrobrasileiras, de
outras regiões do
país, latinoamericanas,
europeias, asiáticas
etc.), valorizando o
que é próprio em
cada uma delas e
sua contribuição
para a formação da
cultura local,
regional e
brasileira.

Território e
diversidade
cultural

Relação campo
e cidade

(EF04GE04)
Reconhecer
especificidades e
analisar a
interdependência
do campo e da
cidade,
considerando
fluxos econômicos,
de informações, de
ideias e de
pessoas.

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)
Distinguir as
unidades
políticasadministrativas
oficiais nacionais.
Conhecer o lugar
onde mora e sua
história.
Compreender
que o município é
a menor unidade
política
administrativa do
Brasil.
Compreender a
cultura de
diferentes povos.
Identificar a
diversidade de
etnias, cor, raças.
Refletir sobre
grupos culturais
presentes no
mundo
contemporâneo.

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Avaliação Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Roda de conversa
para levantar seus
conhecimentos
prévios.
Aula expositiva
dialogada. Utilização
de mapas e atlas
para a compreensão
dos espaços. Leitura
e produção de
textos.
Organização de
passeio para uma
paisagem diferente
do local.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudan-tes através da
participação,
mecanismos de
pesquisas, produções
e desempenho ao
longo do assunto.

Questionar
preconceitos.
Valorizar
culturas.
Valorizar a
pesquisa como
fonte de
conhecimento.
Reconhecer que
as relações entre
campo e cidade
ocorrem em
diversos
aspectos, como o
econômico, social
e o cultural.

Aula expositiva
dialogada. Pesquisas.
Atividade escrita.
Desenhos.

Identificar e
perceber as
diferenças entre
o campo e a
cidade e ligação
entre.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes através do
interesse, participação
e escrita e através da
compreensão e
valorização do meio
onde vive.
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Unidades
políticoadministrativas
do Brasil

Unidades
políticoadministrativas
do Brasil

(EF04GE05)
Distinguir unidades
políticoadministrativas
oficiais nacionais
(Distrito,
Município, Unidade
da Federação e
grande região),
suas fronteiras e
sua hierarquia,
localizando seus
lugares de vivência.

(EF04GEPAL)
Reconhecer e
identificar o que
caracteriza uma
unidade de conservação, qual sua
função e
especificidade do
Parque Municipal
da Chapada
Diamantina.

Compreender a
leitura de mapas.
Reconhecer a
importância dos
mapas para
localização.
Aprender a se
situar, localizar
no mundo.
Compreender e
identificar o lugar
onde vive.
Distinguir a
hierarquia dos
lugares (país,
estado, capital,
cidade,
município, bairro,
rua).

Conhecer o que é
uma unidade de
conservação e
sua importância
identi-ficando as
principais
características do
Parque Nacional
da Chapada
Diamantina.

Roda de conversa
sobre conhecimentos
prévios, e de lugares
conhecidos pelos
estudantes.
Leitura de diferentes
mapas do Brasil.
Exemplos de pontos
utilizados como
demarcações de
limite entre um lugar
e outro. Atividades
sobre endereço.

Mapear os
conhecimentos
prévios dos alunos
sobre o que é uma
unidade de
conservação e sua
impor-tância. Estudo
de texto infor-mativo
sobre o Parque
Nacional da Chapada
Diaman-tina.
Visitação de espaços
onde os estudantes
possam entrar em
contato com um
local mais próximo
da comunidade que
pertence ao Parque
Nacional, junto com
um guia para melhor
observação e
compressão da
localidade. (EX.
Morro do Pai Inácio,
Orquidário,
Riachinho, Conceição
dos Gatos, Lençóis).
Produção de um
texto informativo
com ilustração sobre
o Parque Nacional da
Chapada Diamantina
e a vivencia para ser
apresentar em outra
turma.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes através da
participação,
oralidade, interesse e
desempenho durante
a atividade.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes através da
participação,
oralidade, interesse e
desempenho durante
a atividade.
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Conexões e
escalas

Territórios
étnico-culturais

Trabalho no
campo e na
cidade

(EF04GE06*)
Identificar e
descrever
territórios étnicoculturais existentes
no Brasil e na
Bahia, tais como
terras indígenas e
de comunidades
remanescentes de
quilombos, dentre
outros,
reconhecendo a
legitimidade da
demarcação desses
territórios

(EF04GE07)
Comparar as
características do
trabalho no campo
e na cidade.

Mundo do
trabalho

Produção,
circulação e
consumo

(EF04GE08)
Descrever e
discutir o processo
de produção
(transformação de
matérias-primas),
circulação e
consumo de
diferentes
produtos.

Compreender os
processos
geográficos e
históricos na
formação dos
quilombos e
grupos indígenas
no Brasil.
Perceber a
importância da
preservação
cultural desses
territórios.
Conhecer e
compreender as
diferenças da
população
brasileira, seus
aspectos e
características.
Conhecer e
valorizar as
diferentes etnias.
Identificar no
campo e na
cidade os
diferentes tipos
de trabalho.
Relacionar
atividades
econômicas aos
modos de vida do
campo e da
cidade. Conhecer
as leis
trabalhistas no
Brasil.
Relacionar o
produto da
cidade com o
produto do
campo também
através da
matéria-prima.
Entender a
produção, a
circulação e
consumo numa
perspectiva
territorial
integrada.

Realização de
pesquisas e leituras
sobre o tema.
Fazer uso de slides,
imagens de
diferentes povos e
suas culturas.
Produzir textos e
abrir discussões
sobre o assunto.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estudantes através da
participação e
desempenho ao longo
da atividade.

Roda de conversa
sobre conhecimentos
prévios de atividades
econômicas lo-cais.
Exposição através de
fotos, slides de
diferentes tipos de
trabalho.

Avaliação através da
participação,
oralidade, interesse e
desempenho durante
a atividade.

Identificar que os
trabalhos do campo
e da cidade
dependem um do
outro. Abrir espaço
para discussão sobre
condições de
trabalho.

Roda de conversa
sobre material e
objeto. Uso de
imagens e vídeos
curtos de exemplos
de plantio e
industrias.

Avaliar o estudante
por meio do
envolvimento e
entendimento durante
a aula.

Compreender
que o que se
planta, se produz
também vai para
cidade, podendo
circular no país e
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no mundo, para
consumo ou
produção de
outros.
Incentivar a
valorização das
produções da
região como
fonte de
consumo e de
renda.
Roda de conversa
com questões
norteadoras sobre os
produtos produzidos
em sua localidade
para levantar os
conhecimentos
prévios dos
estudantes.

Mundo do
trabalho

Produção,
circulação e
consumo

(EF04GEPAL)
Reconhecer e listar
quais são os
produtos da região
e sua função na
economia local.

Identificar os
produtos locais.
Valorizar a
importância dos
produtos na
economia
local. Diferenciar um produto
local de um
produzido de
outra região.

Listar os produtos
produzidos na
localidade e na
região.
Leitura
compartilhada de um
texto informativo
sobre a diferença de
produtos feitos na
região e
industrializados.
Destacar a
importância de
consumir e valorizar
os produtos da
localidade e região.

Avaliar o processo de
aprendizagem dos
estu-dantes através da
participação,
oralidade, interesse e
desempenho durante
a atividade.

Organização pelos
alunos e professores
de uma “feira” de
produtos da região
para serem
apresentados, onde
cada grupo escolhe
um produto para
apresentar
explicando, sua
origem, forma de
produção e
curiosidades no pátio
da escola, se possível
experimentar.
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(EF04GE09) Utilizar
as direções
cardeais na
localização de
componentes
físicos e humanos
nas paisagens
rurais e urbanas.

Sistema de
orientação

Formas de
representação
e pensamento
espacial

Elementos
constitutivos
dos mapas

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Conservação e
degradação da
natureza

(EF04GE10)
Comparar tipos
variados de mapas,
identifi-cando 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.
(EF04GE03BA)
Discutir a
importância de
viver em um
ambiente
preservado de

Conhecer
instrumentos de
localização e
entender a rosa
dos ventos como
a representação
gráfica das
direções.
Encontrar as
direções com
auxílio de
instrumentos de
localização ou
observação da
posição do sol e
do rio.
Compreender o
conceito e saber
diferenciar
paisagem rural e
urbana.
Compreender a
leitura de mapas
fazendo uso de
seus elementos.
Operando
procedimentos
através do uso de
legendas, títulos,
escalas, rosa dos
ventos e
projeções
cartográficas.
Para assim poder
identificar e
interpretar
diferentes tipos
de mapas.

Roda de conversa
sobre a posição do
nascimento do sol, e
onde o sol se põe.
Apresentar a bussola
como instrumento
de localização.
Desenho da rosa dos
ventos.
Aula de campo em
diferentes
localidades para os
alunos se situarem
as direções cardeais
observando as
distintas paisagens.

Ilustração de
desenhos com
criação de legendas.
Pintura de mapas.
Atividades de
concluir, completar
mapas.

Perceber a
paisagem como
espaço
geográfico.
Compreender e
identificar os
recursos naturais.
Identificar o
relevo como
componente de
paisagem natural.

Roda de conversa
sobre o conceito dos
alunos sobre meio
ambiente. As
funções da natureza
para o homem e do
homem para
natureza.
Aula de campo para
observação de
diferentes paisagens.

Conhecer
diferentes formas
de relevo e seu
processo de
formação.
Conhecer os tipos
de vegetações do
Brasil.

Aula expositiva
dialogada sobre o
que viu. Discutindo
as paisagens naturais
e humanizadas.
Discutindo e
observando relevos.

Avaliação do aluno ao
longo da aula a partir
do desenvolvimento,
participação, interesse
e métodos para
desenvolvimento das
atividades.

Avaliar o estudante ao
longo da aula por meio
da participação,
interesse, capricho e
compreensão do tema.
Valorizando o tempo e
mecanismo de cada
um.

Avaliar o aluno
durante a aula por
meio da participação e
interesse ao longo dos
discursões de
conhecimentos prévios
e novas informações.
Avaliar por meio das
produções e pesquisas
do aluno.

Uso de imagens e
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maneira
sustentável.
(EF04GE04BA)
Levantar as
principais
necessidades em
relação à
qualidade
ambiental onde
vivem, para pensar
atitudes em defesa
do meio ambiente
e promoção da
vida saudável.

Compreender
diferenças entre
vegetação natural
e vegetação
plantada.
Entender o
conceito de
hidrografia.
Compreender a
importância do
meio ambiente.
Identificar
maneiras de
cuidar da
natureza.

vídeos sobre a água.
Discutir sobre
vegetação com uso
de textos e
pesquisas.
Discutir sobre os
impactos
ambientais, causas e
soluções.
Vida saudável.

Perceber os riscos
do mal uso e
mãos tratos ao
meio ambiente.
Perceber as
principais
consequências da
devastação do
meio ambiente.
Entender que o
conceito de
qualidade de vida
está diretamente
ligado ao bom uso
da natureza.
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(EF05GE01)
Descrever e
analisar dinâmicas
populacionais na
Unidade da
Federação em
que vive,
estabelecendo
relações entre
migrações e
condições de infra
estrutura.

O sujeito e seu
lugar no
mundo.

Dinâmica
populacional.
Diferenças
étnico-raciais e
étnico-culturais
e desigualdades
sociais.

(EF05GE02)
Identificar
diferenças étnicoraciais e étnicoculturais e
desigualdades
sociais entre
grupos em
diferentes
territórios.
(EF05GE01BA)
Discutir as
principais
manifestações de
discriminação
racial, buscando
coletivamente
formas de
combatê-las.

Compreender o
que são leis, e o
porquê elas se
diferenciam
dependendo do
espaço de
convivência.
Como se
organizam as
estruturas sociais.
Identificar as
estruturas sociais
no seu
local.Compreender
o que é um sítio
Arqueológico, com
suas
especificidades,
identificando e
reconhecendo o
que caracteriza
uma pintura
rupestre, a
paisagem e
vegetação do Sítio
Arqueológico do
Matão, Município
de Palmeiras.
Compreender as
principais causas
do processo
migratório no lugar
onde vive, nas
últimas décadas.
Refletir sobre o
que o processo
migratório
representa\repres
entou para os
grupos sociais
envolvidos e
também para a
configuração atual
em seu lugar.

Roda de conversa
com questões
norteadoras sobre o
que são leis, quais
eles conhecem,
como elas interferem
na sua vida.
Leitura de texto
informativo sobre o
que é lei, e como ela
atua na sociedade.
Identificação dos
diferentes espaços
de convivência, e
suas leis.
Produção de um
texto sobre o tema
“Diferentes espaços
de convivência e suas
leis”.Roda de
conversa para
levantar os
conhecimentos
prévios dos alunos
sobre as pinturas
rupestres, e sobre o
Sítio Arqueológico do
Matão.
Apresentar em forma
de vídeo ou foto uma
aula expositiva,
mostrando as
pinturas rupestres,
sua importância,
história. Apresentar
o Sítio Arqueológico,
sua localização,
percurso e
vegetação.
Organizar uma aulapasseio com os
estudantes para o
Sítio Arqueológico do
Matão.
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O sujeito e seu
lugar no
mundo.

Conexões e
escalas

Mundo do
trabalho

Dinâmica
populacional.
Diferenças
étnico-raciais e
étnico-culturais
e desigualdades
sociais.

Território,
redes e
urbanização.

Trabalho e
inovação
tecnológica.

(Continuação).

Selecionar em seus
lugares de vivencia
e em suas histórias
familiares, componentes de culturas
afro-brasileira.

Produção de texto
com informações
diversificada sobre o
Sítio com ilustração.
Construção de um
mural com os textos,
desenhos, fotos e o
que considerar
importante para ser
apresentado.

(Continuação).

Socialização do
mural no pátio da
escola.
Roda de conversa
para a criança expor
sua opinião,
conhecimentos.
(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, no
extra-tivismo, na
indústria, no
comércio e nos
serviços.

Identificar as
diferentes formas
e funções de seu
lugar de vivencia.
Reconhecer as
diferentes formas
e funções do lugar
onde mora
analisando as
mudanças em que
ocorrem.

Diferenciar o
desenvolvimento
tecnológico em
diferentes tipos de
trabalho em seu
lugar de vivencia.

Organizar uma aula,
em que os alunos
vão pesquisar sobre
as mudanças sociais,
econômicas e
ambientais ocorridas
no lugar em que
moram.

Leitura de texto
informático sobre os
diferentes tipos de
energia.

Construção de linha
do tempo.

Avaliação debate

(EF05GE06)
Identificar e
comparar
transformações
dos meios de
transporte e de
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comunicação, no
mundo, no Brasil,
no estado e em
seu município.

Formas de
representação
e pensamento
espacial

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Mapas e
imagens de
satélite.
Representação
das cidades e
do espaço
urbano.

Qualidade
ambiental.
Diferentes tipos
de poluição.
Gestão pública
da qualidade de
vida.

(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 e no
campo,
comparando
sequência de
fotografias,
fotografias aéreas
e imagens de
satélite de épocas
diferentes.

Diferencias os
tipos de paisagens
existentes no onde
você mora.

(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,
lagos e dos
oceanos (esgotos,
efluentes
industriais, marés
negras etc.).
(EF05GE11)
Identificar e
descrever
problemas
ambientais que
ocorrem no
entorno da escola

Reconhecer os
impactos
ambientais
provocados pelo
lixo.

Leitura de texto
informativo sobre
transformações de
paisagens nas
cidades e no campo.

Confeccionar
cartazes para
conscientização do
descarte do lixo.
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e da residência
(lixões, indústrias
poluentes,
degradação de
matas ciliares,
desmatamento e
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.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

621

Palmeiras

Sexta-feira
4 de Março de 2022
623 - Ano - Nº 3318

Parte III - Ensino Fundamental

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – Geografia – 6º ano
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – MUNDO DO TRABALHO PROCESSO IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
CAMPO DE ATUAÇÃO:
Avaliação
Expectativas de
Princípios
Eixos
Objetos do
Formacional
Habilidade
aprendizagens
Metodológicos
Temáticos
conhecimento
(acompanhamento/
(aprendizagens)
(métodos)
planejamento)
Conhecer,
A avaliação do
Pesquisa de
apreciar e
ensino/aprendizag
campo para
diferenciar tipos
em será
observação e
de paisagens.
processual e
estudo de
continua de
diferentes tipos
Compreender
acordo as
das paisagens
que as paisagens
expectativas
local.
não são únicas e
apresentadas para
que
cada unidade
Análise de
correlacionam
temática, sempre
fotografias antigas
com o espaço e
por intermédio
em museu de
(EF06GE01)
tempo.
proporcionando o
paisagem local
Comparar
desenvolvimento
(praça, rio, etc.) a
modificações
do raciocínio
fim de comparar
Comparar
das paisagens
com a paisagem
geográfico. A qual
semelhanças e
nos lugares de
atual e perceber a
possa contribuir
diferenças entre
vivência e os
sua transformação
para redescoberta
paisagens tanto
usos desses
ao longo do tempo
do estudante e o
no que refere
lugares em
e identificar os
auxiliando na
aos aspectos
diferentes
fatores que
resolução de
físicos naturais,
tempos.
levaram a tais
situações
quanto, aos
mudanças.
problemas. Que
aspectos
(EF06GE02)
sirva como
humanos
Analisar
Visitação a sítio
caminho
culturais do
modificações
O sujeito e seu
Identidade
arqueológico do
norteador
lugar de origem
de paisagens
lugar no
sociocultural
nosso munícipio para
possibilitando o
com base numa
por diferentes
mundo
observação e
aluno a
visão mais ampla
tipos de
compreensão das
compreender,
do espaço
sociedade,
marcas que os povos
comparar e
global.
com destaque
nômades
interpretar os
para os povos
(originários)
fenômenos
Identificar,
originários.
deixaram em nosso
geográficos de
comparar e explicar
território.
maneira critica
a intervenção do
(EF06GE01Pal)
autônoma e
ser humano na
Registrar
consciente.
natureza e na
memorias atuais
Os
sociedade,
para estudo e
instrumentos
exercitando a
comparação das
avaliativos
curiosidade e
memorias antigas
poderão ser
propondo ideias e
da sede e
diversificados
ações que
comunidades de
de acordo com
contribuam para a
Palmeiras
o planejamento
transformação
da unidade
espacial, social e
(Bimestral,
cultural, de modo a
trimestral...)
participar
Instrumentos
efetivamente das
avaliativos como:
dinâmicas da vida
Estudos das
social
habilidade no livro
didático e/ou de
outras fontes com
base nas estratégias
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de leitura;
Trabalho de campo,
Seminários
Debates
Construção de
painéis, Maquetes,
Parodias,
Oficinas temáticas
Fórum simulado,
Entrevistas,
Jornal falado, Peças
teatrais,
Gincanas temáticas,
Festivais,
Provas subjetivas,
Provas objetivas, etc.
(EF06GE03)
Descrever os
movimentos
do planeta e
sua relação
com a
circulação
geral da
atmosfera, o
tempo
atmosférico e
os padrões
climáticos.

Conexões e
escalas

Relações entre
os
componentes
físico- naturais

(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.

Perceber a
forma natural
da terra, seus
movimentos e
sua dinâmica na
relação
socioambiental
Compreender a
importância dos
recursos
hídricos para
poder avaliar e
preservar de
maneira
consciente os
diferentes
fatores que
contribuem
para o ciclo
Conhecer os
fatores
climáticos e
perceber a
intervenção
humana no
processo.
Saber relacionar
clima com
vegetação e
identificar
diferentes
ambientes
territoriais locais
quanto globais.

Observar o
planeta terra por
meio de imagens
de satélite
(google maps) e
outros meios
Apropriar do
(instrumento/obj
eto) globo
terrestre e fazer
experimentos
adequados
proporcionando
a compreensão
dos principais
movimentos do
planeta e suas
consequências.
Conhecer as reservas
hídricas do território
local e perceber
qual(ais) sofre ou
sofreu com maus
cuidados sociais e
buscar desenvolver
projetos
interdisciplinares em
prol da preservação
dos mananciais
pesquisados.

Ver no Eixo I

Observar, pesquisar
e conhecer o clima, o
relevo, a vegetação e
o solo local com vista
no global e perceber
a intervenção
humana direta ou
indireta nas
alterações climáticas
e paisagísticas na
dinâmica
tempo/espaço.
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Mundo do
trabalho

Transformações
das
paisagens
naturais e
antrópicas

(EF06GE06)
Conhecer e
Identificar as
apropriar da
características das
paisagem local,
paisagens
transformadas
tanto natural
pelo trabalho
quanto cultural e
humano a partir
perceber suas
do
desenvolvimento
modificações que
da
ocorreram e
agropecuária e do
ocorrerão com o
processo
passar do tempo.
de industrialização
e oferta
de diversos
Perceber-se como
serviços, partindo
de sua realidade. sujeito integrante e
atuante no processo
(EF06GEOPal)
tempo/espaço,
Identificar as
características das criando a sua visão
paisagens
da relação
transformadas
homem/natureza.
pelo trabalho
humano a partir
do
Participar de
desenvolvimento
maneira crítica e
do garimpo
consciente nas
no nosso
alterações das
território.
paisagens locais
(EF06GE07)
com vistas nos
Explicar as
mudanças na
efeitos globais
interação
humana com a
Desenvolver
natureza a
autonomia e senso
partir do
surgimento das
crítico para
cidades,
compreensão e
considerando a
aplicação do
história dos
processos
raciocínio
produtivos em sua
geográfico na
comunidade,
análise da ocupação
estado, no
humana e produção
Brasil e no
do espaço
mundo.

Realizar estudo e
pesquisar imagens e
relatos de pessoas
físicas e/ou em livros
que registram
memorias passadas
da paisagem do lugar
de vivencia ou de um
espaço geográfico
com significado
particular
Promover estudo de
campo para possíveis
observações nas
mudanças ocorridas
nos lugares
pesquisados e
estudados.

Ver Eixo I

Desenvolver projetos
socioambientais de
acordo a necessidade
contida no território.
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(EF06GE08)
Medir distâncias
na superfície
pelas escalas
gráficas e
numéricas dos
mapas.

Formas de
representação
e pensamento
espacial

Fenômenos
naturais e
sociais
representados
de diferentes
maneiras

(EF06GE09)
Elaborar modelos
tridimensionais,
blocos-diagramas
e perfis
topográficos e de
vegetação,
visando à
representação de
elementos e
estruturas da
superfície
terrestre.
(EF06GEPal) Criar
escala, legenda e
coordenadas em
plantas
geográficas,
croquis ou mapas
representativos
de um espaço
que possa ser
medido e
analisado

Desenvolver o
pensamento
espacial, fazendo
uso das linguagens
cartográficas e
iconográficas, de
diferentes gêneros
textuais e das
geotecnologias
para a resolução de
problemas que
envolvam
informações
geográficas.
Ler, interpretar e
construir mapas
simbólicos
representativos de
diferentes ordens.

Fazer leituras de
mapas e suas
representações.
Observar lugares
através de imagens
de satélites, vídeos
entre outros.
Observar os lugares
no mapa com vista
do local para o global

Ver Eixo I

Criar mapas, croquis
ou planta, utilizando
a medida para
melhor compreensão
de escala.
Construir legendas
para representar o
espaço e objetos
contidos na
produção
cartográfica.
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(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.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

Biodiversidade
e ciclo
hidrológico
Atividade
humana e
dinâmica
climática

(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.
Atividades
humanas e
dinâmica climática

Saber
argumentar 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.
Perceber a
influencia humana
nos aspectos da
natureza e saber
posicionar em
defesa do
ambiente local,
visando o seu
equilíbrio natural.
Compreender que
os recursos
naturais são
limitados e que
precisam de nossos
cuidados para
garantia das vidas
atuais e das futuras
gerações.

Estudo da
habilidades nos
conteúdos dos
livros e de
outras fontes
Visitação a
ambientes
degradados pela
sociedade
humana
Promoção de
palestra e/ou
oficinas que
promovam a
conscientização
em relação a
consumo e
exploração dos
recursos naturais
presentes no
território.

Ver eixo I

Projetos
interdisciplinare
s que possam
atender
as habilidades e
os objetos de
conhecimentos
referentes ao
eixo.

(EF06GE13)
Analisar
consequências,
vantagens e
desvantagens das
práticas humanas
na dinâmica
climática (ilha de
calor etc.).
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(EF07GE01*)
Avaliar, por meio
de exemplos
extraídos dos
meios de
comunicação,
ideias e
estereótipos
acerca das
paisagens e da
formação
territorial do Brasil
e da Bahia.

O sujeito e
seu lugar no
mundo

Ideias e
concepções
sobre a
formação
territorial do
Brasil
Formação
territorial do
Brasil

(EF07GE02*)
Analisar a
influência dos
fluxos econômicos
e populacionais na
formação
socioeconômica e
territorial da Bahia
e 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 e
caatinga, de
ribeirinhos e
caiçaras, entre
outros grupos
sociais do campo e
da cidade, como
direitos legais
dessas
comunidades.

Discorrer com os
discentes sobre
a formação
territorial do
Brasil, da Bahia e
cidade de
Palmeiras
Analise do fluxo
econômico do
Brasil, da Bahia e
da cidade de
Palmeiras
Discorrer sobre
a formação do
território
do brasileiro,
baiano e da
cidade de
Palmeiras com
ênfase na
contribuição dos
povos indígenas
e quilombolas.

Para o
desenvolvimento
deste trabalho será
utilizado mapas,
textos, jornais e
fotos com teor que
possa orientar sobre
a formação
territorial e essas
mudanças na
paisagem no
decorrer do tempo.
Uso de mapas, livros
jornais e revistas
para essa analise.
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continua e
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cada unidade
temática(bimestral
ou trimestral). A
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o desenvolvimento
da aprendizagem e
conhecimento
geográfico
proposto, servindo
como um caminho
norteador do
trabalho do
docente.
Avaliação será
através: Provas
objetivas, provas
subjetivas,
trabalho em grupo,
trabalho de campo,
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temáticas, peças
teatrais,
apresentação em
formato de tele
jornal, festivais,
fórum simulados
etc.
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Temáticos
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Características
da população
brasileira

Produção,
circulação e
consumo de
mercadorias

Desigualdade
social e o
trabalho

(EF07GE04*)
Analisar a
distribuição
territorial da
população
brasileira e
baiana,
considerando a
diversidade
étnico-cultural
(indígena,
africana,
europeia e
asiática), assim
como aspectos de
renda, sexo e
idade nas regiões
brasileiras e nos
territórios de
identidade do
Estado.
(EF07GE05*)
Analisar fatos e
situações
representativas
das alterações
ocorridas entre o
período
mercantilista e o
advento do
capitalismo
e suas
repercussões na
atualidade. 1, 2,
3, 4, 6
(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
e em sua
comunidade.
(EF07GE07*)
Analisar a
influência e o
papel das redes
de transporte e
comunicação na
configuração do
território

Utilização de livros
que discorra sobre o
tema da formação
dos povos no Brasil,
Bahia e cidade de
Palmeiras.

Analise sobre a
distribuição
territorial
brasileiras e sua
distribuição étnicocultural.
Analise sobre o
período
mercantilista e as
transformações
socias e geográficas
e o advento do
capitalismo.

Viabilização de
trabalho de campo
para colher
depoimento de
comunidade
remanescentes de
quilombolas na
cidade de Palmeiras.
Pesquisa com livros
didático e atividade
de campo que possa
relacionar essa
distribuição
territorial e étnicocultural.
Utilização de
matérias como o
livro
didático, textos
impressos, recortes
de jornais e mapas
para analise e
pesquisa dessas
transformações
sociais e econômicas.

Discutir sobre a
proteção ambiental
e a distribuição de
riquezas entre os
países
desenvolvidos e
subdesenvolvidos.

Refletir sobre as
diferenças e
desigualdades
entre os meios de
comunicações e de
transporte nos
centros urbanos e
rurais da Bahia e no
Brasil.

Conhecer o
processo de
inovação industrial
de brasileiro e
baiano destacando

Atividade com livros
didáticos, jornais e
revistas com o tema
das desigualdades
econômicas entre
países e falta de
preservação
ambiental.
Organização de
debates entre os
alunos sobre as
desigualdades de
transporte e
comunicação entre as
regiões urbanas e
rurais.
Atividades com
vídeos, e textos sobre
as regiões industriais
da Bahia e do Brasil.
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brasileiro e
baiano,
identificando as
desigualdades no
espaço urbano e
rural, mundo
regional e local e
as consequências
disso.

cada polo regional
e suas respectivas
indústrias.

(EF07GE08*)
Estabelecer
relações entre os
processos de
industrialização e
inovação
tecnológica com
as
transformações
socioeconômicas
do
território
brasileiro e
baiano.

Mapas
temáticos do
Brasil

Biodiversidade
brasileira

(EF07GE09*)
Interpretar e
elaborar mapas
temáticos e
históricos,
inclusive
utilizando
tecnologias
digitais, com
informações
demográficas e
econômicas do
Brasil e da Bahia
(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 e dos
territórios de
identidade da
Bahia.
(EF07GE11*)
Caracterizar

Compreender o
mapa e as
características de
cada região do
Brasil e Bahia.
Identificar gráficos
e sobre a situação
socioeconômica do
território do
brasileiro e das
regiões da Bahia.

Trabalho com
utilização de mapas
temáticos, históricos e
meios digitais para
esse trabalho de
interpretação.

Analise sobre os
componentes
fisico-naturais e
biodiversidade do
território brasileiro,
baiano e com
espaço para esse
estuda sobre a
cidade de
Palmeiras.

Distribuição de
materiais durante a
atividade como livros,
textos e artigos de
jornais relacionados
ao espaço fisíconaturais e
biodiversidade.

Identificar as
unidade de
conservação
municipal e
nacional da cidade
de Palmeiras com
espaço para o
estudo de outras
unidades no
território baiano e
brasileiro.

Uso de gráficos para
essa analise
socioeconômica do
território baiano e
brasileiro.

Atividade que
proponha o debates
sobre o tema.
visitação através de
excursão dos alunos
em áreas de
preservação
ambientais do
município de
Palmeiras,
propiciando o
conhecimento de
maneira prática em
locais que não
coloque em risco a
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dinâmicas dos
componentes
físico-naturais no
território
nacional e
estadual, 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).

integridade física dos
discentes.
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TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – Geografia – 8º e 9º ano de EJA
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIAS E JUVENTUDES – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – MUNDO DO TRABALHO PROCESSO IDENTITÁRIO – CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
CAMPO DE ATUAÇÃO:
Avaliação
Princípios
Expectativas de
Formacional
Eixos
Objetos do
Metodológicos
Habilidade
aprendizagens
(acompanhamento/
Temáticos
conhecimento
(métodos)
(aprendizagens)
planejamento)
A avaliação do
ensino/aprendizage
m será processual e
continua de acordo
(EF09GE01*)
as expectativas
Analisar
apresentadas
para
criticamente de
cada unidade
que forma a
(EF09GE01*)
temática, sempre
hegemonia
Analisar
por intermédio
europeia foi
criticamente de
proporcionando o
exercida em
que forma a
desenvolvimento do
várias regiões
Uso do livro
hegemonia
raciocínio
do planeta,
didático e mapas
europeia foi
geográfico. A qual
notadamente
políticos.
exercida em
possa contribuir
em situações
várias regiões do
para
redescoberta
de conflito,
planeta,
do estudante e o
intervenções
notadamente
auxiliando na
militares e/ou
A hegemonia
em situações de
resoluçãode
influência
europeia na
conflito,
situações
cultural
em
economia, na
intervenções
problemas. Que
diferentes
política e na
militares e/ou
sirva como caminho
tempos e
cultura.
influência
norteador
lugares,
cultural em
possibilitando o
destacando a
diferentes
aluno a
repercussão no
tempos e
compreender,
território
lugares,
O sujeito e seu
comparar e
brasileiro e no
destacando a
lugar no
interpretar os
baiano.
repercussão no
mundo
fenômenos
território
geográficos de
brasileiro e no
maneira critica
baiano.
autônoma e
consciente. Os
Para o
(EF09GE02)
instrumentos
Corporações e
Analisar a
desdobramento
avaliativos poderão
(EF09GE02)
organismos
atuação das
deste trabalho será ser diversificados de
Analisar a
internacionais.
corporações
acordo com o
utilizado mapas,
atuação das
internacionais e
planejamento da
texto sobre o
corporações
unidade (Bimestral,
das organizações
assunto, recortes
internacionais e
trimestral...)
econômicas
de jornais e
das
Instrumentos
mundiais na vida
revistas
sobre
o
organizações
avaliativos como:
da população em
tema em questão.
econômicas
Provas objetivas e
relação a
mundiais na
Subjetivas, Estudo
consumo, à
vida da
das habilidades no
cultura e à
população em
livrodidático e/ou
mobilidade.
relação ao
de outras fontes
consumo, à
com base nas
cultura e à
estratégias de
mobilidade.
leitura; Trabalho
de campo,
Seminários
Debates
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Construção de
painéis, Maquetes,
Parodias, Oficinas
temáticas Fórum
simulado,
Entrevistas, Jornal
falado, Peças
teatrais, Gincanas
temáticas,
Festivais.

As
manifestações
culturais na
formação
populacional.

(EF09GE03*)
Identificar
diferentes
manifestações
culturais de
minorias
étnicas,
partindo de
sua localidade
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
interculturalida
des regionais.

Integração
mundial e suas
interpretações:
globalização e
mundialização.

(EF09GE05)
Analisar fatos e
situações para
compreender a
integração
mundial
(econômica,
política e
cultural),
comparando as
diferentes
interpretações:
globalização e
mundialização.

(EF09GE03*)
Identificar
diferentes
manifestações
culturais de
minorias étnicas,
partindo de sua
localidade 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.

Utilização do livros
e textos que
discorra sobre o
sobre a
valorização étnicoracial dos povos
ancestrais e da
cultura de matriz
africanas,
indígenas e suas
influências na
cultura e formação
da nação brasileira
e impactos e
Importância da
miscigenação na
Palmeiras-Ba.

Atividades com
vídeos e textos para
analisar como vive
os habitantes da
Europa, Ásia e
Oceania em um
mundo
globalizado e da
informação rápida
e precisa.
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A divisão do
mundo em
Ocidente e
Oriente.

(EF09GE06)
Associar o
critério de
divisão do
mundo em
Ocidente e
Oriente com o
Sistema
Colonial
implantado
pelas potências
europeias
(EF09GE06)
Associar o
critério de
divisão do
mundo em
Ocidente e
Oriente com o
Sistema
Colonial
implantado
pelas potências
europeias.

1,2,3,4,5

Intercâmbios
históricos e
culturais entre
Europa, Ásia e
Oceania.

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,7

Integração
mundial e suas
interpretações:
globalização e
mundialização.

1,3,5

(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
históricogeográficos 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,
comparando
casos no Brasil e
na Bahia.
(EF09GE09)
Analisar
características de
países e grupos

Organizaçãode
palestras, festivais
e debates sobre a
integração
econômica,
política é cultural
no mundo na era
da globalização,
digitalização
acessível e
potente e
mundialização.
Uso de mapas e
livros que explique
sobre a divisão
geopolítica.
Utilização de
mapas, livros e
vídeos que
explique de
maneira
lúdica sobre essa
divisão histórica e
geográfica.

Uso de mapas
políticos, vídeos e
textos sobre os
múltiplos conflitos
políticos e
territorial da
Europa, Ásia e
Oceania.
Organização de
atividades lúdicas
que possa trazer
uma compreensão
dos alunos sobre
as características
dos países
europeus,
asiáticos e da
Oceania.
Essa atividade terá
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2,3,5

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.

1,2,3,5

3,4,5,7

Transformações
do espaço na
sociedade
urbanoindustrial.

3,4,5

3,4,5

1,2,3,4,5,7

Leitura e
elaboração de
mapas temáticos,
croquis e outras
formas de
representação
para
analisar
informações
geográficas.

(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 e na
Bahia.

espaço para uma
reflexão sobre as
desigualdades
social
e econômica.

Analise e
discussão sobre o
processo de
industrialização na
Europa, Ásia e
Oceania.
Organização de
debates e
palestras para
compreender o
processo de
indústrialização
no mundo, Brasil,
Bahia e regiões da
Chapada
Diamantina que
foram impactadas
pelo processo de
industrialização
como fábricas,
indústrias de
energia renovável
na região da
Chapada
Diamantina e a
biodiesel da
cidade de Iraquara
que impacta
diretamente
a cidade de
Palmeiras com
trabalhadores do
município
trabalhando lá.
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(EF09GE12*)
Relacion ar 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 e a Bahia.
(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.
(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.

Analise e roda de
conversa sobre os
impactos do
agronegócio ao
pequeno
agricultor,
modernização e
avanço
tecnológico no
campo e na
cidade,
especulação
econômica e
instabilidade
econômica e o
aumento do
desemprego.
Promoção de
debate sobre a
agropecuária e os
problemas das
queimadas que
destrói todos anos
áreas
imensas de
florestas e trás
preocupação
mundial sobre o
tema A discussão
também incluirá
os Benefícios
econômicos para
as exportações
comerciais do
Brasil.
Uso de gráficos,
mapas e textos
que seja
relacionado com o
tema diversidade,
desigualdades
sociopolíticas e
geopolíticas
mundiais.
Uso de mapas
temático, textos e
livros para analisar
e classificar as
diversas regiões
do mundo na
questão
populacional,
econômicas e
socioambientais.
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(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.

Diversidade
ambiental e as
transformações
nas paisagens na
Europa, na
Ásia e na
Oceania.

(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)
Identifica r 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.

Trabalho com
mapas temáticos e
climáticos para
analise do clima
da Europa, Ásia e
Oceania.

Uso de mapas
temáticos e
geoambientais
além de livros e
texto para ajudar
na
compreensão da
ocupação e usa
das terras na
Europa, Ásia e
Oceania.
Pesquisa que
analise os diversos
processos de
inovação de
energia limpa com
recursos
Naturais como
hidrelétrica,
eólica, solar e
nuclear. Inclusive
analisando esse
tipo de indústria
na região da
Chapada
Diamantina e em
Palmeiras com
visitas
nesses lugares
que produz energia
limpa
através de
excursão ou
vídeos sobre o
lugar e referente
ao assunto.
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5.
Área de Ciências da Natureza
]XY $L F &

  

A ciência passa por processos de transformação, no que concerne à busca por novos conhecimentos.
% ) %     8   \$   '^ %das deste empreendimento humano. Através de observações, pesquisas, experimentos e formulações teóri*8 <'  8  66w%7 %8 % % %8  >
 %<% 8   7)  3< * 8 8 @ 
%3    > %< _      |     %<
da natureza, do cosmos e de tudo aquilo que esteja relacionado a estas instâncias da vida, desde que limitadas ao seu campo de operação. Mediadas pela/na convivência em sociedade (sua primeira fonte de busca de
respostas) e pela necessidade vital de aprendizagem constante, as crianças, naturalmente curiosas e atentas
ao que ouvem, veem e sentem, criando e imaginando o que é isso?, por que é assim?, como funciona aquilo?
;%6 µ<6%% ' %  7%76 % 8 % 7 ^
8 6 % %    %  >
   |        $  ¾¾ 
Ensino Fundamental, possui importante papel na construção e mediação dos saberes historicamente construídos pela humanidade. Como as crianças pequenas entram na escolarização formal trazendo um amplo
8 _   ' $ 8 _8 8  8  % <   < <    
 <)88  8 6 %  7 %"  8" 
 %  %   <%" ' <%  < % < 6 mando e ampliando os níveis de compreensão conforme a progressão dos seus processos de escolarização
(BRASIL, 1997).
 <8 "%< <    |  %%8 % % senvolvimento integral do sujeito, em sua organização de vida, especialmente nos primeiros anos da escola<8   '    8    8 % ^ 8  ' ' $  %7@ 8'  6 % ` < 38 8     %
diversas situações que acontecem a sua volta, tanto no campo pessoal social e global.
 %<6      38  #% ; #%  8 $  
locais e regionais para que o DCRB (BAHIA, 2019) e a BNCC (BRASIL, 2017) possam interagir com o chão da
     8 0  #% <8 4 %*  > 88  0 
 |   8  _     8 4 %)%8    "   %  " " <  ; <'%   78 %8 %
momento de migração para os centros urbanos do sudeste e novos residentes imigrantes de diversos centros
 "  8 %8;            
# 7  8 4 %*#4 >
Nesse contexto, o Meio Ambiente, a Educação Ambiental, a preservação das nascentes e sua mata
   <8 8  %6`    %8  %<6  %
   8 6  %0_' %' %8<8   % 8  vação. Se apropriar da trajetória histórica que antecede a colonização no século XV até a criação do PARNA
8 %6 % 8   % %     ' $   <    
# ') @ *='  k<%   @<8
indústria, agricultura e consumo humano.
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 %<        88     8 %   <    "$ % 
frutos silvestres, a agricultura familiar na produção de alimentos orgânicos, as lavouras no entorno do PNCD
que geram empregos, mas poluem os rios, o solo e as águas subterrâneas com o uso de agrotóxicos. Apro8    8  ^ " <   8 %8%  
1  4 <   ?  !   ?  (%3 *!( )*   ^K
%  %8 '%#    % >< <  <6  <
produções do ICMBIO-IBAMA-PARNA Chapada, dentre outras produções voltadas ao território.
Ampliar a visão de ciência para se aproximar da realidade local, observando as tecnologias ancestrais
"$ %  %<%8  ^ 6 8  6) % <  
8< = 6 <   '%=%) 8 %8 " @<"   8 <
“avoador”, a farofa, dentre outros itens da gastronomia regional. O café plantado, colhido e torrado para o
% %)7<%   7  <)%    %      no nas categorias cafés especiais e café gourmet.
A Ciência no dia a dia do município de Palmeira é vivida e aprofundada na gastronomia local, é fundamentada em ampla experimentação que dá peculiaridade e sabor, como o “godó” de banana verde, os doces
de coco licuri, a umbuzada, os licores de murici e cambuí, dentre outros pratos, bebidas e produtos apresentados pela sua comunidade local. Somam-se a isso, a relevância que é dada pelos domiciliados ao consumo
   6 <` 6  <%@""<%'"<%'|<'%<
capuchinha, a taioba etc., pelo sabor e propriedades nutricionais e medicinais que possuem. Ancestralidade
7 %'"  <%<  <`|  8
indígenas, africanos e europeus. Atualmente presentes na diversidade representada pela ocupação regular
de povos de diversos países, que escolheram este território para viver.
8      6 % %    % <
7 6  %8 k  8 @   83$  8<%6  
 | <%8<   87 < %8<8 7 %  6 %" 8%  838?"     8 0     
<88<%8 <%   8  %8@ <      
8 '_'  ' $<8   %83 8   %8 "%'7%  ? <%7 %  | `  <    3 _ 78^%
% < % ' < % 8 4 %?  88>!%8 "   6\
é   & 6  um currículo escolar voltado para a vida e que esteja socialmente referenciado na problema     8  8'|   % 3 " 
os abusos da Terra. Um currículo que valorize e fomente a criação de saberes e conhecimentos através da
 %;? ;"@7% ' $     ' <% <
88   % 376  <  %%   
'     %% 3     %
 < 8   \$8 8 "%% % _' 
 )%   <%" % %)<%8     < <  <` <         78% %
vivências comunitárias locais, como o GAP – Grupo Ambientalista de Palmeiras, ACV-VC, a Brigada Voluntária
8<8<¡ %  *` <#*8 <   >
  %8  '   %'  % | < '  % |
  %7 8%'  0 ( %<   %  
     ¾¾8 6   ` $  ¾¾>
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Nos anos iniciais, valorizam-se 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.
$ <%8    @%%" 8 "  7 = 8 
6w%   %  = ' k%"   %8   %8
qualidade ambiental.
  %& 8 8^  7^     <
  3  = %6w%    *  ^ 
    %6 " _ %" >" *<  < %8 k  8  
da biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. Outro foco é a percepção
7 8%)%  k%   7%6 % %  @ 8 %  '  6^83$ %8 8 6 
 %7%8^%<"  88   7)8  8 8 % ?    
<  k%"  838?" >  >
  % !  <6)%8  6 %6 % 
Terra, do Sol, da Lua e dos demais corpos celestes, desde a localização, dimensões, composição, movimento
6 7% >0% 8 |  "  )< #  ^
de habitabilidade para os seres vivos, bem como a observação dos principais fenômenos celestes. Ademais,
instrui a compreender que os saberes sobre estes fenômenos e sobre o céu e a Terra se deram de diferentes
6 %%  '  _  %  <%%% 7   zada enquanto riqueza de outros saberes e formas de compreender o mundo, como as apresentadas pelos
povos indígenas.
A construção do calendário, a formação do dia e da noite, a regulação da agricultura, o movimento
das marés, as telecomunicações e a “corrida espacial” são elencados como fenômenos possíveis de compre' "  3 %8  | > <8   % %<
"   @  8 "     % 3%   >
Ao longo do Ensino Fundamental muitos materiais foram organizados e produzidos de forma a pos "     %  % \$<7@8 8   78   
compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base
8 _   | >0% 8 <8    | )$  ?%  mento, mas sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante no exercício
pleno da cidadania” (BRASIL,2017, p. 319).
Consequentemente, para o desenvolvimento de outras potencialidades do município, é imprescindível que os estudantes aprendam a valorizar, conhecer e preservar as belezas da paisagem e cultura locais, os
" %<` <6<8 %w  _ <8 %w '_'  7_' >
Todos estes saberes serão abordados considerando a diversidade existente no município, sem perder
 8 $    8 <%       _   >
Os temas transversais, abordados de forma interdisciplinar, ampliam o campo teórico e metodológico
%8   %" < 5<     4  ¡%<7  %
%8| 83$ %8   % " K
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento cien\$%8  _ <  _ >
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inclusiva.
>  <%8    8    3<6w%8  % tural, 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.
>  8 ^ %8 ^83< %"      |  ' 8 8 8   $ % %8 k<   7 
ao mundo do trabalho.
>     '% % " %  <  |   6 %^ $   '   
defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência sócio ambiental 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  '''  '    6 %% 8 %nicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências
  6 % 3 ' $< ` ) >
7. Conhecer, aprender e cuidar de si, do seu corpo e bem estar, compreendendo-se na diversidade
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza e as suas tecnologias.
¢>' 8%% 8 <% < 8"   <` "   <   |cia e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões
6 7^ \$*_'  %"   8  ?    <%"%8 38 ) < % <   > 1<¢<8>>

 8    368  8       8 % 8      6  >4% < 3 #% " ` %
  ^%   6<%   < 6 %78 "  8  %8            >#  <%
isso, reduzir o impacto das distâncias sociais através da oferta equânime dos saberes disponíveis à humani <% =% 8 @ <8     8 %w  \$* 
educacional, como forma de ocupar, defender e reconhecer seu lugar no Mundo.
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Matéria e
Energia
Características dos
Materiais

Matéria e
Energia
Problemas
ocasionados pelo
mau uso dos
materiais

(EF01CI01*)
Comparar
características de
diferen-tes
materiais
presentes em
objetos de uso
cotidiano, de
acordo com suas
características
físicas como, por
exemplo: metais,
papéis, plásticos,
madeira,
percebendo as
diferentes
texturas, rigidez,
dureza,
maleabilidade,
tamanhos,
discutindo sua
origem, os modos
como são
descartados e
como podem ser
usados de forma
mais consciente.
(EF01CI01BA)
Identificar a-ções
humanas que
provo-cam
poluição ou
degradação do
meio ambiente
nos espaços de
convivência, que
levam a perda da
qualidade de vida
de plantas,
animais e do
próprio homem.
(EF01CI02BA)
Identificar práticas
que ocorrem na
sua região que
promovam o uso
mais consciente
de materiais,
como metais,
papéis, plásticos e

Dialogo sobre os
Os estudantes devem
diversos tipos de
compreender a
materiais,
origem da matériaauxiliando a
prima, seu impacto
identificar cada
na natureza, devendo
tipo. Trazer
estar sensível aos
elementos do
meios de produção,
cotidiano para
distribuição, uso e
facilitar a
descarte dos
construção do
materiais.
saber.

Acreditamos no
importan-te
cumprimento do
papel social da
Escola, contribuindo para
Educação
Ambiental e
conscientiza-ção
para o Consumo
ético, o respeito e
preservação da
natureza.
Buscando refletir
e identificar
soluções
comunitárias e
individuais.

Palestras,
vivências, aula
campo, contação
de histórias,
rodas de
conversa sobre a
temática.
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Através de
registros escritos,
atividades em
sala, pesquisa,
portfólio,
representação
pictográfica,
criação de
produtos
didáticos para
ampliar a
apropriação das
habilidades.

Observação e
registro das
atividades, com
apontamento das
inquietações
levantadas e
possíveis
soluções. Criação
de painel e ou
mural
informativo,
desenhos, frases,
placas, cartazes.
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Expectativas de
Princípios
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Temáticos
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madeira.

(EF01CI03BA)
Relatar problemas
ocasionados pelo
lixo,
principalmente
nos espaços de
convivência

(EF01CI02)
Localizar, nome-ar
e representar
graficamen-te
(por meio de
desenhos) partes
do corpo humano
e explicar suas
funções.

Vida e Evolução
Corpo Humano

(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.
(EF01CI04BA)
Pesquisar práticas
para uma vida
saudável e discutir
a importância
delas para uma
melhor qualidade
de vida.

Que a criança
reconhece seu
próprio corpo,
como território a
ser respeitado e
cuidado com
hábitos alimentares
e de higiene.
Saiba identificar as
partes do corpo,
nomear algumas
doenças comum,
como são
transmitidas e como
são prevenidas. A
impor-tância da
vacinação e
consulta médica,
além dos
documentos, Cartão
de Vacina, Cartão
do SUS.

Aula expositiva,
observação e
pesquisa,
socialização dos
estudos.
Importante que a
criança aprenda
a identificar
violência e abuso
sexual, com o
uso de linguagem
adequada, sem
estigmatizar,
sem criar pavor.
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O processo de
avaliação será
contínuo diante
das atividades e
participação de
cada aluno, bem
como portfólios,
atividades
dinâmicas em
sala de aula.
Dessa forma, por
meio de tais
atividades, será
avaliado se o
aluno
compreendeu as
temáticas
apresentadas e se
sabe relacionar
ao meio em que
vive.

Avaliação
contínua,
observação
atitudinal,
praticas
discursivas,
escuta ativa,
rodas de
conversa.
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Respeito à
Diversidade

(EF01CI04)
Comparar características físicas
entre os colegas,
reconhecendo a
diversidade e a
importância da
valorização, do
acolhimento e do
respeito às
diferenças.

Que o ser humano
seja visto e
compreendido de
forma integral,
como sujeito de
diretos e deveres na
sociedade, com a
diversidade
presente, acolhida e
respeitada.

Através de
atividades,
leituras, rodas de
conversa, aula
expositiva;
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(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.

Matéria e
energia

Propriedades e usos
dos materiais

(EF02CI02) Propor
o uso de
diferentes
materiais para a
construção de
objetos de uso
cotidiano, tendo
em vista algumas
propriedades
desses materiais
(flexibili-dade,
dureza,
transparência
etc.).
(EF02CI01BA)
Localizar, atra-vés
de relatos de
familiares e/ou
visitas a museus
físicos e virtuais,
os diversos usos
dos materiais em
diferentes
períodos
históricos.
(EF02CI02BA)
Resolver problemas do
cotidiano que
envolvam o
conhecimento de
materiais com
diferentes
características.

Iniciar-se
destacando que
os materiais
usados para
fabricar objetos
são recursos
naturais, assim
como o ar, a
água, o solo e os
seres vivos.

Identificar de que
são feito os diversos
objetos que fazem
parte do universo
das crianças.
Associar materiais a
objetos em função
das propriedades e
usos.
Recursos
tecnológicos
utilizados no dia a
dia

Ampliar os
conhecimentos
relativos à
organização
funcional do
ambiente por
meio do estudo
das relações dos
seus elementos
constituintes,
buscando a
compreensão da
dinâmica
ambiental.
Identificar
fenômenos e
outros
componentes
ambientais, suas
interações,
estabelecendo
relações que
expliquem alguns
fenômenos.
Verificar como
se dá a
ocupação
humana dos
ambientes e os
modos como o
solo, o ar, a
água e os
alimentos são
aproveitados
mediante o
desenvolviment
o de técnicas.
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O processo de
avaliação será
contínuo diante
das atividades e
participação de
cada aluno, bem
como portfólios,
atividades
dinâmicas em
sala de aula.
Dessa forma, por
meio de tais
atividades, será
avaliado se o
aluno
compreendeu as
temáticas
apresentadas e se
sabe relacionar
ao meio em que
vive.
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(EF02CI03)
Discutir os cuidados necessários à
prevenção de
acidentes
domésticos
(objetos cortantes
e inflamáveis,
eletricidade,
produtos de
limpeza,
medicamentos,
etc.)

Matéria e
energia

Problemas
ocasionados pelo mau
uso dos materiais

(EF02CI04BA)
Identificar os
objetos e
substâncias que
devem ser
manipulados com
cuidado a fim de
evitar acidentes
domésticos, bem
como proceder de
forma preventiva
no uso da
eletricidade.
(EF02CI05BA)
Discutir fatores de
risco identificados
na própria casa,
escola e no
caminho que
percorre entre a
casa e a escola.

Vida e Evolução

Seres Vivos no
ambiente

Promover uma
educação para
Prevenção de
acidentes
domésticos.
Conhecer os
símbolos e
marcadores em
produtos perigosos
ou de uso restrito.
Construir um
imaginário de
respeito e não de
curiosidade em
relação às
substâncias tóxicas
ou de risco à
saúde humana e
ambiental.

(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.

Compreender a
natureza como um
todo dinâmico e o
ser humano como
um agente
transformador do
mundo que vive,
tanto em relação
aos demais seres
vivos quanto em
relação aos
componentes do
ambiente.

(EF02CI06BA)
Identificar
exemplos de
ambientes
preservados e
ambientes não

Aprender conceitos
e práticas
ecológicas. Sentir
co-responsável com
a preservação do
meio ambiente,

Cartazes, Mural,
Textos e leituras
informativas e
instrutivas.
Apresentar
dados e ou
informações
oficiais, cartilhas,
panfletos,
instrumentos de
prevenção de
acidentes.

Cartazes, Mural,
Textos e leituras
informativas e
instrutivas.
Apresentar
dados e ou
informações
oficiais, cartilhas, panfletos,
etc.
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Na elaboração de
materiais
educativos e
informativos a
serem utilizados
em sala, na escola
e em casa.
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preservados e
analisar a
importância da
preservação e
conservação do
ambiente para
manutenção da
vida na Terra.

dentro e fora do
PNCD. Saber
nomear e
caracterizar seu
local de moradia e
entorno em relação
a situação
ambiental e
sanitária.

(EF02CI01PAL)
Perceber a
Importância do
PNCD – Parque
Nacional da
Chapada
Diamantina para
preservação deste
bioma, com olhar
especial ao
entorno fora da
área de
preservação, a ser
preservada.
(EF02CI05*)
Investigar a
importância da
água e da luz para
a manutenção da
vida de plantas
em geral,
destacando os
princípios básicos
da fotossíntese.

Vida e Evolução

Plantas

(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.
(EF02CI07BA)
Identificar e
valorizar a flora
local
estabelecendo
relação com as
condições
climáticas da
região

Conheça os nomes e
características de
Plantas endógenas e
aclimatadas da
Chapada
Diamantina.
Compreenda e
valorize o uso
doméstico de
Plantas na
manutenção e
preser-vação da
saúde.
Aprenda a cultivar
hortas e jardins
medicinais na Escola
e em casa.
Espera-se que os
discentes assimilem
os conteúdos
trabalhados e
relacione-os com o
seu dia a dia,
identificando, por
exem-plo, a
diferença dos seres
vivos dos não vivos,
o ciclo de vida.
Além de identificar
a importância do ar,
água e as mudanças
de estado físico;
a importância do ar

Construção de
um jardim
sensorial que
permita sentir as
texturas dos
diferentes
materiais
minerais e vegetais, além do
aroma e textura
de diferentes
plantas.
Apresentar
Plantas e partes
das plantas
usadas em chás,
banhos,
unguentos,
tempe-ros,
consumo in
natura.
Pesquisa e
criação de
produto didático,
produzindo
mudas de
Plantas
medicinais e
hortaliças em
reuso de
embalagens.
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Análise e
observação de
portfólio e
produtos
didáticos
produzidos.
Acompanhament
o e manutenção
da Horta, Jardim
sensorial e mudas
trazidas por cada
estudante, com
registro textual e
ou desenho de
cada etapa.
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e solo para a
manutenção da
vida, bem como a
importância de
cuidar de todo meio
que vive.

Terra e
Universo

Movimento aparente
do Sol no céu

O Sol como fonte de
luz e calor

Energia Solar

(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
escuras, claras,
metálicas, etc.).
(EF02CI08BA)
Relatar a
influência do sol e
do raio
ultravioleta sobre
o corpo humano
(benefícios e
cuidados).

(EF02CI09BA)
Reconhecer as
tecnologias que
envolvem os
conhecimentos da
energia solar.

Que o estudante
consiga identificar
sua localização
espacial, com noção
de sentido e
direção,
lateralidade,
horizontalidade,
verticalidade.

Utilizando
lanterna, luz do
dia,
apresentando e
interpretando
situações do
cotidiano na sala
de aula e em
aula campo,
dentro ou fora
da Escola.

É importante que o
estu-dante aprenda
identificar e
diferenciar cada
tipo de ação da luz
nas diversas
situações e consiga
perceber físicamente os efeitos na
pele, e
compreender os
demais efeitos
fitoquímicos, como
a sintetização de
vitami-nas, excreção
de suor, sal, óleos,
como ação metabólica influenciada
pelo calor solar e ou
atividade física. As
doenças comuns ao
excesso de
exposição solar.

Através de
experimentos
simples, como o
uso de uma lupa
e uma folha, para
concentrar os
raios solares e
furar ou queimar
a folha,
demonstrando a
Roda de conversa e
energia e calor
registro das
do sol, os raios
observações,
solares.
atividades de
Contação de
apropriação dos
história, leitura,
saberes, ficha de
exibição de
atividades.
audiovisual,
observação
participante por
parte de cada
estudante sobre
si e demais, com
os devidos
cuidados para
evitar
estigmatização

Saber que existem
diferentes formas
de geração de
energia, e os
impactos
ambientais, sociais
e econômicos que
cada uma delas
causa. Aprender o
conceito de energia
limpa, renovável e
sustentável. Saber
que existe Geração

Utilizando
músicas,
literatura de
cordel, textos e
notícias que
narram o tema,
dialogo e aula
expositiva para
revisão e
consolidação.
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Roda de conversa
e registro das
observações,
atividades de
apropriação dos
saberes, ficha de
atividades,
situações
problema.

Ficha de
Atividades,
diagnose,
diálogos para
socialização oral
de perguntas e
respostas.
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de energia no setor
público, privado e
domiciliar.
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Matéria e
Energia

Produção do Som

Efeitos da luz os
materiais

(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,
outros objetos de
uso cotidiano).

Acreditamos que
estas habilidades
permitem
compreender o Som
como fenômeno na
natureza em geral, e
no ser humano,
como forma de
comunicação
intencional.
Podendo inferir o
funcionamento de
alguns instrumentos
musicais e os
diversos tipos de
sons possíveis em
múltiplos
instrumentos
construídos para
criar e produzir
sons.

Conheça e
diferencie os
objetos a partir da
relação com a luz e
nível de
transparência dos
objetos.

O corpo como
primeiro
instrumento
sonoro, desde a
palavra, passos,
pulsar do
coração. Trazer o
dia-a-dia como
percepção para
os sons,
identificando a
diversidade de
sons e de onde
foram emitidos.
Construir
instrumentos
sonoros simples,
com embalagens
e sementes,
pedras, madeira,
balão, cano, etc.
Vivências lúdicas,
e rodas de
conversa sobre
os sons da rua e
da natureza.
Auxiliar os
estudantes a
Perceberem e
nomearem os
sons da Natureza
e dos locais onde
vivem.

Através de
experimentos
simples, como o
uso de uma lupa
e uma folha, para
concentrar os
raios solares e
furar ou queimar
a folha,
demonstrando a
energia e calor
do sol, os raios
solares.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Estimular
inferências e
momentos de
partilha, onde o
diálogo permita
identificar se as
habilidades
propostas foram
compreendidas.
Utilizar atividades
e ou elaborar
fichas de
questões que
promovam
revisão e permita
refacção de
atividades que
retomem os
termos e
conceitos
trabalhados.

Criar produtos
didáticos que
estimulem a
elaboração
textual ou
pictográfica, para
representar os
conceitos e temas
desenvolvidos em
sala.
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(EF03CI03)
Discutir hábitos
necessários para a
manuten-ção da
saúde auditiva e
visual
considerando as
condições do
ambiente em
termos de som e
luz.
(EF03CI01BA)
Perceber paisagens sonoras de
distintos espaços
geográficos
(campo, litoral,
centro metropolitano, cachoeiras,
etc.)

Matéria e
Energia

Saúde auditiva e
visual

(EF03CI02BA)
Comparar o som
produzido pelos
objetos e associar
essas
particularidades
com a composição
dos diferentes
materiais.
(EF03CI03BA)
Perceber sons
presentes no
corpo e nos
espaços de
convivência em
que está inserido.
(EF03CI04BA)
Discutir os
possíveis danos
que o uso
excessivo do fone
de ouvido pode
ocasionar ao
aparelho auditivo.

O estudante precisa
compreender o
funcionamento e
cuidados com os
olhos e ouvidos,
sabendo que são
importantes órgãos
sensoriais que
permitem nosso
modo de estar e
perceber o mundo.
Conheçam as
doenças comuns e
raras, da audição e
da visão, além de
respeitar as pessoas
que possuem
limitações auditivas
ou visuais,
auxiliando quando
neces-sário, sempre
incluindo-os nas
brincadeiras e
atividades.

Jogos e
brincadeiras
sonoras e visuais,
táteis, que
despertem os
sentidos e
auxiliem na
percepção destes
órgãos e sua
função na vida
humana e
animal. Dialogar
sobre os demais
seres vivos, que
possuem e que
não possuem
estes órgãos.
Apresentar
objetos sonoros
e visuais, como
instru-mentos
musicais,
caleidos-cópio,
luneta, binóculo,
monóculo,
óculos, lupa, etc.
Leituras e
imagens que
possam mediar
estes saberes.
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Criar produtos
didáticos que
estimulem a
elaboração
textual ou
pictográfica, para
representar os
conceitos e temas
desenvolvidos em
sala.
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(EF03CI04)
Identificar
características
sobre o modo de
vida (o que
comem, como se
reproduzem,
como se
deslocam, etc.)
dos animais mais
comuns no
ambiente local.

Vida e Evolução
Características e
desenvolvimento dos
animais

(EF03CI05)
Descrever e
comunicar as
alterações que
ocorrem no ciclo
da vida em
animais de
diferentes
habitats, 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.).
(EF03CI05BA)
Identificar as
características de
gênero nos
animais,
compreendendo
que o ser humano
é um animal e faz
parte da Natureza.

Vida e Evolução

Preservação

(EF03CI06BA)
Conhecer
alternativas para
preserva-ção de
plantas e animais
ameaçados de
extinção.
(EF03CI07PAL)
Conhecer as
espécies de
Plantas e Animais
ameaçados de
Extinção na

Conhecer os
diferentes tipos de
animais, as
características
fundamen-tais do
corpo, o desenvolvimento das
diferentes espécies.
Compreender a
impor-tância da
diversidade de
animais para o
equilíbrio do
ecosistema.
Conheça e respeite
a diversidade da
Flora regional e
local;
Compreenda que a
biodiversidade da
Chapada
Diamantina é
importante para a
humanidade;
Consiga nomear,
comparar e
diferenciar os
principais grupos de
seres vivos, de
acordo com a
classificação
proposta pela
ciência,
reconhecendo sua
utilização como um
processo facilitador
do estudo das
espécies.

Perceber que existe
uma rica
diversidade de
animais que
compõe a fauna da
Chapada
Diamantina e
algumas são
específicas desta
região, incluindo
algumas ameaçadas
de extinção.

Através de aula
expositiva
dialogada; Da
leitura de textos
de órgãos
oficiais, folder e
panfletos
educativos,
cartilhas,
revistas, ou livros
que tratem do
assunto ou
apresentem o
tema;

Através de aula
expositiva
dialogada; Da
leitura de textos
de órgãos
oficiais, folder e
panfletos educativos, cartilhas,
revistas, ou livros
que tratem do
assunto ou
apresentem o
tema;

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Criar produtos
didáticos que
estimulem a
elaboração
textual ou
pictográfica, para
representar os
conceitos e temas
desenvolvidos em
sala.
Trazer produções
textuais ou
audiovisuais que
facilitem a
compreensão e
ou discussão dos
assuntos ou
conceitos
abordados.

Estimular
inferências e
momentos de
partilha, onde o
diálogo permita
identificar se as
habilidades
propostas foram
compreendidas.
Criar produtos
didáticos que
estimulem a
elaboração
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Chapada
Diamantina

Terra e
Universo

Características da
Terra

Observação do céu

(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. Assim como
reconhecer a
existência de
diferentes objetos
celestes
(asteroides,
cometas, galáxias,
etc.).

Utilizar os
cadernos de
Saúde do PSF de
Caeté-Açu e
outros
vinculados ao
PSE – Programa
Saúde na Escola,
ICMBio, PNCD,
dentre outras
produções locais,
regionais ou
nacionais.

Deverá saber que o
Planeta Terra faz
parte do Sistema
Solar, e é um ser
vivo, habitado por
diversas formas de
vida ao longo de
logos períodos de
desenvolvimento.

Saber que existe um
fenômeno celeste,
de rotação dos
astros, que
permitem a
existência do dia e
da noite, estações
do ano, astros
observáveis em
cada período do
ano.
Perceba a diferença
do céu observado
no Campo, na
Natureza e na
Cidade, e as razões
deste fenômeno.
Aprender aspectos
da Luz das estrelas e
ausência de luz dos
Planetas e satélites.

Trazer produções
textuais ou
audiovisuais que
facilitem a
compreensão e
ou discussão dos
assuntos ou
conceitos
abordados.

Convidar os
estudantes a
observarem o
Céu diurno e
noturno, chamar
a atenção para o
local, os pontos
de referência em
cada direção,
horizonte,
poente e
nascente.
Aula expositiva e
uso de recursos
como Carta
celeste,
binóculo, luneta,
telescópio,
produção textual
e audiovisual que
trate do tema,
revistas de
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textual ou
pictográfica, para
represen-tar os
conceitos e temas
desenvolvidos em
sala.

Estimular
inferências e
momentos de
partilha, onde o
diálogo permita
identificar se as
habilidades
propostas foram
compreendidas.
A partir da
produção de
textos e
desenhos, criação
de portfólio de
atividades,
pesquisa, relatos
orais e ou
escritos, registros
no caderno e no
livro.

A partir da
produção de
textos e
desenhos, criação
de portfólio de
atividades,
pesquisa, relatos
orais e ou
escritos, registros
no caderno e no
livro.
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astronomia.
Inscrição da
Escola na
Olimpíada
Brasileira de
Astronomia.

(EF03CI09)
Comparar
diferentes
amostras de solo
do entorno da
escola com base
em características
como cor, textura,
cheiro, tamanho
das partículas,
permeabilidade
etc.
Usos do Solo
(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.

Leis Universais

(EF03CI07BA)
Discutir a
existência de leis
que regem nosso
universo como,
por exemplo, a lei
de gravidade.

Conheça as diversas
formações
geológicas e
evolução até o
formato atual do
Planeta Terra; A
formação da
paisagem
montanhosa da
Chapada
Diamantina – Bahia;
tipos de minerais,
usos e funções na
natureza;

Saiba que existe um
padrão de
funcionamento no
Universo, conforme
o tamanho e
localização/
distancia entre os
astros, cada um
exerce influência no
movimento dos
demais. O Sol, é
uma estrela, em
torno de uma
Galáxia. A Terra é
um planeta que gira
em torno do Sol,
etc. Perceba a
diferenças de
lumino-sidade.

Apresentar os
diversos tipos de
solo presentes
no entorno onde
moram,
detalhando e
caracterizando
os tipos.
Aula expositiva e
vivencial. Jardim
sensorial de
minerais.

Construir
instrumentos de
Pesquisa para
convidar os
estudantes a
observarem o
Céu, em
diferentes fases
da lua, para
visualização dos
astros.
Aula expositiva e
uso de recursos
diversos,
produção textual
e audiovisual que
trate do tema,
revistas de
astronomia,
pesquisa na
Biblioteca da
Escola.
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Acompanhar o
processo de
apropriação dos
saberes a partir
de registros e
relatos de
respostas para
situações
problema.

A partir da
produção de
textos e
desenhos, criação
de portfólio de
atividades,
pesquisa, relatos
orais e ou
escritos, registros
no caderno e no
livro.
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Matéria e
Energia

Misturas

(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).

Transformações
reversíveis e não
reversíveis

(EF04CI03)
Concluir que
algumas
mudanças
causadas por
aquecimento ou
resfriamento são
reversíveis (como
as mudanças do
estado físico da
água) e outras não
(como o
cozimento do ovo,
a queima do
papel, etc.).
(EF04CI01BA)
Entender alguns
processos simples
de separação de
misturas
(filtração, catação,
peneiração,
flotação,
decantação).

Reconhecer
misturas presentes
no cotidiano, e seus
componentes.

Que o estudante
saiba que a matéria
tem propriedades
específicas e se
modifica na
presença de
determinados
fatores (umidade,
calor, pressão e
ação de alguns
seres vivos.)
Apropriar-se da
definição de
mistura, analisando
os diferentes tipos e
comparando
possíveis métodos
de separação dos
componentes.
Conheça as práticas
corretas e
sustentáveis de
descarte dos
resíduos.

Fazer com os
alunos uma
experimentação
na cantina da
escola
misturando
ingredientes
utilizados na
merenda para
mostrar que em
nosso cotidiano
misturamos
diversos
materiais para
chegar a um
produto final.

A partir da
produção de
textos e
desenhos, criação
de portfólio de
atividades,
pesquisa, relatos
orais e ou
escritos, registros
no caderno e no
livro.

Propor para os
alunos a escolha
de uma comida
típica da
comunidade para
ser preparada,
observando a
mistura dos
ingredientes
utilizados e as
transformações
ocorridas
durante o
processo.

Acompanhar o
processo de
apropriação dos
saberes a partir de
registros e relatos de
Levar para a sala
respostas para
de aula diversos
situações problema.
materiais para
demostração
prática do
processo de
separação de
misturas. ex:
catar feijão,
filtrar as
impurezas da
água, peneirar
suco, etc.
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(EF04CI04)
Analisar e
construir cadeias
alimen-tares
simples,
reconhecendo a
posição ocupada
pelos seres vivos
nessas cadeias e o
papel do Sol como
fonte primária de
energia na
produção de
alimentos.

Vida e Evolução

Cadeias alimentares
simples

(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,
reconhecen-do a
importância
ambiental desse
processo.
(EF04CI07)
Verificar a
participação de
microrganismos
na produção de
alimentos,
combustíveis,
medicamentos,
entre outros.

Vida e Evolução

Micro-organismos

Que os estudantes
consigam identificar
as características
comuns a todos os
seres vivos. E
consiga organizar
grupos
classificando-os de
acordo com suas
características.
Classifique os seres
vivos em
produtores,
consumi-dores e
decompositores.
Entenda o que é
cadeia alimentar.
Compreenda as
relações
alimentares no
ambiente e o fluxo
de energia nas
cadeias alimentares.

Identifique e
compreenda a
participação dos
microrganismos no
processo de
decomposição da
matéria orgânica.

(EF04CI08)
Propor, a partir do
conhecimento das
formas de
transmissão de
alguns

Saiba relacionar o
processo de
decomposição ao
tratamento
adequado dos
resíduos orgânicos
descartados pelos
seres humanos.

microrganismos
(vírus, bactérias e
protozoários),
atitudes e

Saibada
participação de
seres unicelulares
na produção de

Aula expositiva e
apresentação de
textos, músicas,
Acompanhar o
fotos e vídeos
processo de
que
apropriação dos
exemplifiquem
as informações. saberes a partir de
registros e relatos de
Atividades e
situações
respostas para
problema que situações problema.
permita
aprofundar o
tema.

Propor atitudes e
medidas
preventivas às
doenças
transmitidas por
microrganismos.
Ampliar os
conhecimentos
sobre os hábitos
de higiene
fundamentais
para a
manutenção da
saúde,
diferenciando os
cuidados a serem
tomados em
relação a si
próprio, ao
ambiente e à
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Construção e
execução de
experimentos
onde o aluno
possa observar e
registrar a
decomposição da
matéria.

Que o estudante
possa perceber
esse processo de
decomposição
como resultado
da ação dos
fungos e
bactérias. Clareza
que essa
decomposição
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medidas
adequadas para
prevenção de
doenças a eles
associadas.

alimentos,
medicamentos,
combustíveis e na
decomposição da
matéria orgânica.
Reconheça a
existência de seres
vivos microscópicos
causadores de
doenças. E os
mecanismos de
transmissão de
doenças virais, bem
como a prevenção e
tratamento.

(EF04CI09)
Identificar os
pontos cardeais,
com base no
registro de
diferentes
posições relativas
do Sol e da
sombra de uma
vara (gnômon).

Terra e
Universo

Pontos cardeais

(EF04CI10)
Comparar as
indicações dos
pontos cardeais
resultantes da
observação das
sombras de uma
vara (gnômon)
com aquelas
obtidas por meio
de uma bússola.

Saibam se localizar
compreendendo os
sentidos e direções
com ou sem
instrumentos.
Identificar os
pontos cardeais
como pontos de
referência para a
localização
geográfica.
Verificar o
funcionamento de
uma bússola e
identifica- lá como
instrumento de
referência espacial
associados aos
polos magnéticos
terrestres.

alimentação e
como aplicá-los
no cotidiano.
Convidar equipe
do PSF para falar
sobre o tema.
Campanhas
Dengue, vacinação, Tétano,
Sarampo, etc.

depende de
fatores como
temperatura
umidade e
oxigênio para
acontecer de
maneira mais
rápida ou lenta.

Construir uma
Produzir com os
composteira para
alunos pequenos
descartar a
vídeos para que
matéria orgânica
possa circular
produzida na
nas redes sociais
escola
apresentando
reconhecendo a
alter-nativas
importância da
adequadas de
compostagem
hábitos saldáveis como alternativa
de alimentação e
correta segura e
higiene que
definitiva que
possa ajudar na
contribui na
prevenção de a
redução do lixo
tipos de vírus.
evitando a
Fazer a leitura da poluição do meio
caderneta de
ambiente e
vacinação
prevenido contra
orientado os
vários tipos de
alunos a
doenças.
conhecerem sua O material resultante
da compostagem
própria
pode ser utilizado
caderneta,
como adubo
possibilitando
orgânico na horta e
identificar as
jardim da escola.
doenças
prevenidas pela
vacinação.
Através da
observação local,
de pontos de
referência e
mapas mentais,
com o uso de
instrumentos
como a Bussola,
mapas,
observação do
Céu, posição do
Sol ao
amanhecer e ou
entardecer.
Aula expositiva e
aula campo,
apresentação de
textos e ou
dados que
permitam
consolidar a
compreensão.
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Acompanhar o
processo de
apropriação dos
saberes a partir de
registros e relatos de
respostas para
situações problema.
Acompanhar o
processo de
apropriação dos
saberes a partir de
registros e relatos de
respostas para
situações problema.
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Aprender a se
orientar tomando a
posição do sol como
referência.

Os fenômenos
cíclicos da Lua
e da Terra e a
construção de um
calendário

(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.

(EF04CI02BA)
Utilizar diferentes
escalas (espaço/
tempo) para criar
repre-sentações
do Universo.
Terra e
Universo

Escalas astronômicas
(EF04CI03BA)
Identificar a
grandiosidade das
distâncias
envolvidas nas
escalas
astronômicas.

Associar a
ocorrência dos dias
e das noites ao
movimento de
rotação da terra.
Perceber os
movimentos cíclicos
da Lua
possibilitando
identificar suas
diferentes fases.
Relacionando o
conhecimento
desse fenômeno
celeste e suas
aplicações nas
plantações de
diferentes culturas.
Relacionar a posição
de astros no céu
com o
desenvolvimento de
calendários e
instrumentos de
medida de tempo.

Explorar através
de trabalho de
campo a
curiosidade
natural das
crianças para a
diferente posição
do sol ao longo
do dia.
Apresentar
diferentes tipos
de calendários,
de outros épocas
e povos.
Comparar com o
calendário atual.
Convidar pais
agricultores da
comunidade para
falar sobre
plantações de
diferentes
culturas de
acordo com cada
fase da lua.

Saiba que existem
outras unidades de
medida de tempo e
espaço, utilizadas
para medir a
distância entre os
astros celestes,
como anos-luz.
Compreenda que
cada Planeta está a
uma determinada
distância do Sol, e
distantes entre si, o
que muda a
quantidade e
qualidade de
irradiação, luz e
calor do sol,
diretamente ligadas
ao tipo de
atmosfera e
possibilidades de
vida de cada
Planeta.

Utilizando
comparações e
dados, textos e
Acompanhar o
pesquisas,
processo de
demonstrações e
apropriação dos
relatos de
experimentos já saberes a partir de
registros e relatos de
realizados,
apresentação de
respostas para
imagens e sons situações problema.
que possam
mediar estes
saberes.

Conhecer e saber
como funcionam os
instrumentos de
observação celeste,
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como telescópio,
lunetas e
planetários.
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Matéria e
Energia

Matéria e
Energia

Propriedades físicas
dos materiais

Ciclo hidrológico

(EF05CI01)
Explorar
fenômenos da
vida cotidiana que
evidenciam
propriedades
físicas dos
materiais – como
densidade,
condutibilidade
térmica e elétrica,
respostas a forças
magnéticas,
solubilidade,
respostas a forças
mecânicas
(dureza,
elasticidade etc.),
entre outras.
(EF05CI01BA)
Identificar, através
de experimentos,
as diferentes
propriedades de
alguns materiais.
(EF05CI02) Aplicar
os conhecimentos
sobre as
mudanças de
estado físico da
água para explicar
o ciclo hidrológico
e analisar suas
implicações na
agricultura, no
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

Aprenda a conhecer
e identificar os
Fenômenos da vida
cotidiana, e as
propriedades físicas
dos materiais.

Compreender e
explicar os
diferentes estados
físicos da água, bem
como sobre o ciclo
Hidrológico e suas
implicações na
agricultura e
geração de energia.
Relacionar o ciclo da
água ao fenômeno
das chuvas e
retroalimentação
natural dos rios, dos
reservatórios
subterrâneos e dos
oceanos.

Roda de
conversa fazendo
o levantamento
do conhecimento
prévio sobre o
assunto.
Aula expositiva
dialogada.
Apresentação de
vídeos sobre o
tema.

Avaliar o
processo de
Aprendizagem
dos Estudantes
através de:
Trabalhos
coletivos
Registros escritos,
Pesquisas,
debates e
seminários.

É importante
saberem que os
Rios da bacia do
Paraguaçu nascem
na Chapada
Diamantina central
e deságuam no
Oceano Atlântico,
no território da
Bahia. Conheçam a
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TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO(S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Eixos
Objetos do
Expectativas de
Princípios
Avaliação
Habilidade
Temáticos
conhecimento
aprendizagens
Metodológicos
Formacional
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ciclo da água, a
conservação dos
solos, dos cursos
de água e da
qualidade do ar
atmosférico.
(EF05CI01PAL)
Reconhecer a
importância da
manutenção da
mata ciliar para
preservação e
retroalimentação
da Bacia
Hidrográfica da
Chapada
Diamantina/ bacia
do Rio Paraguaçu,
e a necessidade
defiscalização,
reflorestamento e
manejo para
recuperação de
áreas degradadas.

relação do Rio São
Francisco com as
bacias hidrográficas
da Bahia e o
Território da
Chapada
Diamantina.
Compreenda a
importância da
mata ciliar do Rio
Preto e demais
nascentes no PNCD
para qualidade de
vida dos seres vivos
do território.

(EF05CI02BA)
Comparar
aspectos entre
ambientes
naturais
preservados
daqueles que
sofreram
intervenção
humana.

Matéria e
Energia

Impactos ambientais

(EF05CI03BA)
Associar que a
poluição do ar e
da água pode ser
consequência de
uma intervenção
humana.
(EF05CI04BA)
Identificar na
região em que
vive a existência
ou não de
saneamento
básico e
compreender a
importância do
tratamento de
água e do esgoto
para a qualidade
de vida da
população.

Consiga diferenciar
resíduos Orgânicos
dos inorgânicos;
Analisar e explicar o
impacto ambiental
causado pelo
desmatamento,
pelas queimadas e
emissão de gases
poluentes no ar.
Associar
manutenção da
cobertura vegetal
para a preservação
do solo e da água.

(EF05CI05BA)
Justificar a
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importância da
preservação dos
recursos naturais
para o município.
(EF05CI02PAL)
Discutir sobre os
impactos
causados pela
degradação dos
rios através da
retirada ilegal de
sua mata ciliar e
extrativismo
mineral (areia), e
suas
consequências
para as gerações
futuras.

(EF05CI04)
Identificar os
principais usos da
água e de outros
materiais nas
atividades
cotidianas para
discutir e propor
formas
sustentáveis de
utilização desses
recursos.

Vida e Evolução

Consumo consciente
e reciclagem

(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.
(EF05CI06BA)
Identificar os
símbolos
característicos de
reciclagem e
discutir a
importância da
separação dos
materiais do
ponto de vista

Aprender sobre o
uso consciente dos
materiais e da água.
Compreenda os
impactos gerados
pelo consumo
inconsciente.
Conheça os
princípios da coleta
seletiva, sabendo
identificar os
símbolos da
reciclagem.
Saiba da existência
de entidades locais
e o papel destas na
preservação
ambiental. SEDESP,
COMTURMA, GAP,
ACV-VC, Horto
Comunitário Comissão de Meio
Ambiente,
Associações
comunitárias, de
trabalhadores
rurais, Quilombolas,
Parques Municipais,
etc.
Consiga diferenciar
um Aterro Sanitário
e um Lixão, águas
cinzas e águas
negras, e diversos
tipos de
saneamento,
começando pelo

Roda de
conversa fazendo
o levantamento
do conhecimento
prévio sobre o
assunto.
Apresentação de
vídeos sobre o
tema;
Uso de cartilhas
e informativos
locais, regionais
ou nacionais
sobre o tema,
por entidades
oficiais ou grupos
locais, dentre
outras fontes.
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ambiental, social e
econômico.
(EF05CI03PAL)
Reconhecer os
materiais
descartados como
fatores de
degradação
ambiental bem
como suas
consequências e
desenvolver
projetos para
recuperação dos
espaços
degradados e
reutilização dos
materiais
descartados
através da
reciclagem,
experienciando a
política dos 5 Rs.

próprio local onde
vivemos.

Compreenda as
funções dos
sistemas do corpo
humano e sua
importância para o
organismo.

Vida e Evolução

Nutrição do
organismo

(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.

Compreenda o
papel do sistema
digestório para
nutrição do
organismo;
Entenda como
ocorre o processo
de nutrição do
organismo.
Aprenda sobre as
transformações dos
alimentos no
sistema digestório;

Avaliar o processo de
Roda de
conversa fazendo Aprendizagem dos
o levantamento Estudantes através
do conhede: Trabalhos
cimento prévio
coletivos Registros
sobre o assunto. escritos, Pesquisas,
Apresentação de
debates e
vídeos sobre o
seminários.
tema;

Compreenda como
ocorre a eliminação
dos resíduos
produzidos pelos
sistemas
circulatório e
digestório.
Saibada importância
do ar puro para
manutenção da
vida.
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Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

(EF05CI07)
Justificar a relação
entre o
funcionamento do
sistema
circulatório, a
distribuição dos
nutrientes pelo
organismo e a
eliminação dos
resíduos
produzidos.
(EF05CI07BA)
Justificar a
importância da
mastigação dos
alimentos para
sua saúde.
(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.

Vida e Evolução

Hábitos alimentares

(EF05CI09)
Discutir a
ocorrência de
distúrbios
nutricionais e
alimentares
(como obesidade,
subnutrição,
bulimia, anorexia
etc.) entre
crianças e jovens a
partir da análise
de seus hábitos
(tipos e
quantidade de
alimento ingerido,
prática de
atividade física
etc.).
(EF05CI08BA)
Associar a

Compreenda a
importância do
sistema circulatório,
e relaciona - lo com
a distribuição de
nutrientes pelo
organismo.

Roda de
conversa fazendo Avaliar o processo de
o levantamento Aprendizagem dos
do conhecimento Estudantes através
prévio sobre o
de: Trabalhos
assunto.
coletivos Registros
escritos, Pesquisas,
Apresentação de
debates e
vídeos sobre o
seminários.
tema;

Saiba práticas de
uma alimentação
saudável.
Compreenda a
importân-cia da
mastigação dos
alimentos.
Aprenda a
frequência e forma
correta de escovação dos dentes.
Identifique possíveis
equí-vocos na dieta
e no estilo de vida,
propondo a
modificação dos
hábitos alimentares
e desen-volvimento
de práticas
saudáveis;
Compreenda a
impor-tância da
alimentação e suas
divergências entre
culturas, classes
sociais e
ambientais;

Pesquisar e
discutir
tecnologias
ancestrais e
atuais de
Realizar pesquisas
plantio.
sobre o Consumo de
Realizar
alimentos da
pesquisas sobre agricultura familiar
regional; valor
colheita e
calórico desses
beneficiamento
alimentos
de alimentos
como a produção comparando com os
alimentos
de farinha de
industrializados
mandioca e seus
derivados, frutos
silvestres e as
PANCs na
gastronomia
local.

Entenda a
importância da
agricultura familiar
régio-nal para a
diversidade
nutricional da
população.
Aprenda a valorizar
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alimentação
humana a
questões sociais,
condições
ambientais e
culturais, como
fome, indústria
alimentícia, etc.
(EF05CI09BA)
Analisar e
interpretar rótulos
de alimentos,
identificando
prazos de
validade, toxidez,
presença ou não
de gorduras,
açúcares e outros
nutrientes.
(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.

Terra e
Universo

Constelações e mapas
celestes

Terra e Universo

(EF05CI10BA)
Identificar as
diferenças entre
os conhecimentos
astronômicos e
outras
representações
simbólicas que
utilizam os astros,
como astrologia,
parlendas, mitos e
estórias nos
diferentes
períodos
históricos por
diversos povos

Movimento de
rotação da Terra

a gastronomia local.

Consiga identificar e
distinguir os
componentes do
universo, bem como
reconhecer os
instrumentos de
observação como
fundamentais para
o desenvolvimento
da Astronomia.

(EF05CI11) Associar
o movimento diário
do Sol e das demais
estrelas no céu ao
movimento de
rotação da Terra.

Manuseio de
carta celeste,
planisfério,
telescópio.
Leitura de textos
especializados e
pesquisa sobre o
tema.
Participação na
Olimpíada
Brasileira de
Astronomia.

Consiga
diferenciar os
movimentos de
rotação e
translação feitos
pela Terra no
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Leitura e
interpretação de
textos temáticos.
Realização de
pesquisa em
grupo,
apresentação de
seminários
temáticos e
debates após
apresentação.
Confecção de
cartazes com os
planetas do
Sistema Solar.
Confecção de
maquete sobre o
sistema solar;
Leitura e
interpretação de
textos temáticos.

Experimento com
vela ou lanterna e
fruta ou objeto
arredondado,
para perceber a
formação do dia e
da noite, os ciclos
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espaço.

Terra e
Universo

Periodicidade das
fases da Lua

Instrumentos ópticos

Criação do Universo

(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 um
período
determinado pelo
professor.
(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,
celulares) e
discutir usos
sociais desses
dispositivos.

(EF05CI11BA)
Identificar
diferentes
modelos
cosmológicos
sobre a criação do
Universo.

Consiga observar,
registrar e analisar o
fenômeno de
lunação e sua
periodicidade.

Reconheça a
importância dos
diferentes
instrumentos para a
observação do
Universo e discutir o
uso social desses
dispositivos.

Conheça alguns
com-ponentes da
formação do
Universo. Tipos de
Estre-las,
constelações e galáxias. Saiba sobre a
história da
astronomia.
Conheça as Missões
espaciais e o papel
da pesquisa a partir
dos Satélites
artificiais, sondas,
telescópios espaciais, Estações
Espaciais em
operação, lixo
espacial.

Realização de
pesquisa em
grupo sobre as
fases da lua,
apresentação de
seminários
temáticos e
debates após
apresentação.
Apresentação de
vídeos sobre o
tema.

Apresentação de
vídeos sobre
confecção de
instrumentos
para observação
do universo.
Apresentar os
tipos de
Instrumentos
ópticos:
Planetários,
telescópios
refletivos,
newtonianos,
eletrônicos.

Apresentar
textos e
atividades sobre
Instrumentos
para estudar o
universo.
Textos e vídeos
sobre as
Pesquisas
espaciais na
atualidade, e os
primórdios da
astronomia.
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da lua, eclipses
solares e lunares.

Leitura e
interpretação de
textos temáticos.
Realização de
pesquisa em
grupo,
apresentação de
seminários
temáticos e
debates após
apresentação.
Realização de
pesquisa de
materiais
necessários para
confecção de
dispositivos para
observação do
céu;

Confecção de
lunetas e lupas
utilizando
materiais
reciclados;

Utilizar atividades
e ou elaborar
fichas de
questões que
promovam
revisão e permita
refacção de
atividades que
retomem os
termos e
conceitos
trabalhados.
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Eixos
Temáticos

Objetos do
conhecimento

Misturas homogêneas
e heterogêneas
Transformações
químicas
Separação de
materiais
- Materiais sintéticos
(plásticos,
medicamentos,
fertilizantes, tintas,
detergentes etc.) e os
impactos negativos
que podem causar o
meio ambiente.
- Matéria e
Energia

- Célula comunidade
da vida

- Níveis de organização
Interação entre os
sistemas locomotor e
nervoso
O sentido da visão e o
uso de lentes
corretivas

- Substâncias
psicoativas
- Forma, estrutura e
movimento da terra

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens

(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.).
EF06CI01BA)
Investigar a
natureza
irreversível
dos fenômenos
químicos e
relacionar esses
fenômenos a
diversas situações
do
cotidiano.

Identificar e
classificar misturas
de diferntes
substâncias,
classificando-os
como homogêneas
e
heterogêneas.
Diferenciar
tranformação
quimica de
transformação
física.
Criação de um
programa de
Educação
Ambiental para a
população do
município.
Implantar horto
florestal para
produção de
mudas nativas,
frutíferas,
medicinais e
ornamentais.

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

Criar soluções de
mistura de
elementos que
os aluno sejam
capazes de
destinguir
homogêneo do
heterogeneo.

Os alunos serão
avaliados
durante a
realização das
atividades
praticas, onde
serão realizados
experimentos
relacionados ao
conteudo
estudado.

Divulgar esse
programa nas
escolas, criando
ações como:
Arborizar as
nossas
nascentes,
cidade e
comunidades.
Fazer campanha
de cuidar dos
copos, pratos
utilizados na
merenda, assim
como o lixo
produzido na sua
casa e na escola

Produção de
mudas de
acordo com o
que é
cutivado na sua
comunidade.

(EF06CI02BA)
Identificar e
propor
experimentos que
demonstram as
transformações
químicas.
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A avaliação de
pesquisa de
campo será de
acordo com o seu
desmpenho no
decorrer das
atividades,
levando sempre
em conta o que
ele
tras dos seus
saberes e da sua
vivencia,
proporcionando
assim sua real
participação e
consequentiment
e um
resultado
esperado com
sucesso.

Eles tambem
serão avaliados,
através dos
seminarios
realizados,
sempre com o
objetivo de
deixa-los mais á
vontade na
frente dos
colegas e assim
demostrar o que
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muitos ja
vivenciam nas
suas
comunidades.

(EF06CI03BA)
Analisar, registrar
e discutir os
resultados dos
experimentos
realizados sobre
as
transformações
químicas.

- Substâncias
psicoativas
- Terra e
universo

- Forma, estrutura e
movimento da terra

Todas as
atividades
realizadas
serão
organizadas em
portfólios,
facilitando a
consulta pelo
professor, caso
haja necessidade.

(EF06CI03*)
Selecionar
métodos mais
adequados para a
separação de
diferentes
sistemas
heterogêneos e
homogêneos a
partir da
identificação de
processos de
separação de
materiais (como a
produção de sal
de cozinha, a
destilação de
petróleo,
extração do ouro,
produção de
sabão, entre
outros).
(EF06CI04BA)
Investigar
processos que
permitam a
purificação de um
material
homogêneo e a
separação dos
componentes de
um material
heterogêneo.
(EF06CI04*)
Associar a
produção de
medicamentos e
outros materiais
sintéticos(os
variados tipos de
plásticos, entre
outros) ao
desenvolvimento
científico
e tecnológico,
reconhecendo
benefícios e
avaliando

Solicitar uma
busca dos
métodos de
utilização de
plantas
medicinais
consumida em
sua comunidade.

Implantar
parcerias com o
GAP (Grupo
Ambentalista de
Palmeiras) com o
objetivo de
conscientizar a
poulação em
relação a troca
de lixos por
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impactos
socioambientais.

(EF06CI05BA)
Relatar a
importância de
descartar os
resíduos em
locais
adequados, bem
como as
vantagens
ambientais,
econômicas e
sociais da
implantação da
coleta
seletiva.
(EF06CI06BA)
Construir
instrumentos que
ajudem a
fazer
levantamento de
dados sobre a
prática de
coleta seletiva na
cidade em
que mora, bem
como das
possíveis formas
de
reutilização de
materiais
sintéticos.
(EF06CI05)
Explicar a
organização
básica das células
e seu papel como
unidade
estrutural e
funcional dos
seres vivos.

Implementar
programas de
recomposição de
matas ciliares e
nascentes, e apoio
na
limpeza e
monitoramento de
corregos e rios
evitando a
diseminação de
doenças tais como:
Dengue,
leptospirose,
xincungunha etc.S

mudas de
plantas,
possibilitando
qualidadede vida
e eradicação de
doenças.

Organizar,
individual e em
grupo, relatos
orais
e registros sobre
questões
ambientais,
estabelecendo
relações
entre as
informações
obtidas em fontes
diversas e
elaborando
sínteses em
tabelas,
graficos, esquemas
textos e maquetes.

(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 e
entender como
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esses níveis se
relacionam.
(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.
(EF06CI09)
Deduzir que a
estrutura, a
sustentação e a
movimentação
dos animais
resultam da
interação entre os
sistemas
muscular, ósseo e
nervoso.
(EF06CI07BA)
Argumentar como
as contribuições
da ciência e
tecnologia
interferem a vida
daqueles que
possuem
deficiência
motora.
(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.
(
(EF06CI08BA)
Destacar as
contribuições da
ciência e
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tecnologia para
facilitar a vida
daqueles que
possuem
deficiência visual.
(EF06CI09BA)
Propor
experimentos que
possam
demonstrar o
funcionamento
do olho humano.

Criar projetos de
inclussao para
jovens, com o
objetivo

(EF06CI10)
Explicar como o
funcionamento
do sistema
nervoso pode ser
afetado por
substâncias
psicoativas.
(EF06CI10BA)
Discutir ações das
bebidas alcoólicas
no
funcionamento
do cérebro e de
que forma isso
afeta o sistema
locomotor,
podendo causar
acidentes no
trânsito, no
trabalho etc.
(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)
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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.
Estes 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.

Caracterizar a
extrutura interna
do Planeta Terra.
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(EF07CI01)
Discutir a
aplicação, ao
longo da história,
das máquinas
simples e propor
soluções e
invenções para a
realização
de tarefas
mecânicas
cotidianas.

A avaliação será
feita a partir da
observação do
nível de atenção
do aluno á
proposta de
trabalho
apresentado.
Os alunos serão
avaliados de
acordo com o

- Máquina simples
- Formas de
propagação do calor

- Equilíbrio
termodinâmico e
vida na terra
- Matéria e
Energia
- Vida e evolução

- História dos
combustíveis e das
máquinas térmicas e
fontes de energia

- Diversidade de
ecossistemas

- Fenômenos
naturais e impactos
ambientais
- Programas e
indicadores de
saúde pública

(EF07CI01BA)
Identificar e
descrever a
utilização de
máquinas simples
na sociedade
relacionada ao
trabalho.
(EF07CI02)
Diferenciar
temperatura,
calor e sensação
térmica nas
diferentes
situações de
equilíbrio
termodinâmico
cotidianas.

Aplicar os conceitos
de matéria e
energia a
situações cotidianas
e científicas.

Manuseio
constantante do
dicionário ,
internet em casa
e sala de aula,
para pesquisa,
atividades
individual e em
grupo.

(EF07CI03) Utilizar
o conhecimento
das formas de
propagação do
calor para
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

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

desmpenho no
decorrer das
pesquisas e
durante o
processo de
socialização da
atividade
proposta.
Avaliação de
pesquisa de
campo será de
acordo com o seu
desmpenho no
decorrer das
atividades,
levando sempre
em conta o que
ele tras dos seus
saberes e da sua
vivencia,
proporcionando
assim sua real
participação e
consequentimente um resultado
esperado com
sucesso.
Justificar a
utilização de
determinados
materiais
(condutores e
isolantes) na vida
cotidiana,
explicar o
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para a
manutenção da
vida na Terra, para
o funcionamento
de máquinas
térmicas e em
outras situações
cotidianas.

objetivo de
deixa-los mais á
vontade na
frente dos
colegas e assim
demostrar o que
muitos ja
vivenciam nas
suas
comunidades.

(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.

Todas as
atividades
realizadas serão
organizadas em
portfólios,
facilitando a
consulta pelo
professor, caso
haja necessidade.

(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),
bem como os
impactos
ambientais
causados pela
produção.
(EF07CI02BA)
Identificar e
comparar as
variadas fontes de
energia
(hidrelétrica,
solar, eólica,
nuclear etc.),
ressaltando os
pontos positivos e
negativos de cada
uma delas.

Intencificar
pesquisas e estudos
sobre o historico
cultural, social e
economico do
municipio.
Conhecer e
identificar
os diferentes tipos
de
biomas do
municipio.
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(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 à fauna
específicas.
(EF07CI03BA)
Identificar os
ecossistemas
presentes no
Estado da Bahia,
caracterizando-os
e destacando todo
potencial positivo
de cada um deles.
(EF07CI04BA)
Propor a
construção de
cadeias e teias
alimentares
possíveis de
acontecer no
ecossistema em
que a escola está
inserida.
(EF07CI05BA)
Identificar as
características dos
seres
vivos e associá-las
aos respectivos
reinos.
(EF07CI06BA)
Comparar as
diferenças e
semelhanças
entre os grupos
dos seres vivos,
percebendo o elo
entre eles.
(EF07CI08) Avaliar
como os impactos
provocados por
catástrofes
naturais ou
mudanças nos

Roda de
conversa com
os alunos
ouvindo suas
ideias
impulsionando
- os a criação
de fatores que
irão beneficiar
nosso
municipio
como:
Implantar
estacionament
o em locais de
visitações
turisticas.
Capacitação
de guias
turisticos e
guarda
parques,
com cursos
especificos e
curso anual
de primeiros
socorros e
história da
Chapada
Diamantia.
Implantação
de Centros
de
atendimento
aos
visitantes.
Organização,
divulgação e
implementação
do calendário
de eventos
turisticos.
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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,
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nas diferentes
dimensões da vida
humana,
considerando
indicadores
ambientais e de
qualidade de vida.
(EF07CI07BA)
Descrever as
principais doenças
infectocontagiosa
s comuns na
região em que
vive e estimular
ações educativas
de tratamento e
erradicação.
(EF07CI08BA)
Identificar os
principais animais
peçonhentos em
sua região e
discutir a
importância da
prevenção de
acidentes com
esses animais.
(EF07CI12)
Demonstrar que o
ar é uma mistura
de gases,
identificando sua
composição, e
discutir
fenômenos
naturais ou
antrópicos que
podem alterar
essa composição.

Classificar em
textos e
imagens,dos seres
vivos que
compoem cadeias e
teias alimentares
quanto ao hábito
alimentar
(carnívoros,
herbivoros e
onívoro)
Associar as
características
adaptativas dos
seres vivos nos
ecossistemas
brasileiros,
destacando os
regionais.

Identificar as
semelhanças e
diferenças entre os
seres humanos,
outros animais e
plantas.

Apoiar as
Organizações Não
Governamentais
que trabalham pela
preservação da
biodiversidade, local
e global.
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(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.

Implantar
programas de
prevenção e
combate aos
incendios florestais,
com destinação de
um espaço para
abrigar a sede da
Brigada Voluntária
de Combate a
Incedios Florestais
da cidade de
Palmeniras e apoio
no monitoramento
de pontos
estratégicos(
mirntes) dos
incêndios florestais
durante os seis
meses críticos do
ano setembro e
feveriro)

(EF07CI09BA)
Construir
argumentos sobre
o efeito estufa
associando estes
fenômenos a
origem da vida e
manutenção da
vida no planeta.
(EF07CI15)
Interpretar
fenômenos
naturais (como
vulcões,
terremotos e
tsunamis) e
justificar a rara
ocorrência desses
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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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(EF08CI01)
Identificar e
classificar
diferentes
fontes
(renováveis e não
renováveis) e
tipos de
energia utilizados
em
residências,
comunidades
ou cidades.

Matéria e
energia

Fontes e tipos de
energia

(EF08CI01BA)
Comparar as
- Diferenciar
fontes de energia
fontes de
renováveis e não
energia
renováveis,
(renováveis e
destacando os
não renováveis)
pontos favoráveis
e tipos
e não
de energia,
favoráveis delas e esplorando as
argumentar
pontecialidades e
sobre a
levando
importância
em consideração
ambiental do
a
uso de fontes
eficácia
renováveis.
energética e
(EF08CI02BA)
características
Propor
do
alternativas para
município de
o uso
Palmeiras
consciente da
energia,
-Compreender os
explorando as
modelos
potencialidades
atômicos e sua
de cada
evolução
região, levando
ao longo da
em
história
consideração a
eficiência
energética e
característi

Apresentação de
material na sala
de aula, e visitas
de campo como
mecanismo
facilitador do
ensino.
Vivenciando assim
os tipos de
energia que existe
no município de
Palmeiras

(EF08CI03BA)
Pesquisar
sobre os modelos
atômicos e justificar
a
aceitação do
modelo de
Rutherford –
Bohr como o que
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- A avaliação
do estudante
será através
de
experimentos
e atividades
prática de
acordo com o
conteudo
- As pesquisas
em campo
será feita
para que o
aluno
possa conferir
hipótese
analisar fatos
que foram
questionados
em sala de
aula,
tornando
assim
melhor o seu
aprendizado
- Será feito
seminário
para
que o
estudante
possa
apresentar
tudo que foi
visto em
campo e feito
na
pratica
- Através de
portifólio será
avaliadas a
atividades
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melhor
representa a
estrutura do
átomo e a
participação de
partículas
subatômicas
(elétrons) na
corrente elétrica.
(EF08CI02)
Construir
circuitos elétricos
com
pilha/bateria, fios
e lâmpada ou
outros
dispositivos e
compará-los a
circuitos elétricos
residenciais.

A natureza elétrica
da matéria – o
estudo do átomo e a
construção do
circuito elétrico

Caculo de consumo
de energia elétrica

Uso consciente de
energia elétrica

(EF08CI04BA)
- entender quais
Identificar alguns cuidados devem
materiais que
ser tomados para
conduzem
evitar uma
corrente elétrica possível discarga
com facilidade e elétrica causada
outros que
por um raio, e a
impedem ou
incidência de raios
dificultam a
no município
passagem de
corrente.
(EF08CI05BA)
Descrever como
ocorrem os
relâmpagos e
entender como
pode ocorrer o
choque elétrico,
e os cuidados
para evitá-los.
(EF08CI04)
Calcular o
consumo de
eletrodomésticos
a partir dos
dados de
potência
(descritos no
próprio
equipamento) e
tempo médio de
uso para avaliar o
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impacto de cada
equipamento no
consumo
doméstico
mensal.
.(EF08CI06BA)
Avaliar, com
criticidade, os
produtos
tecnológicos
lançados no
mercado,
levando em conta
Identificar eletro
a obsolescência
domésticos que
programada,
tenha menor
o dispositivo
consumo de
gerador de
energia
energia e o
diminuído assim
impacto
o impacto que
que pode causar
esse
no meio
equipamentos
ambiente.
possam trazer
ao meio
(EF08CI07BA)
ambiente
Compreender os
dados que
constam no selo
Procel e levá-los
em consideração
no momento da
compra de um
equipamento.
(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

-Propor ações que
possam diminuir o
uso da energia
eletrica, seguindo
critérios de
sustentabilidade,e
conhecer como e
feita a distribuição
de energia do
município
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CAMPO DE ATUAÇÃO:

Práticas de
Linguagem

Vida e
evolução

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Mecanismo
reprodutivo e
sua relação com
a adaptação e
evolução dos
seres vivos

(EF08CI07)
Comparar
diferentes
processos
reprodutivos em
plantas e animais
em relação
aos mecanismos
adaptativos e
evolutivos.

Sexualidade: a
ação dos
hormônios
sexuais no corpo
e das emoções

(EF08CI08BA)
Descrever a
importância da
reprodução
sexuada para a
variabilidade dos
Descendentes

(EF08CI08)
Analisar
e explicar
Métodos
as transformacontraceptivo e
ções que ocorrem
infecçoes
na puberdade
sexualmente
considerando a
transmissíveis (IST)
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
Infecções
Sexualmente

Princípios
Metodológicos
(métodos)

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

-Identificar as
dificuldades e
quais métodos
são usados no
município de
Palmeiras para a
prevenção de
gravidez precose
e indesejada, e
quais os
programas que
são usados pra o
tratamento e
prevenção de
doenças
sexualmente
transmissíveis

-

Avaliação
Formacional
(acompanhamento/
planejamento)

Visitação as
instalações
de saúde do
municipo para
melhores
informações
sobre a realidade
local
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Transmissíveis
(IST).
(EF08CI10*)
Identificar os
principais
sintomas, modos
de transmissão e
tratamento de
algumas Infecções
Sexualmente
Transmissíveis
(com ênfase na
AIDS), e discutir
estratégias e
Sistema imunitário
métodos de
humano: imunidade
prevenção
inata (barreiras
EF08CI11)
fisicas, quimicas, e
Selecionar
biológicas e
argumentos que
imunidade
evidenciem as
especifica)
múltiplas
dimensões da
sexualidade
humana
(biológica,
sociocultural,
afetiva e ética
Múltiplas
dimensões da
sexualidade
humana (
biologica,
piscologica,
cultural, etica)

(EF08CI09BA)
Identificar e
classificar as
barreiras que
compõem a
imunidade inata e
conhecer o seu
funcionamento
como as barreiras
químicas, físicas e
biológicas do
nosso corpo
fazem a defesa
contra agentes
invasores.
CAMPO DE ATUAÇÃO:

Práticas de
Linguagem

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de
aprendizagens
(aprendizagens)

Princípios
Metodológicos
(métodos)
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Sistema solar,
terra e lua e
respectivo
movimento

Terra e
universo

Clima e sua relação
com o movimento
da massa de ar

(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
esta- ções do
ano, com a
utilização de
modelos
tridimensionais.

- Entender como
o movimento da
terra afeta o
clima da regiao,
e como
amenizar o
desequilíbrio
ambiental
causado pela
ação do homem
no nosso
município

Pesquisas
e visitas a locais
como, (rios,
cachoeiras
Nascentes) para
ver de perto a
história do antes
e a realidade do
hoje.

(EF08CI10BA)
Elaborar
hipóteses sobre
acontecimentos, situações
ou fenômenos
ocasionados
pelo
movimento da
terra.

(EF08CI14)
Relacionar
climas regionais
aos padrões de
circulação
atmosférica e
oceânica e ao
aquecimento
desigual
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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.
(EF08CI12BA)
Demonstrar,
através de
modelos,
porque os polos
terrestres são
mais frios do
que as regiões
equtoriais

-Propor ações
que diminua
mais as
queimadas e
mortandade de
tantos animais
silvestre no
município de
Palmeiras, com
palestras de
equipes
especializadas
Reflorestamenr
oe
limpezas dos
rios e nascentes
do município
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

- A matéria e suas
transformações.
- Matéria e Energia;

CIÊNCIAS
NATURAIS

- Substâncias
- Modelos atômicos;

-

-

Matéria e
Energia

A classificação
dos elementos
químicos.

-

Reprodução e
perpetuação
da espécie;

(EF09CIPA03)Analisar a
evolução dos
modelos
Hereditariedade
atômicos ao
( conceitos básicos); longo da História;
- Ideias evolucionistas;
Preservação da
Biodiversidade.

- Terra e
Universo.

elementos
químicos
(EF09CIPA02)existentes no
Identificar as
Município são
principais
responsáveis pela
características
formação de suas
das substâncias e
características
das misturas
próprias.
presentes nos

recursos naturais
existentes no
Município de
Palmeiras
(recursos
Hereditariedade hídricos, tipos de
e sexualidade;
solos...)

-

Vida e
Evolução

(EF09CIPA01) Compreender o
- Distinguir a
conceito de
matéria bruta, dos
matéria fazendo a
materiais
utilização dos
produzidos por
materiais
ela.
existentes no
Município, como
- Compreender
matéria prima
como os
para atividades
práticas;
diferentes

-

Universo e
seus astros;
Ideias

sobre

- Evolução estelar;

- Conhecer as
características
hereditárias do
lugar, e suas
origens.
- Solucionar
problemas
ambientais
através de aulas
voltadas à
preservação das
nascentes, à
reposição da mata
ciliar, bem como a
conservação dos
recursos naturais.

(EF09CIPA04)
Realizar
experimentos
proporcionem
compreensão dos
elementos da
- Entender como o
Tabela Periódica
clima está
associando-os
relacionado à
com os
nossa
elementos
químicos locais; posição na Terra.

- A avaliação da
aprendizagem
será realizada
através de
atividades
práticas, onde
serão
desempenhado
s experimentos
relacionados ao
conteúdo em
questão.

- Atividades em
campo que visem
levar o aluno à
visitar os locais,
vivenciando e
sentindo na
prática, as
semelhanças e as
diferenças do
lugar (clima,
vegetação,fauna,
flora, riquezas
arquitetônicas,
vales, serras,
montanhas, ..), e
que,
normalmente,
estão bem
distante de suas
realidades.

- Atividades
com pesquisa
de campo
também serão
de grande
importância,
com o objetivo
de aproveitar o
que o aluno traz
dos saberes de
sua vivência,
proporcionando
assim, sua real
participação no
processo e,
consequenteme
nte, um melhor
entendimento e
apropriação ao
que se refere.
- Seminários
serão utilizados
como o
momento em
que, os
trabalhos
realizados com
as atividades
práticas e as
pesquisas de
campo, serão
apresentados e
avaliados.

(EF09CIPA05)Identificar a
formada pelos
portugueses,
indígenas e
quilombolas;
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Astronomia e Cultura.

(EF09CIPA06)Confrontar as
idéias de Lamark
e Darwin, sobre
a evolução das
espécies;
(EF09CIPA07)Promover
iniciativas que
visem a
resolução de
problemas
ambientais
conscientização

- Todas as
atividades de
avaliações
realizadas, serão
organizadas em
portfólios.

(EF09CIPA08)Reunir
informações
sobre a
exploração dos
recursos
hídricos, através
do garimpo, e
suas
consequências
ao Município;
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6.
Área de Ensino Religioso
^XY   6

F &

  

  3%8  %% %    <%' <8 _ 
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valores essências para a vida em sociedade e principalmente o valor universal da paz.
Nestes tempos de incertezas a necessidade de se desenvolver a cultura de Paz para a sobrevivência e
ampliação de consciência da humanidade é uma das metas mundiais da atualidade.
%  %  6 % 8 83$µ%   8 <%8 xão e a responsabilidade perante os seus e perante a sociedade? Como desenvolver expandir a consciência
de que somos natureza e de que até nossos pequenos atos e escolhas têm consequências importantes no
presente e no futuro da humanidade? Esses são os dilemas que estão presentes em qualquer casa, qualquer
%     <77   <%77 8"   8>
 $ @  %<  %<8    % '    ' 
 ' <  ' <8    <8  8  % |  )$_$ );
@  ;%< %%% <6 % %  3  8   tendimento dos valores que orientam o comportamento humano possamos entender a relação entre reli' )>
A seguir, será apresentado um breve histórico, base legais, teóricas e metodológicas que alicerçam
   8  8 88 %8  0  ' >5 
perceber que a cadencia é proposital. Perceber que a latência das palavras é proposital e que o impulso do
discurso é libertador.
Entre o debate sobre o ensino Religioso nas escolas do Município de Palmeiras, estendem-se inúme8 8^%8  _  7  8 '% 6 ' )
8 7) '%7     '   ) 8?" 7  
   % 83  <  %    %  8  >
 ^ ' @;0 6 6 %8 6 8 @  <%%%8<
que serviu para divulgar conhecimentos que ajudaram a organizar a sociedade, disseminando cultura e valores.
0% %%)     ' %"@ 8  ' @< %   ' ? <_ <?  %    8  >
4  8    " '_ =<6 " 8 (   ¢¢  >81  4    0  >;  ><
  8>;7"8 38 6 %7  %   8 mologias e pedagogias do Ensino Religioso, dado as controvérsias arraigadas pelos discursos excludentes e
    8 8 '_' '  _   <8 6  
currículos de muitas escolas e, até mesmo das escolas do município de Palmeiras. Com a aprovação da Base
Nacional Curricular Comum (2017), que, apresenta um caráter não-confessional ao Ensino Religioso o debate
reacendeu.
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De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p.465), para o Ensino Fundamental, o Ensino Religioso deve
  87  '%8 38         8  " <
$< <8 8   ' $ " <    % %8| 
8 $>4% <"8 "%  8 ^  8  "  <%
   %"   k <  %  > <% % 8_ 
 3%"  8 #(  8       '  ) 8   
78 %8 8 '%7)<  ' $ ` %8 87%8
 % %8% 3< ' % 6  6 %%8<   peitosa.
8 8 '_'  _' <"%8 8 #(  < '%  3       % 8    >%")% 0<
    ' $ 6  %  ' <%%   ' %%   
conhecido como parte da apreensão da realidade, da formação do sujeito e da responsabilidade para com a
sociedade (passos in sena,2017, p.39)
5 <70  '   38 8    6 %     8 
7  %%' 8  % %%  %%
'  <% % %< <" _'    %"@< %"_ >
Essa abordagem freiriana possibilita estabelecer relações entre as culturas e os espaços por ela produzidos,
em suas marcas de religiosidade.
!% 8     7  6 %  8 "%<     <     < 
87 < '   <8  " %%0  ' <8   %8 88 %lógica, assim como, opor-se, portanto, a um modelo educacional que centra o ensino pautado tão somente
 %  ? 88 6 <7  8 "    8  8  <
        ' 8  % $$  8  
) %  8>
Deste mesmo modo, considerando-se o currículo como o conjunto de valores que nortearão um es8 >   *%")%<7)@ 87'%% | 
de pensamentos e um determinando conjunto de princípios, pode –se concluir que o currículo = formação
)Ý8  | Ý? >
0%%%% 3  _   <%    _ 8    <% <
de desordem, destruição e jogos de poder. É urgente uma nova experiência do ser, com compromisso, cuidado, proteção e respeito a todas as formas de vida. E iminente desenvolver uma cultura de paz. Mas não
" %8)8  ' 8 768      
estudantes. E as ações passam longe das guerras (a paz começa dentro de cada um). A paz pode e precisa
ser despertada internamente. O movimento é de dentro para fora, para então ocorrer de fora para dentro
(Pierre Weil). Estamos numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro e é cuidando e ajudando uns aos outros ou arriscando sua própria destruição, reagido aos velhos paradigmas e adotando e
vivenciando novos paradigmas.
*  8  F
Velho/Novo
#%  $  %84 '  
Materialismo Fragmentação
Religião/Amor/Paz
#%   $ $8 
Interações solidarias Plenitude
Independência
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e conexão, levando ao reconhecimento de que somos parte do todo e que inter-relações, encadeamentos,
    8 % 6% > 6 '%   
mais. Nossa tarefa é construir um paradigma curricular que nos ajude a recuperar o modo humano de se
  %% 6   %  '  $%7 8 %>4 '
  ' $  <%'      <8  >
Acima de qualquer construção de conhecimento sobre religiosidade, sente-se a importância de uma
6 %)   >5  6 %     >4
"%%%< 8 <    <@< "     8%< 8"   < 3%< k <%8<'  < | <amor e a paz.
Rica em diversidade histórica, cultural e humana, a cidade de Palmeiras, assim como suas localidades
  <  8# 7  8 4 %<   "  %8%3<8    )<8  3%    6     ' % 6^  ' sas, seus mitos e ritos, suas tradições orais, suas relações com o sagrado e o profano, sua espiritualidade e a
formação de uma consciência de vida paulada na alteridade e na liberdade.
  "  ' $ = <%  "6 % 8   <
o outro e a sociedade. Nesse contexto, surgiram as diferentes tradições religiosas, apresentando respostas
as indagações humanas. Historicamente, percebe-se que as tradições religiosas muito contribuíram para a
6 %   )% 7%<)%  %  '    volvimento da educação, mantendo e difundindo o conhecimento.
§>>>¨    6    ¢¢  >   14   >;  >    8  
>; "  8 38    6 %  7 %     8 %'  
pedagogias do ensino Religioso como uma das cinco áreas de conhecimento do ensino fundamental de 09 (nove) anos. Mais recentemente a BNCC (2017) incluiu novamente orientações sobre o
ensaio religioso nas escolas, trazendo como competências para esse ensino a convivência com a
       <  < 8%<  ^< %          ¡<
2019, p.449).

   '  % 6<)8  '  6 %     ciplinas dos horários normais das Escolas Públicas de Educação Básica, assegurando o respeito à diversidade
   '  8 <  7 7 6 % 8  %>
# <%80  ' " '  ' <%  <) $<%8  ' %  <    |  $$   >
5 %8   7   ' <$ <6 %   "
8"     8  %6 %  $$'  %8
curricular fundamentado na concepção de quer a religiosidade é uma forma, entre tantas outras, de explicar
 | %< %"@  6w%  ' <% %?8 8 sões.
   %  %<%6 %  %%8|   < 
 '    ' "@K
º# 8   8  '%  %  ' <  )<8   %nifestações religiosas percebidas na realidade dos estudantes.
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• Propiciar conhecimentos sobre o direto à liberdade de consciência e de crença, no constante pro8  8 %   %
º4 %8| "   7 "%8  ' 8 8  giosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e pluralismo de ideias,
 % (  >
º " 8 7  % 8   8   <
8 38 )    >
º (      8   % <     % %  _   8  
  3  8 |  %%8 <   " 8 %
%  "%* %<% ¤   >
• Despertar, construir e/ ou desenvolver a consciência do educando, em prol da sua formação inte' <8 %8   %8 %% $  ^ >
• Promover o autoconhecimento do educando (conhecer–se) através do despertamento, conhecimento, desenvolvimento manutenção e uso do seu potencial humano individual, a sua auto integração portanto, o seu autodesenvolvimento e o seu bem estar social (BAHIA, 2019, p.450).

O Referencial Curricular do Município de Palmeiras propõe trabalhar os temas contemporâneos
transversais relacionados a educação em direitos humanos, estatuto do idoso, estatuto da crianças e do ado< 8% $ | <8 %   8<%"" '<
"% % $    ' ^ 8   % 38     ' @ _  )  8  % 
    8 "  <8 %@ |     % "%8 6 %
do cidadão.
08 8<% %%8| '    " <   
 '  %'    % %8| 8 $8  6 mental:
> 8    6   ^;% %  ' $$
 <8   8 8 \$<$ _' <))>
>%8   <   8  % 6^  ' $_$  < 8 ências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
>     <  <     <7 8   
da vida
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
>   ^   ^  ' %8  < 83< % 
da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
>4" <8 "% 8   *6   8    k <  % nação e violência de cunho religioso, de modo (para quê) a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz

# $%<8 8)7'   6 %<6 %* 8       ' <  ' )<%8     8  <8 % 8 8
entre todos os seres que habitam esse mundo, nascidos aqui ou vindos de outras partes viver no patrimônio
  8 4 %>
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS –RELIGIÃO –1º ANO

Eixos temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF01ER01)
Identificar e acolher
as semelhanças e
diferenças entre o
eu, o outro e o nós.
O eu, o outro e o
nós

(EF01ER02)
Reconhecer que o
seu nome e o dos
demais pessoas os
identificam e os
diferenciam.

Expectativas

Princípios
Metodológicos

Avaliação Formacional

Descobrir-se
enquanto ser
humano, com
características
Roda de conversa na
diferentes, mas igual
qual os estudantes
ao outro respeitando Estimular o autoconhepossam relatar suas
a si mesmo e aos
cimento do educando
experiências e
outros.
por meio de dinâmicas,
vivências acerca do
brinca-deiras e
processo.
Entender que os
atividades reflexivas.
nomes são
Registro(observação).
importantes porque
ident-ificam as
diferenças entre
aspessoas.

Identidades e
alteridades

Imanência e
transcendência

(EF01ER03)
Reconhecer e
Acolher o caráter
respeitar as
singular e diversos do
características ser humano, por meio
físicas e subjetivas da identificação do
de cada um.
respeito à
semelhanças e
(EF01ER04)
diferenças.
Valorizar a
diversidade de
formas de vida.

Apresentar aos alunos
os símbolos e
significados e a relação
entre imanência e
transcendência ,que
está mediada por
linguagens especificas
tais como símbolo,
mito e rito.
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(EF01ER05)
Identificar e acolher
sentimentos, lembranças, memórias
e saberes de cada
um.

Manifestações
religiosas

Meditação

Sentimentos,
lembranças,
memórias
e saberes

Respeitar as
diversidades das
manifestações
Roda de conversa na
Apresentar aos
religiosas suas
estudantes através de qual os estudantes
crenças e memórias.
possam relatar suas
imagens, as
experiências e
diversidades das
(EF01ER06)
Reconhecer os
vivencias acerca do
manifestações
Identificar as
aspectos
processo.
religiosas, estimulando
diferentes formas
estruturantes das
atitude de respeito
pelas quais as
diferentes tradições e
Registro (observação).
asmesmas.
pessoas manifestam
movimentos
senti-mentos,
religiosos em
ideias, memórias,
diferentesespaços.
gostos e crenças em
diferentes espaços.

(EF01ER01BA)
Contextualizar a
Experimentar
meditação como
atenção ao
prática de elaxamen-to,
momento presente,
capaz de contribuir
pela respiração, de Favorecer estudo e
para
maneira a descansar práticas de meditação
evolução da formação
ampliando o
e acalmar os
humana.
autoconhecimento,
pensamentos.
desenvolvendo a
Utilizar parábolas,
autoconsciência, o
(EF01ER02BA)
Foco, Atenção e
autocontrole físico, fábulas, mitologias e
Experimentar a
Concentração
prática do silêncio mental e emocional histórias para ampliar
suas competências
interior e exterior. do educando, bem
sócio emocionais.
como ampliar a sua
competência
(EF01ER03BA)
socioemocional. Proporcionar atividades
Reconhecer o valor
que possibilitem a
da oração e
experimentação das
meditação na
práticas meditativas.
centração individual
e grupal.
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Consciência

Autoconhecimento

(EF01ER04BA)
Refletir sobre
crenças
fundamentais, valores importantes
para si próprio e
aqueles que têm em
comum com outras
Roda de conversa na
Viabilizar o educando,
pessoas com as
Oferecer ao educando qual os estudantes
identificar que no
quais convive no
uma base sólida para a possam relatar suas
Valores
Universo tudo são
cotidiano, tais omo
construção do pensaexperiências e
importantes para
Leis Naturais e que a
valores de leis
mento, segundo a
vivências acerca do
si e para o coletivo
partir delas o ser
naturais e o
noção de virtude e tudo
processo.
humano cria as
universo religioso.
que equivalha.
leismateriais.
Registro(observação).
(EF01ER05BA)
Interagir com
questões,
oportunidades,
desafios e
problemas do
mundo real.

Origem,
identidade
pessoal e virtudes
humanas

(EF03ER06BA)
Identificar a
importância da
origem do ser
humano para a
compreensão das
questões
existenciais, tais
como: Quem sou?
De onde vim? Para
onde vou?.
(EF01ER07BA)
Reconhecer sua
identidade e
diferenças a partir
de suas
características e
seus interesses.

Promover o autoconhecimento do
educando
propiciando o cuidado
de sua saúde física
eemocional.

Apresentar aos alunos Roda de conversa na
através de imagens,
qual os estudantes
fotos e
possam relatar suas
documentários, fatos
experiências e
relacionados à origem vivências acerca do
do ser humano.
processo.

(EF01ER08BA)
Reconhecer em si as
virtudes religiosas
predominantes.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS –RELIGIÃO –2º ANO

Eixos temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de

Princípios
Metodológicos

Avaliação Formacional

Conviver com a
(EF02ER01)
diversidade de
Reconhecer os
diferentes espaços crenças, pensamentos,
Ofertar texto sobre:
convicções, modo de
de convivência.
Valores humanos/
ser e viver,
O eu, a família e o
Empatia respeitando a
reconhecendo a
(EF02ER02)
ambiente de
mim mesmo e aos
importância da
Identificar
convivência
outros em diferenças
religiosi-dade na
costumes, crenças e
pessoais culturais e
formas diversas de convivência familiar e
religiosas.
social.
viver em variados
ambientes de
convivência.

Identidades e
alteridades

Memórias e
símbolos
Símbolos
religiosos

(EF02ER03)
Identificar as
diferentes formas
de registro das
memórias pessoais,
familiares e
escolares (fotos,
músicas, narrativas,
Reconhecer o uso dos
álbuns).
símbolos, como meio
para comunicação de
(EF02ER04)
sentimentos e
Identificar os
experiências,
símbolos presentes
compreendendo que
nos variados
os símbolos religiosos
espaços de
são significativos e
convivência.
necessários para as
manifestações
(EF02ER05)
religiosas.
Identificar,
distinguir e
respeitar símbolos
eligiosos de
distintas
manifestações,
tradições e
instituições
religiosas.

Propor a auto
avaliação a fim de que
possam discutir sobre
valores humanos.
Roda de conversa
(tratar os outros como
gostas de que
tetratem).
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Manifestações
religiosas

Alimentos
sagrados

(EF02ER06)
Exemplificar
alimentos
considerados
sagrados por
diferentes culturas,
tradições e
expressões
Compreender e
religiosas.
respeitar o propósito
aos alimentos
(EF02ER07)
sagrados.
Identificar
significados
atribuídos a
alimentos em
diferentes
manifestações e
tradições religiosas.

Identificar alimentos
considerados sagrados
Exposição de
por diferentes
alimentos sagrados em
culturas, tradições e
que os alunos
expressões religiosas
explanem o que
através de vídeos,
aprenderam.
brincadeiras e jogos.

(EF02ER01BA)
Reconhecer o
significado e valor
da meditação.

Meditação

Atenção e
convivência

(EF02ER02BA)
Aprender a conviver
e a respeitar uns
aos outros, para
além do universo
das crenças.
(EF02ER03BA)
Experimentar e
reconhecer
melhorias na
capacidade de
comunicação e
relacionamentos
inter-religioso

Propor aos alunos
Identificar a
construção de cartazes
Socialização dos
importância da
sobre valores
cartazes pelos alunos,
meditação para sua
(solidarie-dade,
explanando o que
formação humana.
respeito, amizade,
entendeu.
compreensão)
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(EF02ER04BA)
Reconhecer valores
importantes para si
e para os demais
em situações
multiculturais.

Consciência

Solicitar aos alunos
que traga para a sala,
Proporcionar
imagens, fatos,
(EF02ER05BA)
momentos de reflexão
situações ou comPerceber que a
Reconhecer o
com os alunos sobre
portamentos
impacto das ações transcendência está
Valores,
saber ouvir, ao mesmo
relacionados à religião
presente no ser
coletividade e de cada um sobre o
tempo respeitar as
que aparece na mídia
humano e no meio
meio ambiente coletivo e o meio
diferentes posições
para exercitar atitude
ambiente.
ambiente.
religiosas das pessoas
filosófica em relação
com as quais convive.
ao cuidado com o meio
(EF02ER06BA)
ambiente.
Expressar o
interesse pela
comunidade e pelo
meio ambiente
local.

(EF02ER07BA)
Identificar-se como
parte integrante e
relevante do meio
em que vive.

Autoconhecimento

Disponibilizar para os
(EF02ER08BA)
alunos livros de
Reconhecer e cuidar
Conceber as
Trabalhos individuais
Literatura Infantil
de si, do outro, da
dimensões
Interações sociais
ou em grupos sobre
sobre valores
coletividade e da
intrapessoal e
e
temas estudados na
(respeito,
natureza, enquanto
interpessoal e
desenvolvimento
roda de leitura.
cuidar da saúde expressão de valor da honestidade, ética,
pessoal
solidariedade) para
vida.
física e emocional.
uma roda de leitura.
(EF02ER09BA)
Reconhecer pontos
fortes e fragilidades
e identificar
habilidades que
deseja desenvolver.
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Eixos temáticos

Identidades e
alteridades

Manifestações
religiosas

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de

Princípios
Metodológicos

Avaliação Formacional

(EF03ER01)
Identificar e
respeitar os
diferentes espaços e
territórios religiosos
de diferentes
tradições e
Disponibilizar islides
Caracterizar os espaços
movimentos
trazendo diferentes
e territórrios religiosos
religiosos.
espaços e territórios Explanações dos slides
como locais de
religiosos para que os
vistos.
realização das práticas
(EF03ER02)
alunos participem
celebrativas.
Caracterizar e
oralmente.
distinguir os espaços
e territórios
religiosos como
locais de realização
das práticas
celebrativas.

Espaços e
territórios
religiosos

Práticas
celebrativas

(EF03ER03)
Identificar e
respeitar práticas
celebrativas
(cerimônias,
orações,
festividades,
peregrinações, entre
Compreender que as
outras) de diferentes
tradições e
tradições religiosas.
manifestações
religiosas dão sentido a
(EF03ER04)
vida e se fundamentam
Caracterizar e
nos textos sagrados.
distinguir as práticas
celebrativas como
parte integrante do
conjunto das
manifestações
religiosas de
diferentes culturas e
sociedades.

Dialogar com o grupo,
valorizando e
respeitando sobre
Propor a auto
diferentes festividades
avaliação afim de que
religiosas (São João,
possam expressar seus
Santo Antônio, Cosme
sentimen-tos e
e Damião- caruru,
aprendizagens para o
reisado, entre outras
momento.
Festividades religiosas
que acontecem no
nosso município.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

698

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO,ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS –RELIGIÃO –3º ANO
TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS

Sexta-feira
4 de Março de 2022
700 - Ano - Nº 3318

Palmeiras

Parte III - Ensino Fundamental

Manifestações
religiosas

Meditação

Indumentárias
religiosas

(EF03ER05)
Reconhecer as
indumentárias
(roupas, acessórios,
símbolos, pinturas
Comparar as normas e
corporais) utilizadas
crenças presentes nos
em diferentes
grupos religiosos de Identificar e respeitar
manifestações e
diferentes
Palmeiras (Bahia).
tradições religiosas.
indumentárias
religiosas.
Compreender que os
(EF03ER06)
símbolos religiosos são
Caracterizar as
significativos.
indumentárias como
elementos
integrantes das
identidades
religiosas.

Roda de conversa.

(EF03ER01BA)
Reconhecer os
desafios das
concepções
Promover um diálogo
Partilhar e conviver
religiosas e suas
com os alunos, em
respeitando as
crenças com clareza Saber ouvir e respeitar
relação o respeito ao
O pensar e
mental e tranqui- as diferentes posições pessoas, construindo
outro, com
estratégias
religiosas das pessoas um ambiente de paz
lidade.
acolhimento da
de pensamento
disponibilizando
com as quais convive.
diversidade de
textos.
(EF03ER02BA)
opiniões.
Identificar o pensar
e suas
manifestações.

(EF03ER03BA)
Identificar iniciativas
voltadas à promoção
dos direitos
humanos e à
sustentabilidade
social e ambiental.

Consciência

Conscientizar-se da
(EF03ER04BA)
Valores, direitos Identificar o senso própria individualidade Discutir com os alunos
hábitos e atitudes de
como ser único e
humanos, dilemas do que é certo e
comunitário si tuado cuidado e respeito com
errado, pelo
morais e tomada
o próprio corpo e ao
no mistério
reconhecimento das
de
meio em que vive.
transcendente da
questões éticas,
decisões
existência humana.
morais e
estéticas.

Atividades
xerocopiados

(EF03ER05BA)
Exercitar dilemas
morais vinculados às
diversas situações do
cotidiano.
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Autoconhecimento

(EF03ER06BA)
Reconhecer
conhecimentos,
habilidades e
Conhecimentos,
atitudes, de maneira
habilidades,
a demonstrar
atitudes e
confiança para
estratégias para
realizar novas
desafios presentes
tarefas,
e futuros
identificando
desafios e facilidades
mediante o universo
das religiões.

- Perceber nas pessoas
que as atitudes de
cuidado são sinais de
amor, segurança e
alegria, reconhecendo
o cuidado do outro de
si, da coletividade e da
natureza, enquanto
expressão de valor da
vida.

Propor momento de
diálogo sobre o
princípio da equidade
ao cumprimento das
normas e regras
estabelecida, trazendo
textos, com
participação oral dos
alunos.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA

Eixos temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF04ER01)
Identificar ritos
presentes no
cotidiano pessoal,
familiar, escolar e
comunitário.
(EF04ER02)
Identificar e
respeitar ritos e
suas funções em
diferentes
manifestações e
tradições religiosas.

Ritos religiosos

Manifestações
religiosas

(EF04ER03)
Caracterizar e
distinguir ritos de
iniciação e de
passagem em
diversos grupos
religiosos
(nascimen-to,
casamento e
morte).

Conhecer, identificar e
respeitar as diversas
manifestações
religiosas (africana,
indígena, católica,
evangélica, espirita,
holística, etc.), seus
rituais e ex-pressão da
espiritua-lidade.

Apresentar e
Dramatização de
contextualizar as mais
diferentes
diversas manifestações
manifestações
religiosas presentes em
e tradições religiosas.
ritos, danças e
expressões da
Roda de conversa.
espiritualidade,
destacando o respeito a
Registros.
diversidade religiosa.

(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 Compreender a arte
sacra como
(pinturas,
representação religiosa
arquitetura,
Representações
religiosas na arte esculturas, ícones, de diferentes culturas e
símbolos, imagens), tradições da espiritualidade.
reconhecendo-as
como parte da
identidade de
diferentes culturas e
tradições religiosas.

Apresentar expressões
das artes visuais
(pinturas, arquitetura,
esculturas, ícones,
símbolos e imagens)
ligadas às expressões
artísticas religiosas.
Propor visitação aos
templos religiosos do
município, para
identificação dos
elementos visuais e
simbólicos presentes
nesses espaços.
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(EF04ER06)
Identificar nomes,
significados e repreExibir documentário
sentações de
Conhecer, identificar e sobre divindades de
divindades nos
respeitar as
diferentes
contextos familiar e
diversidades e
manifestações e
Crenças Religiosas
Ideia(s) de
comunitário.
especificidades das
tradições religiosas,
e filosofias de Vida divindade(S)
divindades presentes
propondo
(EF04ER07)
nas culturas e tradições contextualizações e
Reconhecer e
religiosas.
debates acerca des-sas
respeitar as ideias
representações.
de divindades de
diferentes
manifestações e
tradições religiosas.
(EF04ER01BA)
Experimentar a
meditação
concentrativa.
Contextualizar a
(EF04ER02BA)
importância do
Identificar a
equilíbrio emocional
Ampliar o autoimportância da
nas práticas cotidiana;
conhecimento,
atenção constante
propor exercícios de
Inteligência e
desenvolver a
durante atividades
meditação como prática
Meditação
habilidades
autoconsciência, o
contínuas e
de
socioemocionais
autocontrole físico,
repetitivas.
relaxamento,
mental e emocional do
proporcionan-do
educando.
(EF04ER03BA)
atividades que
Reconhecer as
experien-cie as práticas
habilidades
meditativas
socioemocionais
como base para a
educação
emocional.

Consciência

(EF04ER04BA)
Identificar, respeitar
e promover os
direitos humanos,
Contribuir para a
os deveres, a
preservação do meio
consciência socioambiente.
Direitos e Deveres
ambiental e o
Leis naturais
consumo
Reconhecer-se como
Consciência
sustentável.
pessoa humana com
socioambiental e
qualidades à
sustentabilidade
(EF04ER05BA)
desenvolver na relação
Reconhecer
com os seus
interesse pelas
semelhantes e demais
questões globais e seres que habitam o
compre-ender
planeta.
causas e
consequências.

- Concepções de
mundo, natureza e
sociedade.

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Palmeiras-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A2ATQKSMV2ZNMVGDLEEFNG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Debate e roda de
conversa.
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Autoconhecimento

(EF04ER06BA)
Identificar a autos
sustentabilidade
humana nas
dimensões do
corpo, das emoções,
Autos
da cognição, da
sustentabilidade
cultura, das relações
sociais,
interreligiosa e da
espiritualidade.

- Valores universais
(amizade, amor,
solidariedade,
equanimidade, etc) e
virturdes para
superação do eu
pessoal.
Ampliar o
autoconhecimento e
desenvolver a autoconsciência.
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Eixos temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

Expectativas de

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

(EF05ER01)
Identificar e
respeitar
acontecimentos
Reconhecer a
sagrados de
pluralidade religiosa
Narrativas
diferentes culturas e
religiosas
em nossa comunidade.
tradições religiosas
como recurso para
preservar a
Assistir documentários
memória.
sobre as religiões
(candomblé, umbanda,
(EF05ER02)
espiritismo).
Identificar mitos de
criação em
Identificar as diferentes
diferentes culturas e
tradições religiosas que
tradições religiosas.
ocorrem durante o ano
Reconhecer a
da nossa cidade.
Pode-se discutir com
(EF05ER03)
pluralidade religiosa
os estudantes
Reconhecer funções
Mito nas tradições
comemorada em cada
estratégias que
e mensagens
religiosas
época do ano em nossa
promovam a
religiosas contidas
cidade.
convivência ética e
nos mitos de criação
respeitosa entre as
(concepções de
religiões.
mundo, natureza,
ser humano,
Crenças Religiosas
Promover um debate
divindades, vida e
e filosofias de
através de textos
morte).
Vida
orais
produzidos.
(EF05ER04)
Reconhecer a
importância da
tradição oral para
preservar memórias
e aconteci-mentos
religiosos.

Pesquisa com o povo
ancião de Palmeiras.
Elaborar hipóteses
explicativas para a
vida além morte.

(EF05ER05)
Aprender sobre os
Identificar
mitos e segredos
- Conhecer e distinguir
elementos da
sagrados na história do sobre os ritos da morte.
Ancestralidade e tradição oral nas
povo palmeirense.
tradição oral
culturas e
- Perceber os traços
religiosidades
Valorizar as narrativas
religiosos do nosso
indígenas, afrosagradas como
município.
brasileiras, ciganas,
verdades.
entre outras.
(EF05ER06)
Identificar o papel
dos sábios e anciãos
na comunicação e
preservação da
tradição oral.
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(EF05ER07)
Reconhecer, em
textos orais,
ensinamentos
relacionados a
modos de ser e
viver.
(EF05ER01BA)
Identificar na
meditação a
possibilidade de
redução de
pensamentos
distrativos e análise
de novas formas de
pensar, se
necessário.

Meditação

Pensar,
pensamento e
cérebro

Avaliar o processo da
aprendizagem dos
estudantes através de
Demonstrar atitudes de
(EF05ER02BA)
Usar imagens de
portfólios e autocombate ao
Reconhecer pontos
Vulnerabilidade social
avaliações dos
fortes e fracos da preconceito de etnias
(fome, pobreza).
trabalhos coletivos.
gênero e idade.
própria forma de
pensar, mediante
símbolos e
narrativas interreligiosas.
(EF05ER03BA)
Identificar e
reconhecer o bem
estar mental,
emocional e físico.

(EF05ER04BA)
Exercitar o
posicionamento
ético em relação ao
cuidado de si
mesmo, dos outros e
do planeta.

Consciência

Ética, moral e
cuidado

(EF05ER05BA)
Identificar os níveis
de desenvolvimento Identificar os princípios
moral e sua relação éticos norteadores da
vida.
com o
comportamento
Respeitar os limites
humano.
éticos.
(EF04ER06BA)
Reconhecer
questões éticas
básicas e
compreender as
suas interrelações,
comparando
situações mais
positivas ou
negativas do ponto
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de vista ético e
moral.

(EF05ER07BA)
Compreender a
importância da
religiosidade para a
formação do ser
humano.
Autoconhecimento

Perceber a necessidade do convívio
social para a
construção do
crescimento moral do
cidadão.

Slides de diversidade
de religiões.

Discutir na roda de
conversa sob as
diversidades
religiosas.
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Dimensão
humana
e religiosa

(EF05ER08BA)
Reconhecer a
identidade humana,
suas emoções e as
Entender que cada
dos outros no
religião constrói a sua
universo de
história.
diversidades, com
autocrítica e
capacidade para
lidar com elas.
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Eixos temáticos

Objetos do
conhecimento

Habilidade

(EF06ER01)
Reconhecer o papel
Tradição escrita: da tradição escrita
na preservação de
registro dos
memórias,
ensinamentos
acontecimentos e
sagrados
ensinamentos
religiosos.
(EF06ER00)
Reconhecer e
valorizar a
diversidade de
textos religiosos
escritos (textos do
Crenças Religiosas
Budismo,
e filosofias de Vida
Cristianismo,
Espiritismo,
Ensinamentos da
Hinduísmo,
tradição escrita
Islamismo,
Judaísmo, entre
outros).

Símbolos, ritos e
mitos religiosos

(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.

Meditação

Expectativas de

Princípios
Metodológicos

Avaliação
Formacional

Valorizar a diversidade
dos textos religiosos
presentes nas diversas
formas religiosas seja
ela, Primitiva,
Sapiencial, Profética ou
Espiritualista,
reconhecendo-os como
documentos históricos
e religiosos da
humanidade

A Avaliação será
contínua no decorrer
de cada bimestre ou
trimestre,levando em
conta que o
conhecimento
histórico seja tratado
Identificar os textos
como uma forma de
sagrados das diferentes
Diferentes fontes e tipos pensar, entre várias;
denominções religiosas
de documento (escritos, uma forma de indagar
existentes na
iconográficos, materiais, sobre as coisas do
comunidade
imateriais).
passado e do
presente, de construir
Conhecer os valores do
Aulas expositivas
explicações,
altruísmo, do respeito e
dialogadas.
desvendando
da ética a partir da
significados,
leitura e interpretação
Aula invertida.
compondo e
dos textos sagrados,
decompondo
orações,parábolas e
Exposição de cartazes, interpretações, em
cânticos religiosos
movimento contínuo
slides e mapas.
ao longo do tempo e
Conhecer a importâcia
do espaço. Enfim,
dos textos sagrados na
transformando o
Fichamento
Tradição Religiosa da
ensino Religioso em
.
família e da
uma ferramenta a
Roda de conversa.
comunidade em que
serviço de um
está inserido
discernimento maior
Vídeos.
sobre as experiências
Comparar e analizar
humanas e as
suas vivências e
sociedades em que se
Documentários.
experiências do
vive, gerando a
cotidiano, em
percepção de que
Análise de artigos.
consonância – ou nãoexiste uma grande
com os princípios éticos
diversidade de
e morais contidos nos
sujeitos e histórias
textos das diversas
que estimulam o
Tradições Religiosas
pensamento crítico, a
autonomia e a
formação para a
cidadania.

(EF06ER05)
Discutir como o
estudo e a
interpretação dos
textos religiosos
influenciam os
adeptos a
Concentração
vivenciarem os
mental e o
ensinamentos das Propor reflexões sobre
desenvolvimento tradições religiosas.
fundamentos,
da mente
costumes e valores das
emocional
várias religiões
(EF06ER06)
Reconhecer a existentes na sociedade
importância dos
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mitos, ritos,
símbolos e textos na
Compreende a
estruturação das
importância dos
Consciência
diferentes crenças, valores éticos e morais
tradições e
das tradições religiosas
Valores e
movimentos
comportamento
religiosos.
humano
(EF06ER07)
Exemplificar a
Autoconhecimento
relação entre mito,
rito e símbolo nas
práticas celebrativas
de diferentes
tradições religiosas.

Virtudes e vícios
(EF06ER01BA)
humanos,
Identificar a
emoções e
importância dos
contexto social diferentes tipos de
meditação.

(EF06ER02BA)
Reconhecer o
aumento da
satisfação e
produtividade para
melhor
compreensão da
realidade

(EF06ER03BA)
Exercitar a empatia,
o diálogo, a
resolução de
conflitos e a
cooperação.

(EF06ER04BA)
Identificar e
reconhecer valores
de leis naturais
importantes para si
e para o coletivo.

(EF06ER05BA)
Correlacionar as
virtudes e os vícios
na perspectiva
religiosa que o ser
humano possui e
suas respectivas
condutas.

(EF06ER06BA)
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Reconhecer o
impacto das
emoções e
sentimentos no
contexto escolar e
social.
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Avaliação
Expectativas de
Princípios
Formacional
Objetos do
aprendizagens
Metodológicos
conhecimento
Habilidade
(acompanhamento/
Eixos temáticos
(aprendizagens)
(métodos)
planejamento)
(EF07ER01)
Reconhecer e
respeitar as práticas
de comunicação
com as divindades
-Respeitar as
Místicas e
em distintas
experiências e vivências
espiritualidades
A Avaliação será
manifestações e
narradas por membros
Manifestações
contínua no decorrer
tradições religiosas.
de diferentes tradições
religiosas
de cada bimestre ou
Religiosas
trimestre,levando em
(EF07ER02)
conta que o
Identificar e
conhecimento
respeitar práticas de
-Aprender a destacar as
histórico seja tratado
espiritualidade
formas de cuidado
como uma forma de
utilizadas pelas
consigo e com o outro,
Crenças religiosas
Diferentes fontes e
pensar, entre várias;
pessoas em
descritos pelas
e filosofias de vida
tipos de documento uma forma de indagar
determinadas
tradições Religiosas,
(escritos, iconográficos, sobre as coisas do
situações
considerando o bem
materiais, imateriais).
passado e do
(acidentes, doenças,
estar social,mental e
Lideranças
presente, de construir
fenômenos
espiritual.
Aulas expositivas
religiosas
explicações,
climáticos).
dialogadas.
desvendando
Identificar as diferentes
significados,
(EF07ER03)
tradições religiosas e
Meditação
Aula invertida.
compondo e
Reconhecer os
filosofia de vida
decompondo
papéis atribuídos às
Exposição de cartazes, interpretações, em
lideranças de
slides e mapas.
movimento contínuo
diferentes tradições
ao longo do tempo e
religiosas.
-Respeitar as diversas
do espaço. Enfim,
manifestações
Fichamento
transformando o
(EF07ER04)
religiosas para que haja
.
ensino Religioso em
Exemplificar líderes
a convivência ética e o
Roda de conversa.
uma ferramenta a
religiosos que se
respeito mútuo.
serviço de um
destacaram por suas
discernimento maior
Vídeos.
contribuições à
sobre as experiências
Consciência
sociedade
humanas e as
sociedades em que se
Documentários.
Princípios éticos e
(EF07ER05)
vive, gerando a
valores religiosos Discutir estratégias
percepção de que
que promovam a
Análise de artigos.
existe uma grande
convivência ética e
respeitosa entre as
diversidade de
religiões.
sujeitos e histórias
que estimulam o
pensamento crítico, a
-Identificar atitudes de
(EF07ER06)
autonomia e a
intolerância e aprender
Identificar princípios
formação para a
Liderança e
a elaborar estratégias
cidadania.
direitos humanos éticos em diferentes
que promovam a
tradições religiosas
convivência harmoniosa
e filosofias de vida,
discutindo como
podem influenciar
condutas pessoais e
práticas sociais.
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Autoconhecimento

Atenção,
memória e
inteligência

(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.
(EF07ER01BA)
Reconhecer as
contribuições das
práticas meditativas
Valores e ação para aprimoramento
da atenção,
memória e
desenvolvimento da
inteligência.
(EF07ER02BA)
Exercitar práticas
de atenção plena e
capacidade de
reflexão, mediante
símbolos e
narrativas interreligiosa.
Auto-observação,
autonomia e
libertação

(EF07ER03BA)
Exercitar o
acolhimento de si e
do outro nas ações
cotidianas.

(EF07ER04BA)
Reconhecer os
valores essenciais
sobre o que é o
certo a se fazer
antes de agir e, em
seguida, agir de
acordo com essa
reflexão.
(EF07ER05BA)
Reconhecer a
importância da
auto-obervação
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para identificação
da autonomia com
vistas ao alcance da
liberdade
(EF07ER06BA)
Reconhecer,
acolher e lidar com
mudanças relativas
à adolescência e aos
fatores que afetam
o crescimento
pessoal, físico, social
e espiritual.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS –RELIGIÃO – 8º ANO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Princípios
Expectativas de
Formacional
Objetos do
Metodológicos
aprendizagens
(acompanhamento/
Eixos temáticos conhecimento
Habilidade
(métodos)
(aprendizagens)
planejamento)
(EF08ER01)
Discutir como as crenças e
convicções podem
- Crenças,
influenciar escolhas e
convicções e
Pautar sua vida no
atitudes pessoais e
atitudes
respeito à liberdade de
coletiva
crença e conciência
A Avaliação será
dos demais
contínua no decorrer
(EF08ER03)
de cada bimestre ou
Analizar as diversas
Analisar doutrinas das
trimestre,levando em
Doutrinas
Tradições Religiosas
diferentes tradições
conta que o
religiosas
sua forma de ver o
religiosas e suas
conhecimento
mundo em diferentes
concepções de mundo,
histórico seja tratado
aspectos e como isso
vida e morte.
como uma forma de
Diferentes fontes e
influnecia suas
pensar, entre várias;
tipos de documento
atitudes
(EF08ER04)
Crenças religiosas
uma forma de
(escritos,
Discutir como filosofias de
e filosofias de vida
indagar sobre as
iconográficos,
Conhecer as
vida, tradições e
Crenças,
coisas do passado e
materiais, imateriais).
manifestações
filosofias de vida instituições religiosas
do presente, de
religiosas,seitas,
podem influenciar
e esfera pública
construir explicações,
Aulas expositivas
filosofias de vida,
diferentes campos da
desvendando
dialogadas.
significativas na
esfera pública (política,
significados,
sociedade brasileira,
saúde, educação,
compondo e
Aula invertida.
enfatizando as locais
economia).
decompondo
interpretações, em
Conhecer e respeitar Exposição de cartazes,
(EF08ER05)
movimento contínuo
slides e mapas.
as leis que garantem o
Debater sobre as
ao longo do tempo e
direito à liberdade de
Tradições
do espaço. Enfim,
possibilidades e os limites
conciência, crença,
religiosas, mídias da interferência das
transformando o
Fichamento
filosofia e convicção
e tecnologias
ensino Religioso em
tradições religiosas na
.
religiosa, comparandouma ferramenta a
esfera pública.
Roda de conversa.
as com suas atitudes
serviço de um
discernimento maior
Vídeos.
Meditação
sobre as experiências
(EF08ER06)
Identificar a influência
humanas e as
Analisar práticas,
das Tradições
sociedades em que
projetos e políticas
Documentários.
Religiosas nos campos
se vive, gerando a
públicas que contribuem
da política,
Criatividade e
percepção de que
para a promoção da
Análise de artigos.
saúde,educação e
resiliência
existe uma grande
liberdade de pensamento,
economia.
Consciência
diversidade de
crenças e convicções.
sujeitos e histórias
Analisar política
que estimulam o
(EF08ER07)
publicas e projetos
pensamento crítico, a
Analisar as formas de uso
sociais que contribuem
Sociedade e
autonomia e a
das mídias e tecnologias
para a promoção da
saberes
formação para a
pelas diferentes
liberdade religiosa, de
cidadania.
denominações religiosas
pensamentos e
valorização da vida no
(EF08ER01BA)
nosso município
Identificar o valor da
reflexão, da imaginação e
da criatividade para a
Autoconhecimento
solução de situações
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Consciência

cotidianas.

(EF08ER02BA)
Reconhecer o aumento
da tolerância nas relações
Identidade,
interpessoais.
limites e
(EF08ER03BA) Reconhecer
potencialidades
maiores níveis de
individuais e
resiliência e criatividade
coletivas
nos diálogos
interreligiosos

(EF08ER04BA)
Reconhecer a
importância dos grupos
sociais, seus saberes,
identidades e culturas,
com vistas a
comportamentos
humanos cada vez mais
equilibrados.

(EF08ER05BA)
Identificar a importância
dos valores, da
generosidade e da
compaixão para consigo e
com o outro
(EF08ER06BA)
Identificar o
autoconhecimento como
processo do ser humano
que o leva a reconhecer
seus limites e suas
potencialidades

(EF08ER07BA)
Identificar os pontos
fortes e fragilidades de
maneira consciente e
respeitosa, enfrentando
pressões sociais e
investindo no
aprimoramento do
diálogo, com vistas ao
equilíbrio individual e
coletivo.
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REFERENCIAL CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS/BA – RCMP/BA
CAMPOS E CAPACIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS –RELIGIÃO – 9º ANO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES PERSPECTIVA FORMACIONAL: AUTOFORMAÇÃO, HETEROFORMAÇÃO, ECOFORMAÇÃO E METAFORMAÇÃO

TRANSVERSALIDADES FUNDANTES INTERDISCIPLINARIDADE MULTIREFERENCIALIDADE INTERCRÍTICA – CURRÍCULO ETNOCONSTITUTIVO – EDUCAÇÃO INTEGRAL

TRANSVERSALIDADES AMPLIADAS: CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA – CUIDADO – LUDICIDADE – DIVERSIDADE – PROCESSO IDENTITÁRIO –
CONTEXTO (S) SOCIOCULTURAIS E HISTÓRICAS
Avaliação
Princípios
Expectativas de
Formacional
Objetos do
Metodológicos
aprendizagens
(acompanhamento/
Eixos temáticos conhecimento
Habilidade
(métodos)
(aprendizagens)
planejamento)
(EF09ER01)
Analisar princípios e
Imanência e orientações para o cuidado
da vida e nas diversas
transcendência
A Avaliação será
tradições religiosas e
contínua no
filosofias de vida.
decorrer de cada
bimestre ou
(EF09ER02)
trimestre,levando
Discutir as diferentes
em conta que o
expressões de valorização
Crenças religiosas
Conhecer as definições
conhecimento
e de desrespeito à vida nas
e filosofias de vida
de sentido da
histórico seja
diversas modalidades de
vida,verdade das
tratado como uma
crenças, por meio da
Vida e morte
tradições religiosas e
forma de pensar,
análise de matérias nas
identificar suas
entre várias; uma
diferentes mídias
Diferentes fontes
influencias
forma de indagar
e tipos de
sobre as coisas do
(EF09ER03)
documento
passado e do
Identificar sentidos do
(escritos,
presente, de
viver e do morrer em
iconográficos,
Meditação
construir
diferentes tradições
materiais,
explicações,
religiosas, através do
imateriais).
desvendando
estudo de mitos fundantes.
significados,
Aulas expositivas
Princípios e
Identificar os limites
compondo e
(EF09ER04)
dialogadas.
valores éticos
éticos e
decompondo
Identificar concepções de
moraispresentes na
interpretações, em
vida e morte em diferentes
Aula invertida.
familia,na
movimento
tradições religiosas e
Consciência
comunidade, nas
contínuo ao longo
filosofias de vida, por meio
Exposição de
Tradições Religiosas e
do tempo e do
da análise de diferentes
cartazes, slides e
as experiências
espaço. Enfim,
ritos fúnebres.
mapas.
religiosas relacionadas
transformando o
à finitude humana
ensino Religioso em
(EF09ER05)
Fichamento.
Afetos positivos,
uma ferramenta a
Analisar as diferentes
Roda de conversa.
redução de
serviço de um
ideias de imortalidade
estresse e
discernimento
Vídeos.
melhoria de elaboradas pelas tradições
maior sobre as
eficácia
religiosas (ancestralidade,
experiências
Documentários.
reencarnação,
humanas e as
transmigração,
Compreender que o
sociedades em que
Análise de artigos.
ressurreição,
sentido da vida é
se vive, gerando a
metempsicose e
perpassado pelo
percepção de que
Comportamento
hereditariedade.
sentido da vida além
existe uma grande
Autoconheciment humano, ação
morte
diversidade de
integral e
o Consciência
(EF09ER06)
sujeitos e histórias
responsabilidad Reconhecer a coexistência
que estimulam o
e social
como uma atitude ética de
pensamento crítico,
respeito à vida e à
a autonomia e a
dignidade humana.
formação para a
Autonomia e
cidadania.
transcendência
(EF09ER07)
Identificar princípios éticos
(familiares, religiosos e
culturais) que possam
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alicerçar a construção de
projetos de vida.
(EF09ER08)
Construir projetos de vida
assentados em princípios e
valores éticos.
(EF09ER01BA)
Identificar e reconhecer a
redução de afetos
negativos, menor
responsividade ao estresse
e a percepção de maior
autoeficácia.
(EF09ER02BA)
Reconhecer
potencialidades e melhores
maneiras de se relacionar
com o mundo.
(EF09ER03BA)
Reconhecer a atenção
plena na respiração e nos
sentimentos e
pensamentos.
(EF09ER04BA) Reconhecer
possibilidades de viver em
paz, de forma
autossustentável e
transcendente.
(EF09ER05BA) Identificar
valores importantes para si
e para o coletivo.
(EF09ER06BA)
Reconhecer o papel da
consciência para a ação
integral (sentir, pensar e
agir) do ser humano, no dia
a dia das relações
individuais, sociais e
ambientais.
(EF09ER07BA) Identificar o
autoconhecimento como o
processo do Ser Humano,
que o leva a emancipação e
autonomia.

(EF09ER08BA)
Identificar o
autoconhecimento como
meio para o ser humano
buscar a transcendência
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