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DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prezados Educadores,
É com muito prazer que apresentamos o Referencial Currícular do
Município de Jussiape para Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II,
construído em regime de colaboração entre toda a Rede Municipal de Ensino e
a UNDIME/BA.
O Currículo de Jussiape foi elaborado com ampla participação de
gestores, coordenadores, professores e outros profissionais da educação da
rede municipal, por meio de seminários online, grupos de estudo e elaboração
presenciais. Traz como pilares os conhecimentos definidos pela Base Nacional
Comum Curricular para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, os
Parâmetros Curriculares do Estado da Bahia e documentos legais que orientam
a educação nacional.
Devemos destacar que é a primeira vez que o Município de Jussiape
constrói um Referencial Currícular, sendo um marco para as políticas
educacionais voltadas para todas as etapas da educação básica, assegurando
os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças em todos
os níveis e modalidades.
Os

princípios

norteadores

do

Currículo

de

Jussiape

estão

fundamentados na promoção da equidade e excelência das aprendizagens, na
valorização das diferenças, do respeito à dignidade da pessoa humana, na
perspectiva de uma escola plural, inclusiva, comprometida com a formação
integral e cidadã dos indivíduos.
O documento está organizado em três volumes: COM-VERSAÇÕES
CURRICULARES

FUNDANTES;

EDUCAÇÃO

INFANTIL

e–

ENSINO

FUNDAMENTAL – CONCEPÇÃO POR ÁREA DO CONHECIMENTO. Todos
os volumes iniciam com uma introdução que abordam, entre outros aspectos, a
concepção e os princípios norteadores desse currículo, o processo de ensino e
aprendizagem, a formação de professores e avaliação da, para e como
aprendizagem.

São

apresentados

também

os

temas

transversais

e

integradores, os quais consolidam a concepção de uma educação de qualidade
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social, fundamentada nos direitos humanos, no respeito à diversidade, à
pluralidade de ideias, voltada para a formação cidadã.
Após a introdução, presente em cada Caderno, inicia o conteúdo
específico do mesmo. No Caderno da Educação Infantil, são abordados
aspectos fundamentais para essa etapa, considerando a concepção de criança,
infância e educação infantil, os princípios específicos que norteiam as
propostas pedagógicas, a rotina na educação infantil, a avaliação, bem como o
papel da família e as transições casa/creche, creche/pré-escola e préescola/anos iniciais do ensino fundamental, momentos significativos de novas
emoções e adaptações para a criança. Há um foco especial nos Campos de
Experiência e nos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, conceitos
centrais na concepção da educação infantil que norteia esse documento
curricular. Por fim, é apresentado o organizador curricular.
Nos Cadernos do Ensino Fundamental, após a introdução, são
discutidas as fases do ensino fundamental, tratando-se especificamente das
transições: educação infantil/anos iniciais e anos iniciais/anos finais. Em
seguida, há uma apresentação da área de conhecimento e suas competências
específicas. Cada componente que constitui a área é abordado, analisando-se
aspectos centrais para os anos iniciais e os anos finais, de modo a fortalecer o
trabalho pedagógico em cada uma das fases. O organizador curricular finaliza
a abordagem de cada componente.
O Referencial Curricular deve ser o documento referência para
elaboração e aprimoramento da Educação Municipal, Propostas Pedagógicas e
Projeto Político Pedagógico de todas as escolas das redes de ensino do
Município de Jussiape.
Esperamos que seja um material norteador para suas práticas!

Cléudia Novais do Espirito Santo Mendes
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Jussiape.
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COMISSÃO MUNICIPAL DE GOVERNANÇA
Prezados Educadores,

É com imensa alegria e satisfação que a Secretaria Municipal da Educação
(SME), juntamente com o Conselho Municipal de Educação e a Comissão Municipal
de Governança estabelecida através da portaria n° 04 de 13 de julho de 2020,
compartilha com toda a comunidade educativa o Referencial Curricular do Município
de Jussiape, construído através do Programa de Elaboração dos Referenciais
Curriculares nos Municípios Baianos promovido pela Undime.
Realizado com as mãos e o trabalho dos profissionais da nossa rede sendo
eles professores, coordenadora pedagógica, diretores escolares e técnicos da
Secretaria Municipal de Educação, por meio de Grupos de Trabalho, Rodas de
Conversa e da Plataforma Virtual, em favor da reinvenção da escola como espaço de
aprendizagem onde todos os alunos reconheçam suas potencialidades e sejam
estimulados a superar suas dificuldades vivendo e exercendo plenamente a sua
cidadania.
A publicação do Referencial Curricular Municipal para alunos, professores e
toda a comunidade deste Município, compõe o escopo desse Programa. Tudo isso
para transformar a nossa realidade educacional e a vida dos estudantes.
Baseados na característica da Inovação Pedagógica que perpassa todos os
matérias Nossa Rede já produziu para a Educação Infantil, para os Anos Iniciais, e
para os Anos Finais os matérias necessários para os conhecimentos teóricos e
práticos dos Educadores. O objetivo é ampliar o repertório de trabalho e subsidiar a
atuação dos profissionais, considerando a importância de uma prática educativa
interdisciplinar que abra oportunidades para novas metodologias. As sequências
didáticas promovem a integração entre as áreas de conhecimento que trazem uma
aposta inovadora e desafiadora na inclusão da gamificação como forma de aproximar
o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, estimulando a participação dos alunos
com ludicidade e envolvimento de todos com foco na aprendizagem colaborativa.
Com esse programa, a SMEC reafirma o compromisso com a Educação
Pública Municipal, tendo em vista a construção de um Currículo que garanta aos
nossos alunos condições de aprendizagem, respeitando-os como sujeitos sociais e de
direitos, capazes de pensar e agir de modo criativo e crítico.
Toda essa mudança só foi possível com empenho, implicação e tomada de
decisão de todos os profissionais nas mais diferentes instâncias: SMEC, CME, CMG e
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Unidades Escolares. Trabalhando em rede, vamos mantendo o diálogo aberto e
avançando em direção à excelência na Educação do nosso Município.
Para nós, que fizemos parte dessa elaboração como membros da Comissão
Municipal de Governança, podemos dizer que foi um processo desafiador em um ano
atípico, onde tivemos que nos reinventar como profissionais e traçar novas estratégias
para que o Referencial alcançasse o seu objetivo, mas, sobretudo, foi um processo
muito gratificante que nos fez crescer consideravelmente em diversos âmbitos de
nossas vidas, proporcionando a nós grande satisfação por estarmos contribuindo de
forma direta para a melhoria da Educação em Nosso Município, o qual, acrescentou
muito ao nossos saberes.
Desta união de esforços de todos nós, nasce a certeza da produção de
cenários

pedagógicos

comprometidos

com

a

aprendizagem

das

crianças,

adolescentes e jovens. Que este seja para todos os profissionais que formam a
“Nossa Rede” um lugar de pertencimento, alegria e, sobretudo, de realizações.

Comissão Municipal de Governança
Município de Jussiape – Bahia.
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UNDIME
Saudações Curriculantes,
da comunidade escolar.
O desejo de ver/sentir/viver uma Bahia democrática, justa, solidária
oportunizando às suas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos uma
educação municipal cada vez mais enriquecida por valores, éticos, estéticos,
políticos, espirituais, ecológicos de modo a consolidar a escola pública A
Undime seccional Bahia, representada por sua Diretoria Executiva e Ampliada,
e através da sua equipe técnica, entendendo a importância de contribuir com
os Dirigentes Municipais de Educação do território baiano no fomento, na
criação e execução das políticas públicas tendo em vista a melhoria da
qualidade da educação baiana, elaborou o Programa de (Re)Elaboração dos
Referenciais Curriculares Municipais do Estado da Bahia.
Inspirados na poesia do João Cabral de Melo Neves... “Um galo sozinho
não tece uma manhã”, desbravamos trilhas em busca de outros “galos” para
que a tecitura pudesse ser concretizada. A Universidade 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 municípios e cerca de 60.000
profissionais do magistério, além de outros membros sob os princípios da
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 educadores das
redes municipais de ensino dos 27 territórios de identidade baiano que se
autorizaram a autorar seus Referenciais Curriculares, mesmo em condições tão
adversas como a que estamos vivendo em 2020 em razão da pandemia pela
COVID 19.
É nosso desejo ainda, que dentro em breve estejamos sentindo o
perfume das flores e o sabor dos frutos suculentos que serão colhidos a partir
do trabalho realizado até aqui e, também, do que será realizado em cada sala
de aula das escolas da nossa Bahia.
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O desafio apenas começou! Passamos para a próxima etapa: O
processo formacional no cotidiano das escolas. A Undime continuará na luta e
na parceria com cada um dos 417 municípios da sua seccional. O Movimento
Curriculante apenas teve início, e as com- versações curriculares continuam!
Um grande abraço.

Equipe Undime Bahia
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Caro (a) Educador (a),
É com grande satisfação que lhe apresentamos o Currículo Referencial de
Jussiape, documento elaborado a partir dos fundamentos educacionais expostos na
nossa Constituição Federal (CF/1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB 9394/96), no Plano Nacional de Educação (PNE/2015), na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC/2017) e a partir do reconhecimento e da
valorização dos diferentes povos, culturas, territórios e tradições existentes em
nosso estado.
Convidamos-vos (a) para uma trilha pelo histórico de construção do
documento, pela concepção de currículo e sua prática em sala de aula até chegar
aos eixos estruturadores que compõem o documento. É importante que você se
sinta parte deste texto, uma vez que é você quem o colocará em prática na sala de
aula.
Destacamos que o presente documento parte do DCRB (Documento
Curricular Referencial da Bahia) com a necessidade da elaboração dos Referenciais
Curriculares Municipais sendo direcionado pela UNDIME/BA (União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação). Neste processo, foram considerados e
estudados os documentos curriculares já presentes na rede municipal como fonte de
inspiração para a elaboração de um currículo que possa ser referência em todo o
Município.
A construção, portanto, deste Currículo Referência de Jussiape de forma
dialogada entre o Estado e o Município é uma oportunidade singular para o
fortalecimento do regime de colaboração – previsto desde a Constituição Federal
(1988). Trata-se, em sua primeira parte, de estudos que se configuram, se
conformam e se integram ao território. É um espaço do território usado e entendido
para a convivência de um povo. De acordo com o DCRB, Milton Santos nos
apresenta a dimensão do território usado, que não se limita ao conjunto de sistemas
naturais, mas que incorpora o “chão” à identidade, ao sentimento de pertencer
(SANTOS,2008).
A defesa de um sistema de educação único funda-se na integralidade do
atendimento e no reconhecimento conjunto da oferta de uma educação pública
inclusiva, com qualidade e equidade. Em outras palavras, trata-se de não distinguir a
qual rede um estudante se vincula ao longo da trajetória escolar. O que se deve
garantir é a oferta de um ensino de qualidade e de oportunidades de formação e
15
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transformação social diversificadas, que zelem pelo direito à aprendizagem – como
destacaremos ao longo de todo o documento. Compreendemos, assim, que é
necessário vencer as amarras institucionais e culturais existentes e avançar no
fortalecimento da democracia, na colaboração entre as redes e nas oportunidades
aos nossos estudantes. Ter um currículo referência para o Estado materializa esta
proposta e potencializa as relações entre as secretarias, escolas, professores e
estudantes.
Esperamos que deste documento, que ora lhe apresentamos e que orienta a
elaboração dos planos e ações educacionais em Jussiape, surjam, da prática de
cada educador e de cada escola, formas de implementação de uma educação
inclusiva, igualitária e democrática. De igual modo, esperamos que todos os
profissionais da educação envolvidos com as políticas públicas encontrem neste
documento o embasamento para a continuidade das discussões, visto que o
processo educacional é polissêmico e multifacetado, requerendo, portanto, um
trabalho constante e colaborativo das várias instâncias e regiões envolvidas com a
Educação, cujas ideias e propostas tenham como fim a busca e a garantia de
direitos educacionais plenos e justos. Ao final, educador(a), você deverá
compreender a relação deste documento com o seu dia a dia na escola, ter
consciência e compreensão dos preceitos aqui tratados e a capacidade de trabalhalos na sala de aula e na escola, a partir de sua autonomia, de forma dialogada com
seus pares, com a gestão escolar e com os seus estudantes, fortalecendo os
princípios do direito à aprendizagem de qualidade, da equidade, do reconhecimento
e da valorização das diversidades, da inclusão e da gestão democrática e
participativa, com vistas a promover a educação em sua integralidade.
Em um momento histórico de definição de uma Base Nacional Comum
Curricular e elaboração de um Currículo Referência que atenda a todo o Município, o
Regime de Colaboração passa a ser central no cenário educacional e um desafio
para o Município de Jussiape, em razão da sua extensão e número de escolas. Mas
em um esforço conjunto para reunir a pequena “Jussiape” e construir um documento
coletivo, a seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação –
UNDIME/BA, passa a colaborar para redação deste documento, entendendo,
fundamentalmente, que os estudantes transitam entre as redes ao longo da vida, ora
em escolas municipais, ora em escolas estaduais, bem como, transitam entre os
territórios, daí a importância de uma parte comum nos currículos. Se o documento
curricular pretende garantir de fato os direitos de aprendizagem, torna-se impossível
16
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fragmentar a vida escolar de nossos estudantes, e, buscamos, em colaboração,
garantir trajetórias de sucesso acadêmico, somadas ao desenvolvimento integral das
crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão e estarão na educação pública,
buscando, através de instâncias decisórias estabelecidas, o diálogo permanente
entre União, Estado e Municípios.
Jussiape é um município baiano, representando 0,10% do total do estado
(417 municípios). Localizado na Chapada Diamantina/BA, Mesorregião do CentroSul Baiano e na Microrregião de Seabra e possui um distrito por nome Caraguataí.
Jussiape compõe uma área de 589.763 km², com uma população estimada de 6.186
habitantes. O Município é um retrato quase sempre fiel da realidade baiana, com
0,04% (6.186 mil) da população baiana (14.930.634 milhões), representando sua
diversidade regional, econômica, política e social. Limita-se com os municípios de
Abaíra, Ibicoara, Rio de Contas, Mucugê, Ituaçu e Barra da Estiva.
Em termos educacionais, nosso Município conta com 05 escolas e 02 creches
e 1.077 estudantes matriculados. Com todas as escolas e as matrículas
pertencentes à rede pública, garantir uma educação de qualidade com equidade é
princípio norteador das políticas públicas de educação na rede municipal.
Portanto, a demanda do município de Jussiape aponta para a necessidade de
se considerar as diferenças sociais, econômicas e demográficas apresentadas, no
planejamento e na execução de políticas públicas, garantindo que a oferta da
Educação Infantil, Educação Fundamenta I e II e EJA seja ampliada e se efetive com
a qualidade social desejada, respeitando as particularidades de cada território.
Para elaboração do Referencial Curricular que atenda tamanha diversidade
foi estabelecido um modelo de governança dinâmico, capaz de lidar com as
particularidades do Município e com as diversas entidades que atuam diretamente
para melhoria da educação pública. Foi estabelecida uma parceria entre a
UNDIME/BA, UNCME/BA, UFBA, Equipe do Programa (Re)Elaboração dos
Referenciais Curriculares nos Municípios Baianos, Equipe de Especialistas, Equipe
de Formadores por Núcleos Formativos, SME/Jussiape, Comissão de Governança
Municipal e GEAs.

Composição
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Gerar envolvimento
de todos os atores a nível
Dirigente Municipal
SME/Jussiape

municipal. Garantir a devida
de Educação
elaboração e implementação
do currículo.
Equipe Técnica

Planejar e gerir ações,

Pedagógica

orientar a comunicação do

Conselho Municipal

processo, compor grupos de

de Educação

trabalho, reportar ao Comitê

Comissão de
Governança Municipal
Professores da
Educação Básica
APLB Sindicato

Executivo Estadual e articular
com demais atores
envolvidos.
Estudar a BNCC e a

Professores da

DCRB e produzir os textos do

GEAs
Educação Básica

Referencial Curricular
Municipal.

Escola Municipal
Prof. José Manços Freire
Escola Municipal de
Instituições Escolares

Escolas participantes na

1º Grau Carlos Drummond de

produção do Referencial

Andrade

Curricular Municipal.

Escola Municipal Dr.
Eraldo Tinoco Melo

Na elaboração do documento, o regime de colaboração efetivou-se na
formação dos Grupos de Estudos e Aprendizado e, sobretudo, nos inúmeros
momentos de discussão em que profissionais de diversas áreas do conhecimento,
oriundos do município, se reuniram para discutir o currículo jussiapense, de modo a
conferir-lhe um caráter próprio, incorporando a diretrizes e normativas da BNCC e do
DCRB, bem como dos preceitos de uma educação libertadora, que vise a equidade
e a qualidade educacional dos sistemas de ensino, promovendo a inclusão,
reconhecendo e valorizando as diversidades.
O primeiro movimento de aproximação das escolas de Jussiape com o
documento BNCC homologado se deu através da realização de um encontro, um
momento de reflexão e engajamento de parte da Rede Pública, visando garantir aos
18
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profissionais a oportunidade de contribuir para as definições conceituais do
documento curricular preliminar.
A Elaboração do Currículo Referencial Municipal contou com a participação
de 3 escolas e 38 profissionais do município, cujas contribuições foram analisadas e
incorporadas ao documento pelos redatores. Trabalhando na redação desde maio
de 2020, toda a equipe responsável pela entrega do documento preliminar participou
de encontros formativos realizados pela NTE03. Concomitantemente, estudos
aprofundados da Base Nacional Comum Curricular, do Documento Curricular
Referencial da Bahia e de diversos documentos curriculares da Bahia.
Jussiape avança ao propor um currículo referência que coloca as crianças,
adolescentes, jovens e adultos no centro do processo de ensino e aprendizagem;
que dialoga e considera os sujeitos numa visão integral, com múltiplos anseios e
necessidades de formação; que reverbera o processo de ensino e aprendizagem de
forma participativa e produtora de conhecimentos, imanente às realidades dos atores
participantes; que inova numa visão de formação para além dos conteúdos
escolares, e também para as práticas na relações sociais no e com o mundo.
O Currículo Referencial Municipal de Jussiape é, portanto, fruto do trabalho
coletivo de profissionais da região do município, versando sobre a pluralidade de
ideias, identidades e expressões de Jussiape e, em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular Referencial da Bahia, será
referência

curricular

para

a

rede

a

partir

de
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PARTE I – COM-VERSAÇÕES
CURRICULARES FUNDANTES
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1.1.Cenários e identidades curriculares
locais
A política curricular para o estado da Bahia emerge a partir de um
campo de reflexões que se configura, se conforma e se integra ao território.
Território aqui, percebido a partir dos olhares de Milton Santos, que nos
apresenta a dimensão do território usado, que não se limita ao conjunto dos
sistemas naturais, mas que incorpora o “chão” à identidade, ao sentimento de
pertencer (SANTOS,2008). Milton nos convidava a pensar sobre a relação
entre a dinâmica territorial e a manifestação da consciência social, reflexão que
nos é bastante cara, no contexto de organização de um currículo referencial
para um estado multidiverso e de dimensões continentais, como a Bahia.
As formulações curriculares precisam encontrar ressonância no chão
dos territórios, assumindo a centralidade dessa categoria teórica, no desenho
de rotas que façam emergir as singularidades presentes na pluralidade dos
Territórios de Identidade, acolhendo-as no âmbito da política curricular.
O Estado da Bahia organiza os seus 417 municípios em 27 Territórios de
Identidade, que se constituem como unidades de planejamentos das políticas
públicas, delineadas a partir de agrupamentos identitários municipais,
geralmente contíguos, formado de acordo com critérios sociais, culturais,
econômicos e geográficos (BAHIA, 2014).
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A educação é inerente ao ser humano e nós, professores e
educadores, temos uma linda tarefa: contribuir para a formação do
outro, ampliando saberes com base em conhecimentos adquiridos,
possibilitando sua inserção na sociedade e levando-os a sentir-se
parte do meio em que vivemos.” Diana Cardoso da Silva, professora
da Escola Marcelina Bispo

A complexidade da época contemporânea tem apresentado vários novos
desafios, levando a sociedade a repensar as relações que envolvem os seres
humanos e o mundo atual – que já não é o mesmo, e, certamente, os seres
humanos também não o são. Alteram-se as visões, os valores, os
comportamentos e, sobretudo, as formas como as pessoas processam
informações e se expressam. Princípios mecanicistas não imperam nem são
hegemônicos para orientar o pensamento e construir conhecimentos.
A relação dinâmica do espaço-tempo no contexto atual estabelece, a
cada momento, significados e representações complexas, provocando reações
adversas, na maioria das vezes, por resistências à mudança e pela não
aceitação de novas realidades. O despreparo para lidar com o contexto atual e
compreendê-lo indica, diante das inúmeras e diversificadas informações
produzidas e velozmente circuladas, que o tradicional modelo de Educação
tornou-se obsoleto, incapaz de suprir tais demandas. O desenvolvimento de
conhecimentos com base no pensamento complexo pede outras formas de
atuação e, para tanto, é necessária uma revisão da Educação diante da
contemporaneidade.
Observa-se uma tendência a intercâmbios e diálogos entre diferentes
áreas

do

saber,

culturas

e práticas, antes delimitadas de maneira

intransponível. Um olhar para além das fronteiras que demarcavam as
disciplinas surgiu e, com ele, um grande interesse em parcerias na busca de
novas frentes de ação, diversos e mais abrangentes sentidos e, sem dúvida,
compreensão de si próprio e do mundo. Procedimentos rumo à ampliação,
integração,

colaboração

e

complementaridade

têm

sido

evidenciados,

caracterizando as ações e metas da contemporaneidade e da investigação
científica.
Diante do paradigma em transição de questionamentos de pensamentos
hegemônicos e reguladores, concepções clássicas, compartimentadas e
lineares não são mais aceitas. Isso faz com que seja instigada a busca de
alternativas que levem em consideração os diálogos e as interações entre
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sujeitos, culturas, instituições, saberes e áreas de conhecimento, com a
intenção de responder aos anseios dos cidadãos e às demandas da sociedade
contemporânea e compreendê-los.
“Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido
mais autêntico da palavra.”( Anísio Teixeira)
Esta compreensão do território como categoria fundante para o
planejamento de todas as políticas setoriais do Estado da Bahia, surge com
mais força a partir de 29 de dezembro de 2014, com a publicação da Lei Nº
13.214, que dispõe sobre os princípios, diretrizes e objetivos da Política de
Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia, acentuando o compromisso de
ter o território assentado na engrenagem do currículo, percebendo-o como
produção do cotidiano, de identidades e de perspectivas emancipatórias, se
entendemos o território como o lugar de realização das manifestações da
existência do homem (SANTOS, 2008).
É, no lócus do território, que as novas formas de solidariedade, de
parceria e de cooperação entre os sujeitos sociais se tornam possíveis, e é
também através dele que os arranjos produtivos locais e a dinâmica da
economia criativa devem incidir sobre a Educação Básica, entretecendo na
trama do currículo das unidades escolares, através de situações contextuais
concretas, saberes e sotaques que agreguem aos conhecimentos escolares o
necessário suporte para a interpretação e interferência no mundo.
Torna-se necessário retomar Milton Santos (2006), mais uma vez, para
compreender a configuração territorial como resultado de uma produção
histórica e refletir sobre a potência que o currículo abriga no contexto de uma
sociedade, que é a da informação, e cujo currículo em construção, suporte para
a formação de sujeitos, de sociabilidades e de historicidades, exerce papel
predominante nas rupturas da desterritorialização ou, conforme reflete Deleuze
e Guattari (1992), na unidade e reconexão, da reterritorialização.
CHAPADA
DIAMANTINA/
Seabra

03/

Abaíra, Andaraí, Barra

Centro Sul Baiano. A

da Estiva, Boninal,

vegetação é formada

Bonito, Ibicoara, Ibitiara,

por áreas de Caatinga,

Iramaia, Iraquara, Itaetê,

Cerrado, Floresta

Jussiape, Lençóis,

Estacional,Refúgio
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Marcionílio Souza,

Ecológico, Floresta

Morro do Chapéu,

Estacional Submontana

Mucugê, Nova

e Semidecidual, com

Redenção, Novo

grande variedade de

Horizonte, Palmeiras,

ambientes

Piatã, Rio de Contas,

vegetacionais.

Seabra, Souto Soares,
Utinga e Wagner

Por meio da escola e dos gestores públicos, criam-se ambientes de
cooperação entre os atores sociais, considerando os territórios, bem como a
potencialização das várias dinâmicas sociais e econômicas, em curso, em um
determinado território, articulando-as a partir de um mesmo referencial de
desenvolvimento das aprendizagens que legitime as iniciativas locais. Para
tanto, as características territoriais deverão ser contempladas no DCRB, nos
projetos Político-Pedagógicos (PPP), das Unidades Escolares, assim como
deverão ser objeto de estudo na formação dos educadores.
O documento Curricular Referencial da Bahia para Educação Infantil e
Ensino Fundamental acentua o compromisso de ter o território assentado na
engrenagem dos Currículos, percebendo-o como produção do cotidiano, de
identidades e de perspectivas emancipatórias, se entendermos o território
como o lugar de realização das manifestações da existência da humanidade
entre outros seres.
O Município de Jussiape, segundo o IBGE – está situado na
Microrregião de Seabra e Mesorregião Centro Sul Baiano, sendo considerada
dentro do perímetro da Chapada Diamantina. Com uma área de 582,602km²,
distante da capital 760 km, o Município de Jussiape, situa-se a 13º 31’00 de
latitude sul e 41º 35’33 de longitude oeste, sendo sua sede situada às margens
do Rio das Contas a uma altitude de 538m, com uma população de 8.031
habitantes, estimado pelo censo de 2010, limita-se ao Norte com o município
de Abaíra, ao Sul com o município de Ituaçu, ao Leste com os Municípios de
Ibicoara e Barra da Estiva e a Oeste com o Município de Rio de Contas como
se vê na Imagem abaixo.
Imagem 2: Mapa geográfico de Jussiape com limites.
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Fonte: SEI – BA

A Chapada Diamantina é formada por um grande conjunto de relevos
planálticos, ligados a Cadeia do Espinhaço em seu prolongamento pelo Estado
da Bahia. Com altitudes médias em torno de 1.000 metros e picos de 1.700
metros, esta chapada eleva-se como uma muralha, um divisor de água, que
separa o vale do rio São Francisco, situado a oeste e os terrenos que a leste se
estendem até o litoral. Esta região de uma beleza natural ímpar tem como
destaques a morfologia de seus morros e montanhas, de seus vales íngremes
e profundos, de suas grutas, de suas cachoeiras, corredeiras e cursos d’água
esculpidos em rochas metassedimentares dos grupos Paraguaçu e Chapada
Diamantina, depositados há mais de um bilhão de anos.
Por estar situada em uma região com amplo território turístico e marco
histórico, a Chapada Diamantina oferece vastos conhecimentos, agrupando
uma riqueza com prioridade para a conservação da diversidade biológica o que
favorece o Município de Jussiape no que se refere a estudos localizados e,
claro na emancipação de sua cultura que também é parte histórica e rica em
suas diversidades. Além de conservar o que há muito já é incluso na grade
curricular do Município, é válido lembrar que há uma necessidade muito grande
de aprofundar os conhecimentos sobre essa área.
O

Município

encontra

alguns

dificuldades

que

impedem

o

desenvolvimento educacional da região entre eles o analfabetismo de pais de
alunos que retardam a aprendizagem das crianças e o trabalho do professor.
Mesmo o Município fornecendo programas de irradicação do analfabetismo, há
um número muito alto de pais semianalfabetos e até mesmo totalmente
analfabetos, pois os mesmo não se disponibilizaram a participar. Isso implica
em pouca participação da família na escola. Esse e mais outras problemáticas
que geram resultados negativos no ensino do Município e comprometem o
trabalho do professor.
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Ainda sobre essas problemáticas e diante de uma situação inusitada que
requer um novo modelo de ensino é necessário reforçar a necessidade de mais
recursos que possam favorecer a aprendizagem e o trabalho do profissional.
Refere-se aqui a uma plataforma de ensino para garantir melhorias e alcançar
conquistas no âmbito educacional. As escolas são carentes de materiais
pedagógicos, recursos tecnológicos adequados e ainda trabalham com salas
superlotadas, falta de suporte para ludotecas e bibliotecas equiparadas.
A região conta com uma quantidade considerável de escolas públicas,
num total de 180 mil. Entende-se que algumas de muita qualidade estão em
áreas muito pobres. A Chapada Diamantina fica localizada no interior da Bahia
e é uma região que vem chamando a atenção de especialistas pela
surpreendente qualidade do ensino. Jussiape com apenas 5 escolas municipais
e 2 creches não tem se encaixado nessa estatística .
As escolas não contam com condições de externar suas atividades para
além do próprio Município. Seria de suma importância à criação de excursões
para que os alunos e professores pudessem explorar mais os potenciais
turísticos e naturais da Chapada.
Outra demanda que carece de mais atenção e que precisa ser discutida
de forma mais profunda, é o aniversário da cidade dentro do setor educacional
do município. Relembrar sua história, sua contribuição para com a população,
sua cultura e tradição e relacionar tudo isso a identidade de cada aluno e
praticar a cidadania e o patriotismo dentro das salas de aula. Apenas lembrar a
data comemorativa e falar da cidade de forma resumida não vai despertar nos
alunos o interesse em conhecer sua história. É preciso que diversas atividades
alusivas ao tema sejam trabalhadas.
A BNCC - Base Nacional Comum Curricular – é um documento que faz
valer as leis que garantem a promoção e pleno desenvolvimento cognitivo,
social e cultural dos estudantes. Na educação infantil estabelece seis direitos
de aprendizagem: conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhecerse. Esses direitos devem ser adquiridos junto a uma prática pedagógica que
possa mudar o quadro avaliativo dessa etapa, já que a realidade é uma
conclusão insatisfatória.
A educação infantil tem sido uma questão muito discutida e merece uma
dedicação maior, que faça gerar grupos de estudos na busca de explicações
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para esclarecer e responder as expectativas, pois essa etapa é tida como o
alicerce, a base para o bom desempenho do educando. Necessário será
entender a educação infantil como prioridade, dando valor específico a essa
etapa da educação.
Augusto Cury (2011) fala sobre os pensamentos dialéticos e
antidialéticos como uma solução para os problemas da educação. Segundo o
autor, as crianças apresentam muita imaginação e rapidez de raciocínio nos
anos pré-escolares,

mas perde

a

ousadia,

a

criatividade

e

até a

espontaneidade se no inicio da sua vida escolar a sua inteligência não for
trabalhada. O autor ainda afirma que há uma contração do pensamento
antidialético e uma substituição pelo dialético diminuindo o imaginário. Ainda
com a base na obra estudada o Eu é controlado pela agenda escolar lógicodialético, que asfixia o desenvolvimento das habilidades que são produzidas
pelo pensamento antidialético e pelo raciocínio multifocal/abstrato, como a
ousadia, o altruísmo, a flexibilidade, a autoconsciência, a resistência. Ele afirma
ser uma perda irreparável que não se atribuí aos professores ou gestores
escolares. É uma falha das políticas educacionais que produzem uma grade
curricular engessada, que desconhece a multifocalidade e a multiangularidade
das formas dos pensamentos e as classes do raciocínio. Essas políticas
objetivam preparar seus alunos para exercer uma profissão, eles utilizam o
pensamento mais manipulável, formatado, fácil de examinar e fácil de
reproduzir nas provas. Cury relata ainda a necessidade de formar os alunos
para uma profissão, mas jamais abrir mão das técnicas pedagógicas que
estimulam a formação do Eu imaginativo, criativo, livre, generoso, capaz de dar
respostas originais em situações estressantes.
Em uma de suas afirmações ele diz: “Educar é, em primeiro lugar,
formar um ser humano, em segundo, um profissional. Quem inverte essa
ordem poderá comprometer o futuro da humanidade.”
O Município de Jussiape diante de alguns problemas na área da
educação, também apresenta condições favoráveis no que diz respeito ao
quadro de professores. Na sua maioria são profissionais qualificados,
graduados e especializados na área. Isso gera uma inquietação diante dos
resultados negativos, obtidos através das avaliações externas. A formação
continuada se faz necessária. Refletir sobre o papel do professor no contexto
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educacional é preciso, pois na sociedade atual, denominada sociedade do
conhecimento, cada profissional precisará manter-se aluno, continuamente,
afinal aprender é a condição do homem do século XXI.
“O homem comum está caminhando para ser o escravo como o
entendia Aristóteles, ou seja, o homem que está na sociedade mas
não é da sociedade. O progresso cientifico está na sela e conduz o
homem nenhum de nós sabe para onde.” (Anísio Teixeira)

Esse primeiro tópico fundamenta os dados coletados no município de
Jussiape. Foi feito um levantamento da situação atual, pois o planejamento
deve partir do conhecimento da condição real do local onde se vive, com a
finalidade de traçar caminhos de sucessos para um futuro próximo. Para tanto,
várias são as fontes de informação: IBGE, Simec/PAR, portal do MEC, Censo
escolar, dentre outros. Os indicadores tiveram como base os dados oficiais,
conforme recomendação o Art. 4º da Lei do PNE, nº13.005/2014.

1.2 MARCOS TEÓRICOS, CONCEITUAIS E
METODOLÓGICOS
O Referencial Curricular - Currículo Bahia reafirma a configuração
singular e plural do Estado da Bahia e aceita trabalhar com os seus desafios
socioeducacionais, face à complexa realidade socioeconômica, geopolítica,
cultural e às demandas dos espaços escolares advindas destes. Nesse
sentido, é importante que as escolas e sua comunidade reflitam sobre a
compreensão do Currículo como uma tradição inventada, como um artefato
socioeducacional, que se configura nas ações de conceber/selecionar/produzir,
organizar, institucionalizar, implementar/dinamizar saberes e atividades,
visando mediar processos formativos. Formação que se implica e se configura
pela construção de qualificações constituídas na relação com os saberes
eleitos como formativos.
Nesses termos, afirma a necessidade de que as aprendizagens
construídas e conquistadas pelas competências pautadas por este
referencial curricular se consolidem a partir da qualificação da formação
sociotécnica, científica, tecnológica, ética, política, estética, cultural e
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espiritual.
É, assim, que o Currículo se configura como um produto das relações
e das dinâmicas interativas com o saber, vivendo e instituindo poderes.
Nesse movimento, cultiva perspectivas éticas e políticas ao realizar opções
pedagógicas e optar por determinados valores, os quais revelam-se no
cerne das construções e orientações das escolas e devem estar assumidas
como fundamento de suas ações.
Estruturado pelos Campos de Experiência na Educação Infantil e por
Competências no Ensino Fundamental, o Referencial Curricular - Currículo do
município de Jussiape prevê, também, em sua constituição, abertura e
flexibilidade para que as escolas e seus educadores possam conjugar outras
experiências curriculares, pertinentes e relevantes, tendo como critério para a
escolha pedagógica dessa conjugação, modelos curriculares pautados em
pedagogias ativas e de possibilidades emancipacionistas que deve permear os
Projetos Políticos Pedagógicos - PPP e as ações pedagógicas tais como:
reuniões, planejamentos e horas dedicadas ao objeto das aprendizagens da
comunidade escolar.
Sua disposição presente na estrutura escolar é explicita, porém, também
se apresenta de forma velada, principalmente, porque há, em sua estruturação,
a dimensão política como argumenta Apple:
O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos que, de
algum modo, aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. É
sempre parte de uma tradição seletiva, da seleção de alguém, da visão de
algum grupo de conhecimento legítimo. O currículo é produto das tensões,
conflitos e compromissos culturais, políticos e econômicos que organizam e
desorganizam um povo. [...] como conhecimento oficial, enquanto o
conhecimento de outros grupos raramente consegue ver a luz do dia, revela
algo de extremamente importante sobre quem tem o poder na sociedade
(APPLE, 1999, p. 51).

Dessa forma, é fundamental não somente destacar, mas procurar
mobilizar todos os educadores, pois esses se configuram em um dos agentes
fundamentais para a construção desse importante documento. Isso porque, sua
formação, seus saberes adquiridos com a experiência acumulada de anos de
trabalho podem instrumentalizá-lo para utilizar-se desse acúmulo de saberes,
de uma forma mais crítica e colaborativa, para a necessária leitura de mundo
que irá dar os contornos a esse documento.
Entender o currículo como planificação significa assumi-lo como algo
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que está estabelecido, indicando os marços a partir dos quais se desenvolverá
a atividade educativa de uma escola. Mas, como na classificação, o grau de
especificação dessa conceituação varia consideravelmente, podendo ser
entendida como “um conjunto organizado de intenções educativas e de
instruções” e como o “local” onde se apresentam tanto que há de ser aprendido
e ensinado como os materiais e métodos de ensino.
A ressonância metodológica dessa concepção de aprendizagem ativa e
criativa envolve, portanto, processos formativos dialógicos, construtivistas,
problematizadores e propositivos, inspirados numa educação de possibilidades
emancipatórias, na qual o estudante assuma o protagonismo da sua
aprendizagem e formação. Assim, perspectivam-se professores implicados em
compartilhar suas experiências profissionais com os saberes e a vida, de
maneira a interagir como mediadores de aprendizagens criticamente reflexivas
e capazes de acrescentar no processo de desenvolvimento integral dos
estudantes, o qual implica a valorização e utilização dos conhecimentos para
entender e explicar a realidade, o exercício da curiosidade intelectual, a
valorização e fruição das diversas manifestações artísticas e culturais;
utilização de diferentes linguagens, compreensão, utilização e criação de
tecnologias digitais para o exercício do protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva.
Envolve, também, valorização da diversidade de saberes e vivências
culturais que tratam do mundo do trabalho, a partir das escolhas, fruto dos seus
projetos de vida; cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta;
autoconhecimento e cuidado com a saúde física e emocional; exercício da
empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e a cooperação; ação pessoal e
coletiva

com

autonomia,

responsabilidade,

flexibilidade,

resiliência

e

determinação, tudo isso numa perspectiva inclusiva, que envolve as relações
étnico-raciais, de gênero, regional, linguística e religiosa, contemplando as
dimensões da integralidade e da identidade/diferença, que se referem ao
pertencimento e empoderamento das singularidades humanas e inovação, as
quais envolvem tanto o contexto do mundo digital quanto pessoal, o saber olhar
para si e para o desenvolvimento das competências socioemocionais.
Dessa forma, o Referencial Curricular vai ao encontro das necessidades
e demandas do mundo do trabalho, da produção, das culturas, das diversas
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existencialidades e da configuração sociotécnica da contemporaneidade.
Pleiteia como transversalidades, ou seja, o que atravessa e articula de algum
modo todas as reflexões e práticas, o desenvolvimento educacional de valores,
como a solidariedade, a sensibilidade, a equidade, a compaixão e a
sustentabilidade ambiental como pautas a serem desenvolvidas, visando à
formação para uma cidadania o mais plena possível, fortalecendo o processo
de construção de identidades/diferenças dos sujeitos, de forma a sentirem-se
empoderados pela noção específica de pertencimento, de discernimento e de
capacidade de empreender transformações individuais e sociais.
Segundo Santos e Paraíso (1996), as faces do currículo podem ser
traçadas da seguinte forma:
-Currículo Formal: plano e propostas que são executadas no fazer
acontecer escolar.
-Currículo em ação: atividades que acontecem nas escolas e dentro
das salas de aulas.
-Currículo oculto: regras, normas e experiências que são
estabelecidas em salas de aula. SANTOS e PARAÍSO (1996,p. 8284).

O coletivo de educadores mentor do Currículo do Município de Jussiape,
formado por gestores educacionais, professores da Educação Básica e
coordenadores, entenderam, desde as ações inaugurais desse referencial, que
vislumbrava-se diante de nós educadores baianos, a oportunidade ímpar de
fazermos história educacional através de uma política de currículo, acima de
tudo, pensada e implementada como construção propositiva, solidária e
democrática, que percebe,no cotidiano da escola, possibilidades fecundas para
processos decisórios, implicando currículos, até porque, uma política de
currículo como referencial não é o currículo da escola.
Com uma sensibilidade explícita em relação à formação qualificada de
professores, o Referencial Curricular vincula, de maneira afirmativa, a sua
configuração e implementação à formação inicial e permanente de professores
em atuação, concebendo-a como processos de aprendizagem plurais e
críticas, constituídos de dentro das experiências do trabalho docente e através
dos relevantes espaços tempos que a sociedade contemporânea nos oferece:
para aprender; para aprender e sentir; para aprender a aprender e se formar.
A escola tem seu potencial político, inteligência institucional e operacional
para se apropriar das políticas curriculares com responsabilidade e, também
propor suas singularidades curriculantes com pertinência, até porque o “direito

31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
32 - Ano - Nº 1580

Jussiape

à aprendizagem e ao desenvolvimento” dos seus estudantes e professores,
deverá sempre ser tomado como perspectival. Ou seja, pluralmente
considerado, por mais que tenha que pleitear como compromisso coletivo o
bem comum socialmente referenciado a partir da educação.
Espera-se, assim, que pelas práticas e reflexões dos nossos educadores,
o Currículo do Município de Jussiape, possa mobilizar instituições educacionais
do nosso município, nos seus espaço-temporalidades próprios, para compor
renovações, diante dos infindáveis, (in)tensos e desafiantes acontecimentos
que as problemáticas humanas e os saberes de possibilidades formativas
como nos apresentam no documento.

1.3.

− Marcos Legais
Esta seção tem como objetivo explicitar a situação da educação no
município de Jussiape, formada pelos Sistemas Municipal e Estadual de
Ensino, para tanto se realizou um diagnóstico através de levantamento dos
dados, os quais foram estudados e aqui apresentados em tabelas e gráficos
comentados, além de fotos, a fim de conhecer a realidade para depois definir
as diretrizes e metas, estabelecer prioridades, propor ações capazes de
solucionar os problemas identificados e melhorar a qualidade da educação do
município.
A educação é uma importante “peça na engrenagem” da sociedade e é
sem dúvida um dos meios mais importantes na construção de um coletivo justo
e digno para todos. Nesse sentido uma gestão eficiente é de grande
importância quando se pensa em educação de qualidade.
O que se sabe é que a organização, o investimento, a existência de
infraestrutura adequada, profissionais bem qualificados e valorizados, alunos
acompanhados pedagogicamente, com transporte, alimentação de qualidade,
são aspectos indispensáveis para se alcançar uma educação de qualidade.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada em dezembro de
2017, é um documento normativo que orienta a base curricular de todas as
escolas das redes de ensino em todos os níveis de escolarização do país. O
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documento

estabelece

direitos

de

aprendizagem

e

desenvolvimento,

competências e habilidades específicas, integração entre saberes escolares e
temas.
O PME (Plano Municipal de Educação), do município de Jussiape respaldase nos marcos normativos norteadores da elaboração dos Planos, coerente
como Plano Nacional de educação- PNE e ao Plano Estadual de Educação –
PEE que fundamentaram todo o processo de construção do texto base do
PME. A Constituição Federal no Art. 211 determina que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus
sistemas de ensino. Conforme o § 4º deste artigo, na organização de seus
sistemas de ensino, os entes federados definirão formas de colaboração, de
modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. O Art.214 define
que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração Decenal,
com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de
colaboração e definir diretrizes, metas e estratégias de implementação para
assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei n°9.394/96 em seu
Artigo 1° estabelece a diferença no conceito sobre educação e educação
escolar. “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestaçõesculturais”.
A partir da “abolição da escravidão” até o final do século XX, algumas
mudanças na conjuntura social ocorreram no país e, dessa forma,

outros

atores sociais, aumentando a parcela dos grupos preteridos ao acesso aos
direitos fundamentais previstos na Constituição (mulheres, lésbicas, gays,
pessoas trans, pessoas com deficiência, povos do campo, povos itinerantes,
comunidades tradicionais) e, em um movimento contrário, a resistência e a luta
pela garantia desses direitos, permanecem coexistindo nos diversos espaços
sociais e, não diferente, nos espaços educacionais.
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Essas lutas internas no país, pelos direitos dos cidadãos e cidadãs, em
muitos momentos da história, uniram-se aos movimentos internacionais que
buscavam os mesmos objetivos, em todo o mundo.
Entre estes, inclui-se os que versam sobre o combate às
desigualdades, desde os mais gerais, como a Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948); até os mais específicos, como: a
Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis da
Mulher (1948); a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher
(1953); a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as

Formas de Discriminação Racial (1965); a Convenção Relativa à Luta
contra a Discriminação no Ensino (1967); a Convenção nº169 da
Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e
Tribais – 27/06/1989; a Declaração dos Direitos das Pessoas
Pertencentes a Minorias Nacionais, Étnicas Religiosas e Linguísticas
(1992); e a Declaração e Plano de Ação de Durban (2001).(Currículo
em Movimento da Educação Básica, DF).

Assim, em muitos momentos, o Brasil, pressionado pelos movimentos
externos,

tornou-se

signatário

de

declarações,

tratados

e

acordos

internacionais, e muitos dessas normativas legais influenciaram a nossa
legislação, em alguns casos positivamente e em outros, nem tanto.
Diante do exposto, falar sobre os marcos legais que versam sobre a
Educação e a política curricular no país e no Estado da Bahia, é falar desse
contexto sócio histórico, sobretudo da população excluída do acesso aos
direitos fundamentais. O Brasil, ao longo de sua história, naturalizou
desigualdades educacionais em relação ao acesso à escola, à permanência
dos estudantes e ao seu aprendizado. São amplamente conhecidas as
enormes desigualdades entre os grupos de estudantes definidos por raça, sexo
e condição socioeconômica de suas famílias. (BRASIL, 2017).
Diante desse quadro, as decisões curriculares e didático pedagógicas
das Secretarias de Educação, o planejamento do trabalho anual das
instituições escolares e as rotinas e os eventos do cotidiano escolar
devem levar em consideração a necessidade de superação dessas
desigualdades. Para isso, os sistemas e redes de ensino e as
instituições escolares devem se planejar e deixar claro o foco na
equidade, que pressupõe reconhecer que as necessidades dos
estudantes são diferentes. (BRASIL, 2017).

Neste entendimento, os marcos legais, ora aqui apresentados,
precisarão ser, efetivamente, considerados na elaboração das propostas
curriculares de todas as Unidades Públicas e Privadas do Estado da Bahia, a
partir dos seus Projetos Políticos Pedagógicos.
Lembrando que a garantia dos direitos dos cidadãos e cidadãs, e, por
conseguinte à transformação social, perpassa pelo compromisso e
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responsabilidade de todos (as) os atores sociais envolvidos(as) na educação
de todas as crianças, jovens, adultos e idosos, ou seja, a legislação por si só
não repercute em mudanças; o cumprimento pelo planejamento, execução,
avaliação e monitoramento da política educacional, a partir do controle social,
em fazer cumprir-se.
Sendo assim, tomaremos como partida o Artigo 205, da Constituição
Federal de 1988, que reconhece a educação como direito fundamental
compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que: educação,
é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho (BRASIL, 1988)

1.4.

Avaliação
A avaliação é parte integrante da proposta curricular e do Projeto
Político-Pedagógico da escola e deve ser compreendida como processo
relevante, construído e consolidado a partir de uma cultura de “avaliar para
garantir o direito da aprendizagem”, e não para classificar e / ou limitar tal
direito. A garantia de uma Educação Básica igualitária e de qualidade demanda
um processo de ensino e aprendizagem que seja acompanhado por uma
avaliação sistemática e abrangente que dê conta do ser humano em sua
integralidade.
A avaliação é uma ação aplicada para verificar o grau de retenção de
conhecimento adquirido por parte dos estudantes ou profissionais.
Na concepção de Paulo Freire (1996) a avaliação “é a mediação entre o
ensino do professor e as aprendizagens do professor a as aprendizagens do
aluno, é o fio da comunicação entre formas de ensino e formas de aprender”.
Avaliar é também analisar a prática pedagógica de todos os envolvidos,
com o objetivo de corrigir rumos e repensar situações para que haja
aprendizagem.
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Nos sistemas educacionais são identificados diferentes níveis de
avaliação.
1. Para monitorar o desenvolvimento dos sistemas educativos
e medir o impacto das políticas públicas de Educação (avaliação
externa).
2. Para que as escolas funcionem melhor e com mais
eficiência e ofereçam condições que favoreçam a aprendizagem de
qualidade para todos os estudantes.
3. Para avaliar as aprendizagens conquistadas pelos
estudantes.
4. Neste documento, a avaliação é tratada no último nível.
Segundo Delia Lerner1, ela é um instrumento fundamental para
planejar melhor os processos de ensino desenvolvidos.
A avaliação é o processo que mostra a aprendizagem do aluno, como
aprendeu e alcançou o conhecimento adquirido no decorrer das aulas,
buscando através de recursos que auxiliam na busca pelo conhecimento. Na
avaliação é essencial que haja consciência para avaliar o que foi ensinado, ela
precisa ser aplicada, de acordo com os conhecimentos adquiridos pelos
alunos, em atividades de pesquisas, diálogos e outras fontes de acesso por
eles.
Para Haydt (2006, p.296):
A avaliação consiste em uma coleta de dados sobre a aprendizagem
dos alunos. E os recursos utilizados para este fim ao chamados de
instrumentos avaliativos.Uma escolha adequada dos instrumentos
está articulada aos objetivos de aprendizagem. Assim, o professor
deve ter clareza sobre o objetivo da aprendizagem e os
conhecimentos que deseja que o aluno aprenda/construa .

A avaliação é quantitativa e qualitativa, pois nesse

conceito ela

busca interpretar, significar e compreender os fatos, e não apenas mensurar
significado.
De acordo com LIBÂNEO,1994, p. 1950:

1

Trecho retirado de: BAHIA. Superintendência de Políticas para a Educação. 1.Documento

Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino Fundamental – DRCB.
UNDIME.2019. 455p.
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Uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que
deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem.
Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do
trabalho conjunto do professor e dos alunos ao comparados com os
objetivos propostos, a fim de constatar progressos e dificuldades e
reorientar o trabalho para correção necessária. A avaliação é uma
reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do professor
como dos alunos.

A LDB, em seu artigo 24, inciso V, apresenta a avaliação como: contínua e
cumulativa, privilegiando aspectos qualitativos sobre os quantitativos e como foco
nos resultados ao longo do período sobre eventuais avaliações finais.

1.5.

Modalidades da
Educação Básica

Escola Municipal de 1° Grau Ernesto
Geisel

Creche Municipal Professor Aurélio
Landulfo Sobrinho
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A Constituição Federal de 1988, no capítulo próprio da educação, criou as
condições para que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/96, assumisse esse conceito já no § único do art. 11 ao assinalar a
possibilidade de o Estado e os municípios se constituírem como um sistema único
de educação básica. Mas a educação básica é um conceito, definido no art. 21
como um nível da educação nacional e que congrega, articuladamente, as três
etapas que estão sob esse conceito: a educação infantil- 170 Educ. Soc.,
Campinas, vol. 23, n. 80, setembro/2002, p. 168-200 Disponível em til, o ensino
fundamental e o ensino médio. E o art. 22 estabelece os fins da educação básica:
A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurarlhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Inicialmente, a educação escolar é dividida em dois níveis, segundo a LDB,
em seu artigo 21: Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica
apresenta três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. E
ainda temos as fases da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, conforme a
DCN de Educação Básica, também em seu artigo 21. A Educação Infantil
compreende a creche e a pré-escola, já o Ensino Fundamental, os anos iniciais
e os anos finais. O Ensino Superior se dividiu em cursos e programas: cursos
sequenciais, graduação, pós-graduação e de extensão. Para facilitar um
pouquinho, vamos tentar organizar isso tudo numa só imagem.

1.5.1. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
Os Povos Indígenas têm direito a uma educação escolar específica,
diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue, comunitária e de qualidade,
conforme define a legislação nacional que fundamenta a Educação Escolar
Indígena no Brasil. A Constituição Federal de 1988 foi um divisor de águas na
relação entre o Estado brasileiro e os Povos indígenas. A partir de suas
prerrogativas, surgiram vários dispositivos legais que normatizam e encaminham
possibilidades para uma escola indígena específica, diferenciada, intercultural e
bilíngue/multilíngue,

reconhecendo

o

direito

dos

povos

indígenas
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manterem suas identidades étnicas, fazendo uso de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem.
Na Constituição de 1988, admite-se que o Brasil é um país multicultural. O
Artigo 231 reconhece aos índios a sua “organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens”. No Artigo 210, foi assegurada às comunidades indígenas a “utilização de
conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.
Esse artigo garante ainda a “utilização de suas línguas maternas e processos próprios
de aprendizagem”.
Por meio do Decreto Presidencial nº 26/91, foi feita a transferência da gestão
dos processos de educação 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, através da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394/96, no artigo 78,
instituiu-se como dever do Estado à 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
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue
e intercultural aos povos indígenas”, objetivando proporcionar às suas comunidades e
povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades
étnicas, a valorização de suas línguas e ciências e garantir-lhes o acesso às
informações, aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e
demais sociedades indígenas e não indígenas.
No artigo 79 da LDBEN/96, foi estabelecida a obrigação de a União apoiar
técnica e financeiramente os sistemas de ensino estaduais e municipais, “no
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas”, mediante
“programas integrados de ensino e pesquisa” que visem fortalecer as práticas
socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Além disso, deve
manter programas de formação de pessoal especializado destinados à
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educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e
programas específicos, inclusive os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades, elaborar e publicar sistematicamente material
didático específico e diferenciado.
Em 1999, as Diretrizes para a Política Nacional da Educação Escolar
Indígena, aprovadas em 14 de setembro de 1999 pelo Parecer nº 14/99 da
Câmara Básica do Conselho Nacional de Educação, fundamentam a educação
indígena, determinam a estrutura e funcionamento da escola indígena e
propõem ações concretas em prol dessa educação. Essas Diretrizes foram
elaboradas pelo Comitê Nacional de Educação Indígena criado pelo MEC e
composto

por

representantes

de

órgãos

governamentais

e

não

governamentais, representantes dos povos indígenas e de seus professores. A
seguir, a Resolução nº 3/99, preparada pela Câmara Básica do Conselho
Nacional de Educação e publicada em 17 de novembro de 1999, fixa as
Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, cria a
categoria “escola indígena”, reconhecendo-lhe “a condição de escolas com
normas

e

ordenamentos

jurídicos

próprios”,

garantindo-lhe

autonomia

pedagógica e curricular.
A Educação Escolar Indígena é uma modalidade educacional com
práticas pedagógicas específicas calcadas nos princípios da especificidade, na
interculturalidade, no bilinguismo/multilinguismo, na diferença e valorização das
culturas indígenas. Os principais objetivos da Educação Escolar Indígena são a
valorização das culturas dos povos indígenas, a afirmação e manutenção de
sua diversidade, a afirmação das identidades étnicas e consideração dos
projetos societários definidos de forma autônoma pelos povos indígenas, entre
outros.
São reconhecidas como escolas indígenas aquelas localizadas em
terras indígenas, escolas com normas próprias e diretrizes curriculares
específicas voltadas ao ensino intercultural e bilíngue ou multilíngue, gozando
de prerrogativas especiais para organização das atividades escolares,
respeitando o fluxo das atividades econômicas, sociais, culturais, religiosas e
especificidades de cada comunidade.
Nessas escolas, o professor indígena é fundamental para que os
saberes próprios da comunidade educativa indígena sejam difundidos e
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incorporados às práticas escolares. É indiscutível que o professor indígena
conheça intimamente e desfrute do patrimônio cultural do seu povo, passado
de pai para filho através da oralidade e outras práticas sociais, uma vez que a
escola foi historicamente um instrumento de exclusão de saberes e
silenciamento da memória indígena.
A participação do professor indígena, dessa forma, garante a
especificidade da educação escolar indígena. Um bom exemplo é a produção
de material didático específico, que deve ser fruto de uma discussão e
produção coletiva do povo e comunidade escolar. Outro fator que também
depende do protagonismo indígena para a qualidade do ensino específico é a
gestão da escola e das práticas pedagógicas de modo que seja possível traçar
currículos e calendários que estejam de acordo com os interesses e
necessidades da comunidade.
1.5.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial/Inclusiva 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 específicas.
A inclusão socioeducacional dos estudantes com deficiência (cegueira,
baixa visão, deficiência auditiva, surdez, surdo cegueira, deficiência intelectual,
deficiência

física

ou

deficiências

múltiplas),

transtornos

globais

do

desenvolvimento (autismo, Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett ou
transtorno desintegrativo da infância) e altas habilidades/superdotação é um
desafio a ser enfrentado por todos. A transformação da escola não deve ser
entendida como uma mera exigência do ordenamento legal, e sim um
compromisso inadiável das escolas, família e sociedade, como forma de
garantir a esses estudantes o acesso à educação.
Para fazer a inclusão de verdade e garantir a aprendizagem de todos os
alunos na escola regular é preciso fortalecer a formação dos professores e criar
uma boa rede de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e
profissionais de saúde (fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos clínico,
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fonoaudiólogo, neurologista) que atendam as crianças com Necessidades
Educativas Especiais.
E já no século XXI, a escola que se tem, que se precisa é aquela que
tem compromisso com a formação integral do cidadão crítico, participativo e
criativo, que atenda as demandas e a competitividade do mundo atual, com as
rápidas e complexas mudanças da sociedade moderna. Assim, a educação
escolar do exercício da cidadania implica na efetiva participação da pessoa na
vida social, cabendo-lhe o respeito e a solidariedade, porejada a sua dignidade,
a igualdade de direitos e repelido quaisquer formas de discriminação.
Em caráter complementar ou suplementar, a Educação Especial oferece
o Atendimento Educacional Especializado (AEE) por meio de Salas de
Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas em escolas regulares e/ou
Centros

de

Atendimento

Educacional

Especializado,

que

elaboram,

disponibilizam e utilizam recursos pedagógicos e de acessibilidade, com o
objetivo de promover a participação plena do seu público-alvo em atividades e
classes regulares, proporcionando total envolvimento entre todos os entes da
comunidade escolar. O AEE se distingue das atividades realizadas em salas de
ensino regular, pois seu objetivo é acompanhar e apoiar o estudante,
fornecendo meios que proporcionem ou ampliem suas habilidades funcionais,
favorecendo a inclusão escolar e social.
Os Centros, além de oferecer o AEE, exercem um papel importante nas
regiões onde estão implantados, por desenvolverem ações articuladas com as
escolas da rede estadual e com os municípios, promovendo formação
continuada

em

educação

especial

inclusiva,

adaptação

de

material,

acompanhamento e apoio às SRMs.
O Estado da Bahia publicou em 2017 as Diretrizes para a Educação
Inclusiva, que trazem, com devida profundidade, elementos que orientam a
prática pedagógica inclusiva em todas as instâncias do serviço educacional
público. O Currículo Bahia se vale dessas orientações para sua efetiva
implementação no contexto escolar inclusivo.
Em consonância com a perspectiva inclusiva da educação especial, o
Currículo Bahia reconhece e valoriza a diversidade demandada pelos
estudantes com deficiência. No atendimento a essas demandas são
identificadas barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais. Para a
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eliminação dessas barreiras, faz-se necessário o fortalecimento de políticas
públicas que foquem a ação pedagógica para além da condição de deficiência
e se desloquem para a organização do ambiente e planejamento dos serviços
com vistas à plena acessibilidade.
Para uma efetiva aprendizagem e sucesso das práticas pedagógicas em
uma escola que se orienta pela marca da inclusão, o currículo deve ser
apoiado

por

componentes

específicos

do

Atendimento

Educacional

Especializado, tais como: Ensino do Sistema Braille, Técnicas de Soroban;
Orientação e Mobilidade; Educação Física Adaptada, Aulas de Atividade da
Vida Autônoma, Ensino do Uso de Recursos de Tecnologia Assistiva, Ensino
do Uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa; Ensino da Língua Brasileira
de Sinais (Libras), Intérprete de Libras/Língua Portuguesa, Guia Intérprete para
Surdos-cegos; Estratégias para o Desenvolvimento dos Processos Mentais
Ensino de Escrita Cursiva, Ensino do Uso de Recursos Ópticos Não Ópticos,
Informática Acessível etc.
Assim, é necessário que a unidade escolar implemente mudanças em
seu Projeto Político-Pedagógico e planejamento, identificando a demanda e as
reais necessidades dos estudantes, para desenvolver um currículo escolar
inclusivo, que garanta a aprendizagem e o processo de avaliação,
considerando e respeitando as especificidades bem como os limites e
possibilidades, conforme estabelecido na legislação sobre essa modalidade de
ensino.
A Educação Especial é respaldada pela Lei Nacional Nº. 9.394/96, que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei Brasileira de
Inclusão, Nº 13.146/2015, “destinada a assegurar e a promover, em condições
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”; pelo
Decreto Federal Nº. 6.949/2009, que ratifica a convenção sobre os direitos das
pessoas com deficiência/ONU, pela Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva (2008), pela Resolução CNE/CEB, Nº.
04/2009 – que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado – AEE; pela Resolução 04/2009, do Conselho Nacional de
Educação,

que

“Institui

Diretrizes

Operacionais

para

o

Atendimento

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
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Especial”; pela Resolução CEE, Nº 79/2009, que estabelece normas para a
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para todas as etapas
e Modalidades da Educação Básica no Sistema Estadual de Ensino da Bahia;
pela Nota Técnica – SEESP/GAB, Nº 11/2010, que dispõe sobre Orientações
para a Institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) implantadas nas escolas
regulares e nas Diretrizes para a Educação Inclusiva no Estado da Bahia.

1.5.3. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) constitui uma modalidade da
Educação Básica inserida nas políticas públicas nacionais e visa assegurar aos
jovens, adultos e idosos o direito à educação de qualidade, considerando a
especificidade do seu tempo humano, consoante o qual os saberes e as
experiências adquiridas ao longo de sua trajetória de vida norteiam o currículo,
ancorados em uma concepção de educação e de mundo peculiar a esses
sujeitos.
A política pública da Educação de Jovens e Adultos estabelece a
garantia de uma educação para todos aqueles que não tiveram acesso ou
oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria,
conforme estabelece o caput do art.37, da LDBEN - Lei nº 9.394/96, em
concomitância com o art. 205 da Constituição Federal, de 1988, e aduz, no §1º
do referido artigo, que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e aos adultos, que não puderem efetuar os estudos em idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e
exames.
O Parecer do CNE/CEB, nº 3, de 15 de junho de 2010, estabelece novos
olhares sobre os conceitos de “idade própria” e “idade regular”, à luz do novo
conceito de “educação ao longo da vida” ou “aprendizagem ao longo da vida”,
evidenciando os saberes como elemento indissociável dos processos de
ensino e aprendizagem, tendo, como perspectiva, a diversidade dos sujeitos
aprendizes.
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A oferta da EJA se estabelece para os sujeitos de 15 a 17 anos, por
meio de uma atividade educativa própria, que respeita o seu tempo humano
com base nos aspectos principio lógicos e teórico-metodológicos, em diálogo
com as várias adolescências, respeitando o seu tempo/espaço. O ensino
fundamental também se estabelece para os maiores de 18 anos, levando-se
em consideração as características e aspectos da condição de vida e de
trabalho da juventude e adultez, bem como para os idosos, compreendendo
toda a educação básica (alfabetização, ensino fundamental e ensino médio),
fortalecendo sua formação ao longo da vida. Vale ressaltar que a EJA não se
confunde com a regularização de fluxo.
Os desafios colocados para a garantia do direito dos jovens e adultos à
Educação são complexos, mas muitos podem e devem ser enfrentados pelas
equipes escolares, sob a liderança da direção e da coordenação pedagógica, a
começar pela convocação das comunidades para a mobilização da busca dos
educandos que se encontram fora das instituições escolares no seguimento
EJA, fomentando a formação de educadores para a criação de um ambiente
acolhedor da diversidade e a flexibilização dos modelos de atendimentos.
A Resolução do CEE nº 239, de 2011, dispõe sobre a oferta da
Educação Básica de Jovens e Adultos no estado da Bahia, com base nas
Diretrizes Curriculares Nacionais emanadas pelo Parecer do CNE/CEB nº 6, de
7 de abril de 2010, e pelada Resolução nº 3, no Decreto nº 5.115 de 23 de julho
de 2004, e nas Normas Complementares emanadas do Conselho Estadual de
Educação e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Destaca-se,
portanto, a importância de se estruturarem as ofertas de modo presencial ou
semipresencial, anual ou semestral, em regime de alternância, em grupos
constituídos com base na idade e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem o requerer,
legitimando a autonomia da construção de uma oferta específica para o seu
sujeito, seja ele do campo, quilombola, indígena, dos centros urbanos, seja da
periferia, com deficiências especiais, da socioeducação, das unidades
prisionais; esteja ele dentro ou fora do mercado de trabalho.
A proposta curricular da EJA se alicerça em princípios e valores
definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais, em consonância com a
identidade dos estudantes e suas práticas sociais, com os conceitos escolares

46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
46 - Ano - Nº 1580

Jussiape

socialmente significativos, os quais são relacionados com os conhecimentos
adquiridos pelos estudantes na vida cidadã e no mundo do trabalho e com o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, competências, valores e
posturas éticas e na BNCC.
A organização curricular se estabelece por meio de Eixos e Temas
originários das práticas sociais, segundo os quais são construídos saberes
diversos que devem ser respeitados, valorizados e ampliados com os saberes
das diversas áreas do conhecimento no seu processo de escolarização. Nessa
perspectiva, destacam-se os direitos civis, públicos e sociais, do trabalho, do
consumidor, Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto
do Idoso, meio ambiente, saúde, empreendedorismo, identidade, ciências, arte,
cultura e tecnologias, por meio de metodologias que considerem o pluralismo e
a

diversidade

de

concepções

pedagógicas,

a

interdisciplinaridade,

a

organização dos tempos e espaços além do uso de materiais didáticos
específicos, conforme as necessidades dos estudantes, concepção de
avaliação contínua, com estudos de recuperação, preferencialmente em
paralelo aos períodos de desenvolvimento das etapas dos cursos, assegurando
a livre circulação dos estudos, equivalência e reclassificação.
No cenário educacional, os sujeitos da EJA configuram-se enquanto
aqueles que não tiveram passagens anteriores pela escola ou, ainda, aqueles
que não conseguiram acompanhar e/ou concluir a Educação Básica, evadindo
da escola pela necessidade do trabalho ou por histórias margeadas pela
exclusão por raça/etnia, gênero, questões geracionais, de opressão, entre
outras. Arroyo (2005) assevera que:
Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que,
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem
histórias longas de negação de direitos. Histórias que são coletivas. As
mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e
classe social. (ARROYO, 2005, p. 30).

Freire, por sua vez, diz que:
A EJA se insere em um campo de tradição e de luta pelo direito à
educação para todos, mas, principalmente, porque não se resume
aos processos ormais de transmissão e aquisição de aprendizagens;
vai além: pretende ocupar-se dos diferentes saberes e dos diferentes
processos de aquisição e produção de novos conhecimentos, o que
pressupõe a existência de sujeitos que se constituem como autores
de seu próprio processo de aprendizagem. Sujeitos “capazes de
pensar a si mesmos, capazes de intervir, de transformar, de falar do
que fazem, mas também do que sonham, do que constatam, avaliam,
valoram, que decidem e que rompem com o estabelecido. (FREIRE,
1997, p. 10)
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Assim, um currículo para a EJA não pode ser previamente definido, se
não passar pela mediação com os estudantes e seus saberes e com as
práticas dos professores, o que vai além do regulamentado, do consagrado, do
sistematizado em referências do ensino fundamental e do ensino médio, para
reconhecer e legitimar currículos praticados, construídos coletivamente que
contemplem a diversidade sexual, cultural, de gênero, de raça/etnia, de
crenças, valores e vivências específicas dos sujeitos da EJA (BAHIA,2011).
De acordo com Freire (2001, p. 15), o conceito de Educação de Adultos
vai se movendo na direção da Educação Popular, à medida que a realidade vai
fazendo exigências à sensibilidade e à competência científica dos educadores
e educadoras, o que requer formação específica e permanente, tendo como
premissa o papel do professor como mediador e o aluno como protagonista, no
que tange a sua aprendizagem.
Deste modo, segundo Arroyo:
Para a garantia do direito dos jovens, adultos e idosos à Educação
Básica, o currículo deverá ser pautado em uma pedagogia crítica, que
considere a educação como dever político, com espaço e tempo
propícios à emancipação dos educandos e à formação da
consciência crítico-reflexiva e autônoma. (BAHIA, 2011).

O Currículo Bahia traz, à luz da educação de jovens e adultos, a
premente necessidade de fazer uma educação plural para um sujeito diverso,
na qual ele é o ponto de partida e de chegada para uma oferta justa e
democrática, que perpassa a ideia de construir um currículo que permita ao
educador dizer quem são os seus sujeitos.
1.5.4. EDUCAÇÃO DO CAMPO

A Educação do Campo é o resultado de diversas lutas dos movimentos
sociais populares do campo por justiça social. Historicamente, essas lutas
renderam conquistas importantes, a exemplo dos dispositivos constitucionais e
marcos políticos e legais que versam sobre o tema.
No âmbito nacional, houve as seguintes aprovações: a Resolução
CNE/CEB nº 1/2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação
Básica nas Escolas do Campo, um conjunto de princípios e procedimentos
para ser observado nos projetos das instituições que integram os diversos
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sistemas de ensino; o Parecer CNE/CEB, N° 1/2006, que recomenda a adoção
da Pedagogia da Alternância em escolas do campo; a Resolução nº 2/2008,
que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do
Campo; o decreto N° 7.352/2010, que dispõe sobre a Política da Educação do
Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA;
a Lei Federal nº 12.695/2012, que dispõe sobre o apoio técnico ou financeiro
da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas e a Lei Federal nº
12.960/2014, que altera a LDBEN para constar a exigência de manifestação de
órgão normativo do sistema de ensino (Conselho Estadual), para o fechamento
de escolas do campo, indígenas e quilombolas, considerando para tanto o
posicionamento apresentado pela Secretaria Estadual de Educação, a análise
do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar,
além da Resolução do CEE Nº. 103/2015, que dispõe sobre a oferta da
Educação do Campo no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
No estado da Bahia houve a implementação da Lei N° 11.352/2008, que
institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Família
Agrícola – EFAs e Casas Familiares Rurais – CFRs do Estado da Bahia,
regulamentada pelo Decreto Estadual Nº 14.110/2012, bem como da Lei
N°13.907/2018, que assegura aos egressos das Escolas Família Agrícola EFAs e Casas Familiares Rurais - CFRs tratamento equivalente aos egressos
da Educação Estadual. Esses e outros aparatos jurídicos reforçam o
reconhecimento de que os povos do campo são sujeitos de direito.
De acordo com a Resolução CEE N° 103/2015, a oferta da Educação do
Campo, no Sistema Estadual de Ensino da Bahia, no nível da Educação
Básica, destina-se à formação integral das populações 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°1°- CEE N°103/2015).
No documento proveniente da Conferência Nacional de Educação
(CONAE 2010), é defendido que questões ligadas à justiça social, ao trabalho e
à diversidade estejam presentes nas diversas instituições educativas e em
todos os níveis e modalidades de educação. Quanto à Educação do Campo,
enfatiza: superar as discrepâncias e desigualdades educacionais entre o
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urbano e o campo; garantir a oferta da educação do campo no país, levando
em consideração a diversidade e as desigualdades regionais; garantir às
escolas do campo padrões básicos de infraestrutura; valorização do meio,
articulação com as demais modalidades de ensino, dentre outros.
Segundo o instrumento jurídico supracitado, os princípios da Educação
do Campo são: compreensão do trabalho como princípio educativo e da cultura
como matriz do conhecimento; respeito à diversidade da população do campo
em todos os seus aspectos; garantia da definição de projetos educativos com
pedagogias condizentes às condições e aos anseios das populações do
campo; reconhecimento das unidades escolares como espaços públicos de
ensino e aprendizagem, produção de conhecimento e articulação de
experiências de vida dos estudantes; desenvolvimento de políticas de formação
de profissionais da educação para o atendimento às especificidades,
considerando-se as condições concretas da produção, e reprodução social da
vida no campo; valorização da identidade da escola, por meio de projetos
político-pedagógicos com organização curricular e metodológicas adequadas
às necessidades dos estudantes e comunidades do campo; flexibilização na
organização escolar, visando à adequação do tempo pedagógico, à definição
do calendário, aos processos de organização de turmas, sem prejuízos das
normas de proteção da infância contra o trabalho infantil, e controle social da
qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade
e dos movimentos sociais relacionados às questões do campo na gestão da
escola (Resolução - CEE N°103/2015).
Nessa

perspectiva,

na

escola

pensada,

o

processo

de

ensino/aprendizagem deve partir da realidade dos povos do campo, com a
identidade valorizada por meio de projetos educativos e pedagogias próprias,
que atendam às especificidades dessa população. Isso implica a construção de
um currículo próprio, calendário escolar flexível, produção de material didático
e paradidático que dialogue com o contexto local dos estudantes e que dê
conta da organização dos espaços e tempos pedagógicos integrados: Tempo
Escola e Tempo Comunidade. Sabendo que, como afirma (Queiroz, 2004),
Suas lógicas diferentes e contraditórias, ou seja, a escola e o
trabalho. É necessária uma sinergia, uma integração, uma
interpenetração rompendo com a dicotomia teoria e prática, abstrato
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e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber – fazer),
formação e produção, trabalho intelectual e trabalho físico (manual).

Assim sendo, o currículo precisa ser contextualizado e conter em seu
arcabouço, componentes curriculares condizentes com as relações sociais da
vida do campo, a exemplo da agroecologia. O currículo não é apenas um
conjunto de conteúdos elencados, pois toda sua concepção perpassa pelas
relações sociais que envolvem a sociedade. Para a educação do campo, o
currículo deve ser desenvolvido a partir das necessidades concretas dos
estudantes, elaborado por muitas mãos e múltiplos olhares, composto por
saberes próprios das comunidades e em diálogo com os conhecimentos
científicos e saberes universalizados. O resultado desse processo deverá ser a
formação integral dos estudantes e desenvolvimento do meio, onde a produção
do conhecimento parte, principalmente da realidade próxima, das atividades
práticas e do trabalho coletivo.
No Currículo Bahia, o trabalho é compreendido como princípio formativo,
o que significa pensar a formação pelo trabalho humano numa perspectiva
emancipatória, no sentido de analisar, conhecer e transformar a natureza para
o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Essa concepção caminha de
forma oposta ao viés capitalista que perpetua a lógica de exploração da força
de trabalho. Destaca-se, como referência para prática de uma educação do
campo contextualizada, aquela embasada nos princípios da Pedagogia da
Alternância. Esta tem atendido às necessidades da população do campo e se
mostrado como a melhor alternativa para a Educação Básica do campo para os
anos finais do Ensino Fundamental, para o Ensino Médio e para a Educação
Profissional Técnica e nível médio (Parecer CNE/CEB N° 1/2006). Esse
princípio pedagógico valoriza a cultura local, as experiências cotidianas dos
estudantes e das comunidades nas quais estão inseridos bem como o modo de
pensar e produzir dos sujeitos do campo.
Chamamos atenção para outro ponto. As escolas sob o formato de
multisseriação se constituem maioria no país e no estado da Bahia, no
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 uma organização e prática políticopedagógica diferenciada, que garanta o direito à escolarização como essencial
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para o desenvolvimento do campo numa perspectiva de justiça e igualdade
social.
Todo trabalho de educação, tem que estar voltado exclusivamente para os
interesses da comunidade envolvida, a educação do campo, são de uma
importância fundamental para nossas vida, pois nela podem ser desenvolvidas
atividades com cultivo de alimentos, cuidado com os animais de criação entre
outras coisas.
Cabe ressaltar, que as escolas do campo do município de Jussiape,
passou por algumas mudanças que veio crescendo aceleradamente, desde a
infraestrutura até a parte tecnológica, antes também existia as salas
multisseriados coisas que hoje, não se tem.
Em suma, a concepção de Educação do Campo busca romper com a
proposta de educação tradicional que organiza o currículo nos moldes da
educação urbana, assim como nos diz Caldart (2002), como se a escola do
campo fosse um mero apêndice da escola da cidade. A Educação do Campo
defende uma concepção pedagógica onde o currículo está, intrinsecamente,
atrelado a realidade, valorizando o local e o global. Um currículo próprio,
construído por meio do conhecimento científico, das experiências de vida dos
estudantes e da efetiva participação dos movimentos sociais populares e da
comunidade extraescolar, constituindo uma verdadeira educação no/do campo.

1.5.5. EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA
A Educação Escolar Quilombola – EEQ exige pedagogia própria,
respeito à especificidade étnico-cultural, ao contexto local e ao percurso
histórico de cada comunidade, observando os princípios constitucionais e os
princípios que regem a educação básica brasileira, tanto nas escolas
quilombolas como nas escolas que atendem estudantes oriundos dos territórios
quilombolas. Surge da pressão do Movimento Negro, do Movimento
Quilombola e das comunidades por um sistema educacional condizente com
seus anseios e lutas: pelo combate ao racismo, pela terra, pela territorialidade,
pelo território ancestral, pela valorização da identidade e pertencimento no
campo e na cidade, demarcando a temática dessa modalidade e dos
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quilombos, de forma geral, no cenário político, econômico, ambiental e social.
As lutas e reivindicações realizadas pelos diversos sujeitos permitiram um salto
qualitativo no que diz respeito aos instrumentos legais que demarcam o
percurso histórico do tema no cenário nacional.
No ano de 2003, foi sancionada a Lei Federal nº 10.639/2003, que altera
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, tornando obrigatório o
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar da
Educação Básica. Posteriormente, foi criado o documento que determina as
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais,
estabelecendo a inclusão de conteúdos sobre a história e a cultura africana e
afro-brasileira no currículo, subsidiando novas práticas pedagógicas de
combate ao racismo, preconceito e discriminação no processo de formação da
sociedade brasileira.
Em 2012, foram implementadas as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Escolar Quilombola (Resolução CNE/CEB nº 8, de 20 de
novembro de 2012). Em 2013, foi a vez de a Bahia implementar as Diretrizes
Curriculares Estaduais para a Educação Escolar Quilombola (Resolução
CEE/CEB nº 68, de 20 de dezembro de 2013), as quais orientam os sistemas
de ensino a monitorar e garantir a implementação da modalidade no Estado.
Segundo a Resolução CNE/CEB Nº 8, de 20 de novembro 2012,
Escolas Quilombolas são aquelas localizadas em território quilombola e
Educação Escolar Quilombola, compreendendo a educação praticada nas
escolas quilombolas e nas escolas que atendem estudantes oriundos de
territórios quilombolas. Sendo assim, trata-se de uma educação diferenciada na
qual a realidade, as discussões sobre identidade e cultura, a memória coletiva
devem ser trabalhadas a partir da história de luta e resistência desses povos,
bem como dos seus valores, referenciais e marcos civilizatórios.
Para compreensão da modalidade de Educação Escolar Quilombola
torna-se fundamental o conhecimento de alguns dos seus princípios, tais como:
direito à igualdade, liberdade, diversidade e pluralidade; direito à educação
pública, gratuita e de qualidade; respeito e reconhecimento da história e da
cultura afro-brasileira como elementos estruturantes do processo civilizatório
nacional; proteção das manifestações da cultura afro-brasileira; valorização da
diversidade étnico-racial; promoção do bem de todos, sem preconceitos de
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origem, raça, sexo, cor, credo, idade e quaisquer outras formas de
discriminação; garantia dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais,
ambientais

e

do

controle

social

pelas

comunidades

quilombolas;

reconhecimento dos quilombolas como povos ou comunidades tradicionais;
respeito aos processos históricos de luta pela regularização dos territórios
tradicionais dos povos quilombolas, dentre outros (Resolução CNE/CEB nº 68,
de 20 de dezembro de 2013).
Nessa perspectiva, a EEQ, em seus projetos educativos, deve
considerar o contexto sociocultural e a realidade dos povos quilombolas. O
currículo converge para a garantia do direito dos estudantes de conhecerem
sua verdadeira história, o processo de formação dos quilombos, em suas
diversas escalas geográficas e o protagonismo dos Movimentos Negro e
Quilombola nas conquistas mencionadas. Para isso, deve-se negar a história
contada de cima para baixo, seguir a proposta política de um currículo
construído com os quilombolas e para os quilombolas, baseado nos saberes
tradicionais, conhecimento e referência às matrizes culturais. O currículo
precisa garantir os valores das comunidades, como a cultura, as tradições, o
mundo do trabalho, a terra, a territorialidade, a oralidade, a estética, o respeito
ao ambiente e à memória.
As

Diretrizes

Curriculares

Estaduais

para

a

Educação

Escolar

Quilombola defendem, em seu art. 29, que o currículo deve abranger os
“modos da organização dos tempos e espaços escolares das atividades
pedagógicas, das interações do ambiente educacional com a sociedade, das
relações de poder presentes no fazer educativo e nas formas de conceber e
construir

conhecimentos

escolares,

constituindo

parte

importante

dos

processos sociopolíticos e culturais de construção de identidades”.
Já no art. 33, inciso II, há a referência à necessidade de flexibilização na
organização curricular, no que diz respeito à articulação entre a base nacional
comum e a parte diversificada, no sentido de garantir a relação entre o
conhecimento escolar e os saberes tradicionais, aqueles conhecimentos
produzidos pelas comunidades quilombolas. Outro ponto importante refere-se à
inclusão das comemorações nacionais, regionais e locais no currículo.
Na Bahia, a defesa de uma EEQ adquire mais importância a partir da análise
de que esse ente federativo é um dos cinco estados brasileiros com maior
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número de comunidades remanescentes de quilombo. Segundo a Fundação
Cultural Palmares, de acordo com as certidões expedidas, existem 748
comunidades remanescentes de quilombos certificadas, atualizadas até a
portaria Nº 122/2018, publicada no DOU de 26/04/2018. A Bahia possui ainda o
maior número de estudantes matriculados em escolas quilombolas. Segundo
os dados do Censo Escolar de 2017, a Bahia possui 582 unidades escolares
quilombolas, com 72.693 estudantes onde atuam 3.347 professores. Sendo
assim, é dever do Estado a garantia de uma EEQ de qualidade.

1. .Temas intercurriculares

Com o intuito de requalificar práticas exercidas pelos integrantes da
comunidade escolar em prol da construção de uma sociedade mais justa,
fraterna, equânime, inclusiva, sustentável e laica, emergem os Temas
Integradores do Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB). Esses
temas preservam uma abordagem de interesse social, prática recorrente no
fazer de muitas escolas, cumprindo, assim, o importante papel político e
pedagógico nos espaços formais de humanização, promovendo discussões e
reflexões sobre os enfrentamentos de violações de direitos e das mazelas
sociais, evidenciando as necessidades dos estudantes. Dessa forma, os
Temas Integradores buscam fazer com que a aprendizagem seja dotada de
sentido e significado, estabelecendo ligação entre os componentes curriculares
e Áreas do Conhecimento.
Considerando a diversidade em todo o território baiano, outras temáticas
podem ser acrescidas ao currículo escolar, pois demandam cuidado e atuação
permanentes de toda a comunidade, transversalizando e integrando o
“Currículo Vivo” da escola, explicitado na parte prescritiva ou formal,
contemplando as intenções e os conteúdos de formação, bem como na parte
não prescritiva, evidenciado nas relações interpessoais dos integrantes da
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comunidade escolar, pautadas no respeito e na convivência com a diversidade
dos grupos humanos ali existentes e, também, explicitada na arquitetura
escolar para garantir a inclusão, o interesse pelo conhecimento e para a
experimentação, a promoção da convivência, a produção e fruição da Arte e da
Cultura e a inserção na vida cidadã, a partir do (re)conhecimento de direitos e
deveres.
Diante do exposto, o Documento Curricular Referencial da Bahia
apresenta a seguir alguns Temas Integradores a serem trabalhados de
diversas formas pela comunidade escolar, transversalizando e integrando o
“Currículo Vivo” das escolas de Educação Básica do Estado da Bahia,
valorizando a autonomia das escolas para abordar outros temas de interesse,
de acordo com as suas realidades locais e demandas específicas.

1.6.1. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
O Brasil, signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos,
desde 1948 vem participando das discussões sobre os direitos humanos. São
marcos desse processo a assinatura do Pacto de San Jose da Costa Rica
(1969) e a promulgação da Carta Magna ou Constituição Cidadã de 15 de
outubro de 1988, homologada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.
Conforme analisa a Advocacia-Geral da União (AGU), no texto intitulado “Corte
Interamericana de Direitos Humanos”:
“Ao ser promulgada em 1988, a Constituição Federal atribuiu valor
maior aos estudos dos Direitos Humanos fundamentais,
estabelecendo a aplicação imediata aos mesmos, em consonância
0a uma tendência internacional.”(AGU, 2015).

A educação de direitos humanos é uma educação de natureza
permanente, continuada e global. Ela também é uma educação de natureza
permanente,

continuada

e

global.

Ela

também

é

uma

educação

necessariamente voltada para a mudança, é uma inculcação de valore que visa
a formação do se humano direcionada para o afeto e acolhimento pessoal. Não
se toma como uma formação mecânica que apenas instrui, transmite
conhecimentos.
Todos

os

profissionais

envolvidos

no

processo

educacional

compartilham dessa educação para se promover como verdadeiros
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educadores. Isso inclui educadores e educandos, e toda equipe que compõe a
educação.
O Município de Jussiape que apostar numa educação com premissas,
que valorize a educação continuada que leve a mudança e gere compreensão
e compartilhe o amor, a razão e emoção. Entretanto faltam recursos para
educação, vistos como acesso aos bens sociais que abrem caminhos e levam
à emancipação.
Ainda falta muito para chegar em uma realidade satisfatória. As escolas
necessitam de professores capacitados para atender a essa demanda. Assim
como a formação de toda equipe escolar para acolher e atender às
necessidades promovendo o respeito aos direitos e liberdade. Outra questão
que carece cobrança é a presença de Psicopedagogos nas escolas para
assessorar

e

esclarecer

diversos

aspectos

do

processo

de

ensino

aprendizagem com uma atuação preventiva.
A rede regular de ensino deve oferecer educação especial para qualquer
aluno com deficiência. Além de exigir mudanças na forma de conduzir as aulas,
é preciso que haja também um modo diferente de relacionar com a turma e
com os familiares. O tema é muito importante, porém muitos lugares como as
escolas de Jussiape ainda não contam com as necessidades para tender
públicos tão diversificados.
Conforme Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, lei número
13.146/2015, acessibilidade é a:
Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança
e autonomia, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos,
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações
abertas ao público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana
como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Sabe-se que a tecnologia é hoje uma grande aliada da acessibilidade.
Além das mudanças implantadas no ambiente físico escolar, os recursos
didáticos e pedagógicos, a comunicação e informação, também são
impactadas pela tecnologia. Essa é mais uma conquista almejada pelo
Município de Jussiape, inserir recursos e ferramentas tecnológicas, pois as
inovações funcionam como colaboradoras da educação inclusiva, na qual
acessibilidade é um fator determinante para que nenhum estudante fique de
fora da escola.
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1.6.2. EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE
O presente texto é um convite aos profissionais da educação para uma
reflexão sobre o Tema Integrador, Educação para a Diversidade. Presença
marcante nas práticas e ambientes sociais, sobretudo na contemporaneidade,
e não diferente nos territórios escolares.
A escola, entre outros espaços sociais, é um território onde a
diversidade humana é temática latente, candente, entremeada por contornos
áridos e práticas sociais contraditórias e muitas vezes tensionadas. Ela tende a
reafirmar predileções histórico-culturais, veladas ou declaradas, de valores,
atitudes e conhecimentos, ditos socialmente aceitáveis ou “politicamente
corretos”.
Segundo Costa:
“A diversidade tem ligação estreita com igualdade, um dos
princípios do estado democrático. Portanto, em educação, é
fundamental que os profissionais tenham condições para
reconhecer a heterogeneidade social e o direito que todos têm,
mediante a equidade no tratamento dos diferentes grupos
sociais. A equidade revela que a diferença entre os diversos
grupos sociais não deveria comprometer a igualdade de direitos,
pois as diferenças não podem se converter em desigualdades.”
(COSTA, 2014, p. 5).

Compreende-se que a escola não é um espaço social neutro. Ela
precisa exercer e legitimar o seu papel político-pedagógico, objetivando acolher
os conhecimentos tradicionais advindos dos sujeitos que integram a
comunidade escolar, em especial, os estudantes; garantir o direito à
aprendizagem de todos os estudantes, aos conhecimentos científicos,
historicamente construídos pela humanidade, independente de raça, etnia,
gênero,

orientação

sexual,

deficiência,

religião,

geração

ou

situação

socioeconômica, e promover a produção de novos conhecimentos advindos do
entrelaçamento dos primeiros.
Diante de muitos casos de bullying com finais trágicos nos noticiários,
trabalhar diversidade nas nossas unidades escolares se tornou uma
necessidade para que possamos construir uma sociedade mais humana, com
empatia, respeitando todos os tipos de escolhas.
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Por tanto, torna-se responsabilidade dos educadores lidar com as
diversidades nas escolas, ensinando seus alunos a respeitar as diversas
diferenças entre os seres. Afinal, a heterogeneidade não é desordem e sim unir
diferentes pensamentos, manifestações e ideias que tenham a capacidade de
fortalecer enriquecendo o ser humano.
Diversidade é promover o resgate da verdadeira raiz da pluralidade de
línguas, raças, religiões, sexualidade, etc, sendo condutas que não podem ser
prejulgadas por nenhum ser.
Os alunos após conhecer os fatos compreendendo a pluralidade que os
rodeiam eles se sentem responsáveis pela transformação de seus ambientes e
de suas histórias. Para lidar com a diversidade em sala de aula temos que
esclarecer os seguintes termos: Preconceito: julgamento pressuposto, sobre
uma pessoa ou população; Racismo: É a superioridade de uma raça humana
em relação às demais, características intelectuais ou morais por se sentir
superior a alguém: Discriminação: quando os preconceitos são usados com
atitudes ou ações que ferem os direitos das pessoas, sendo utilizado critérios
injustos, como raça, gênero, idade, religião, etc.
Todos envolvidos no âmbito escolar tem que ser consciente da
importância de ofertar aos seus alunos um ambiente escolar que dê prioridade
estimulando assim o respeito à diversidade, tornando-os cidadãos mais bemeducados, respeitosos, empáticos ao ponto de se preocuparem com o outro,
tendo espírito do coletivo.

1.6.2.1. Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade
A Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade perpassa pela
compreensão de que Gênero e Sexualidade referem-se a duas importantes
dimensões humanas que estão intimamente relacionadas. Nesse sentido,
todos os seres humanos se identificam na construção sociocultural do gênero e
da sexualidade genótipo em determinado momento, uma vez que as
“identidades são sempre construídas, elas não são dadas e acabadas”.
No que se refere aos estudos de gênero, faz-se necessário compreender
alguns conceitos básicos sobre: sexo, gênero, identidade de gênero, papéis/
estereótipos de gênero e identidade sexual ou orientação sexual.
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Sexo: refere-se aos aspectos biológicos, anatômicos, as características
fenotípicas/características externas: genitálias, órgão reprodutores internos,
mamas, barba, entre outros e genotípicas/características genéticas: genes
masculino e feminino, assim, o sexo pode ser masculino ou feminino.
Gênero: embora contemple as mesmas categorias, masculino e
feminino, é designado como “as várias possibilidades construídas dentro de
uma cultura específica de nos reconhecermos como homens ou mulheres”
(ALVES et al.,2014, p. 21). Ainda pode-se dizer que “é o conjunto das relações,
atributos, papéis, crenças e atitudes que definem o que é ser homem ou mulher
na vida social” (BRASIL, 2011, p. 17). Dessa forma, a identificação
sociocultural de pertencer a um determinado gênero é aprendida, incorporada,
intencionalmente ou não, “com os amigos (as), a família, nas instituições
culturais, educacionais e religiosas e ainda nos locais de trabalho” (BRASIL,
2014, p. 16).
No Município de Jussiape trabalhar o tema diversidade sexual e de
gênero enquanto possibilidade de construção de sujeitos sociais críticos, que
reproduzam em sociedade uma nova mentalidade em relação à orientação
sexual, diminuir o preconceito e encontrar mecanismos para que a violência de
gênero seja mitigada. A orientação sexual compreende a ação da escola como
complemento à educação dada pela família. A escola deverá informar os
familiares sobre a inclusão de orientação sexual na proposta curricular.
O objetivo é ponderar sobre a construção de sujeito crítico e participante
em sociedade.
A Resolução nº 4, do Conselho Nacional de Educação, de 13 de julho de
2010, que estabelece as Diretrizes Nacionais da Educação Básica, no
parágrafo 3º, art. 43, capítulo 1, define as questões de gênero, entre outras,
como componente integrante dos PPPs escolares:
“A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico,
cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade
cultural que compõem as ações educativas, a organização e a
gestão curricular são componentes integrantes do projeto políticopedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que
a identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das
etapas da Educação Básica assumidas, de acordo com as
especificidades que lhes correspondam, preservando a sua
articulação sistêmica.”11

Concluímos informando que a educação de gênero e diversidade é um
caminho eficaz para suscitar debates em torno da negatividade do preconceito
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sexual e que relações de poder em sociedade possam ser reexaminados como
decorrência de um país mais harmonioso socialmente.

1.6.2.2. Educação para as relações étnico-raciais
Diante deste cenário, compete à educação escolar realizar a formação
dos sujeitos de direitos e deveres, para o pleno desenvolvimento da cidadania,
visando o respeito a si e aos pares. Incluindo, desta forma, respeito às
identidades de gênero e sexualidade, dimensões inerentes à pessoa humana,
sem com isso incorrer em práticas discriminatórias e de violações associadas
aos modos de ser, existir e fruir a sexualidade individual e entre pares. Tais
identidades são dimensões, inexoravelmente, humanas.
A pluralidade sociocultural na Bahia é bastante expressiva e muito
simbólica para o contexto nacional, uma vez que foi nesse estado que a
história do Brasil começou. Essa diversidade, oriunda dos povos precursores
dessa nação, indígenas, portugueses e africanos, recebeu ao longo da história
novos sotaques e contornos culturais dos imigrantes e descendentes de
europeus, africanos, asiáticos, latino-americanos, ciganos, entre outros. Diante
desse fato, seria coerente e legítimo que a coexistência desses povos, bem
como as suas tradições culturais, dos seus ancestrais e descendentes,
convivessem harmônica e pacificamente em respeito e igualdade de
oportunidades. Ou seja, vivendo efetivamente a famigerada “democracia
racial”. No entanto, não é isso o que se observa,
“No Brasil, após quase quatrocentos anos de escravidão, o Estado
Republicano não estabeleceu um projeto de reparação para os
povos ‘libertos’ e alijados de acesso a direitos, no sentido de garantir
as condições mínimas de inserção social, como acesso à terra, à
moradia, à educação e à saúde. Tampouco houve o reconhecimento
e valorização da pluralidade cultural desses povos; dessa forma, a
identidade nacional tornou-se frágil, existindo, até os dias de hoje, a
intolerância e desrespeito à diversidade. Não houve uma
preocupação em se construir um conceito de povo, uma identidade
nacional e tampouco de garantir aos trabalhadores acesso a direitos,
mesmo os mais elementares como alimentação e moradia.”
(Distrito Federal, 2010).

Ao estudar esse assunto, para expor um trabalho adequado, teve-se
como objetivo as concepções e práticas de professores da Educação Infantil
sobre as Relações Étnico- Racial na Escola.
A certeza de ser Movimento Negro unificado
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A malicia de ter no pensamento
Toda luta do passado.
Na praça, palanque
Ecoa pelos ares
O grito na negrada
Zumbi não morreu
Ora Viva Palmares!
Nossa luta unificada.
Há que sabor deve ter
Um pedaço espaço podre
E se o poder é bom
Negro também quer o poder.
(INOCÊNCIO, 1988).
Em nosso país, o problema como diz Antônio Sérgio Guimarães, o
ideário anti–racista de negação da existência de “raças”, fundiu-se rapidamente
com uma política de negação do racismo como fenômeno social.
Para começar, é preciso deixar os clichês de lado. Nada de acreditar
que somos iguais e ponto. Antes de qualquer coisa é essencial reconhecer que
existem

as

diferenças.

“Infelizmente,

muitas

escolas

reproduzem

a

discriminação racial e muitos não apresentam propostas pedagógicos para se
contrapor a essas situações.” Uma das maneiras de combater a discriminação
na sala de aula, é sanar toda forma de preconceito, dando prioridade os
primeiros anos da Educação Infantil.
Diferenças raciais é ocorrido e não discutido na entidade escolar, no
livro didático e na própria grade curricular escolar. É apresentado também
algumas práticas pedagógicas a fim de melhorar o trabalho com diversidade
cultural no ambiente escolar.
Cabe ao professor também o papel de mediar e equilibrar a situação
pois, em geral, os alunos mais pobres são negros e correm os maiores riscos
de serem discriminados.
O livro didático não apresenta o negro como realmente deveria ser visto
que às vezes, ele é até como uma figura folclórica, sendo assim o livro o
principal instrumento ideológico da escola. A família também é um fator
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predominante na questão da discriminação racial, muitas vezes gerando um
mal-estar na criança.
Pode-se defender que a discriminação racial afeta o desempenho
escolar do aluno, já que esse é um problema que envolve uma questão social
que influencia a aprendizagem e a vida aluno.
O Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental, dessa forma, constitui-se em uma referência para que as
unidades escolares tratem a Educação para as Relações Étnico-Raciais na
perspectiva de incorporar a diversidade em toda a sua complexidade,
compreendendo a dinâmica da ação educativa como prioritária para eliminar as
discriminações, emancipar grupos historicamente discriminados, valorizar
socioculturalmente o sujeito, demarcando a importante contribuição das ações
pedagógicas na construção de identidades.

1.6.3. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
No mundo inteiro, busca-se um trânsito seguro com ações de
engenharia, educação, policiamento e fiscalização. Todas as experiências em
Educação para o Trânsito de crianças, jovens, adultos e idosos objetivam
conscientizá-los para conviver no espaço viário e formar cidadãos que
respeitem a legislação e não se envolvam em acidentes de trânsito. Não se
pode tratar esse tema apenas como um caráter informativo. É necessário que
ele faça parte da construção do conhecimento da criança, do jovem, do adulto
e do idoso.
Pode-se dizer que o objetivo geral da Educação para o Trânsito é
despertar uma nova consciência viária que priorize a prevenção de acidentes e
a preservação da vida. Envolve, genericamente, três aspectos: conhecimento,
prática e conscientização, sendo necessário que seja dirigida a todas as
pessoas, principalmente às crianças e jovens.
O comportamento da criança e do jovem ao transitar é influenciado
pelas ações dos pais, dos familiares, dos grupos sociais, pelas relações
interpessoais e por condutas negativas. É necessário que a escola esteja
presente em sua vida e forme cidadãos mais conscientes e que desenvolva o

63

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
63 - Ano - Nº 1580

senso crítico que será levado para a vida toda. O Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) vigente, nos seus 20 (vinte) capítulos e 341 (trezentos e quarenta e um)
artigos, cita a palavra “educação” 28 (vinte e oito) vezes, além de 13 (treze)
palavras e termos correlatos como: aprendizagem, currículo de ensino,
currículo interdisciplinar, escola pública e outros.
Através da Educação no Trânsito dentro das escolas pode-se formar
cidadãos mais conscientes e preparados para enfrentar a vida e o trânsito. A
iniciativa tem por objetivo construir na concepção de valores, o respeito para
com o próximo, para a proteção da vida, que é o nosso bem maior. A educação
no trânsito nas escolas auxiliar, ainda, na compreensão da criança em relação
aos elementos e as situações vivenciadas no trânsito. Por tanto, os
ensinamentos sobre educação no trânsito deve começar nas séries iniciais e
aliar teoria e prática. As crianças devem ser orientadas a ter um
comportamento adequada em relação a segurança necessária nas vidas
públicas tanto na condição de pedestre quanto na de passageiro.
Educar para o trânsito é primordial para a sociedade atual, que vive um
quadro brutal representado por variedades formas de agressões ao homem em
seu cotidiano. A escola necessita acompanhar as mudanças sociais
preparando o educando para saber transitar no espaço público, além de refletir
sobre a questão da ética, ou seja, repensar sobre as diversas faces de conduta
do ser relacionadas ao ato de transitar.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacional PCNs (2001) trabalhar
com o tema ética diz respeito às relações humanos presentes no interior e
exterior da escola, posto que esta não é uma ilha isolada, ela ocupa um lugar
importante nas diversas comunidades envolvendo as famílias dos alunos. A
escola precisa estabelecer uma conduta a partir de valores e princípios que
norteiam o cotidiano, tais como: respeito, diálogo, solidariedade e justiça.

1.6.4. SAÚDE NA ESCOLA
A saúde, assim como a educação, são direitos fundamentais expressos
na Constituição de 1988, que no art. 6º traz:
“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.”
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Enquanto direito, é inerente a todos sem distinção de raça, etnia,
gênero, religião ou condição socioeconômica, sendo dever do Estado garantila, mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos bem como o acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).
Por sua vez, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde
como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente
ausência de afecções e enfermidades” (OMS, 1946).
Nesta perspectiva, o tema integrador Saúde na Escola, associado ao
recorte territorial, ganha relevância no currículo das unidades escolares,
possibilitando a implementação de estratégias mais efetivas para o
enfrentamento

dos

problemas

de

saúde

mapeados

no

território

e,

principalmente, na proposição de soluções mais adequadas.
É fundamental que as práticas pedagógicas possibilitem à comunidade
escolar o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, conhecimentos,
atitudes e valores que promovam a tomada de decisões baseadas na ética, no
bem-estar físico, social e mental, conferindo-lhe assim um papel interventivo,
além de estimular ações de promoção à saúde e prevenção dos agravos,
direcionadas ao enfrentamento das vulnerabilidades dos estudantes frente às
questões de saúde, tais como: prevenção das Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST); prevenção e controle da Dengue/Chikungunya/Zika vírus
e outras arboviroses; prevenção ao uso do álcool, tabaco e outras drogas;
promoção da cultura de paz e da valorização da vida; prevenção das violências
e a promoção de hábitos e atitudes saudáveis; saúde sexual e saúde
reprodutiva;

prevenção

de

doenças

imunopreveníveis,

entre

outras,

contribuindo, assim, para a formação integral dos estudantes.
As escolas juntamente com os PSEs, busca contribuir para a formação
integral dos alunos, promovendo ações de promoção, prevenção, atenção e
cuidados à saúde de todos, visando o enfrentamento das vulnerabilidades
compreendendo o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens e
adultos da rede de ensino.
Promovendo projetos onde alunos desenvolva a sua curiosidade em
higienes corporal e bucal com semanas de avaliação médicas, psicológicas e
odontológicas.

65

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
65 - Ano - Nº 1580

Promover a saúde não é somente fazer prevenção de doenças, e sim
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos dando condições de saúde mental
e corporal.
O PSE é uma integração da saúde e educação para o desenvolver da
cidadania e qualificação das políticas públicas brasileiras.
Desde 2013, todos os municípios brasileiros são aptos a participar do
programa Saúde na Escola, expandindo para as creches e pré-escolas,
fazendo parte do programa para todos os níveis de ensino.

1.6.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Educação Ambiental, um dos Temas Integradores do Documento
Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, é definida pela Lei Estadual nº 12.056/2011, como o conjunto de
processos permanentes e continuados de formação individual e coletiva para a
sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos,
atitudes e hábitos, visando a uma relação sustentável da sociedade humana
como ambiente que integra, principalmente no que concerne à fauna, à flora e
aos recursos hídricos.
Diante do atual cenário global, em que a preocupação com as mudanças
climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos
socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias evidenciam-se
na prática social, cabe às unidades escolares incluir os princípios da educação
ambiental de forma integrada aos objetos de conhecimentos obrigatórios, como
forma de intervenção ampla e fundamentada para o exercício pleno da
cidadania, conforme destacado nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei nº 9.394/1996) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação
Ambiental, estabelecidas pela Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, do
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Conselho Nacional de Educação, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.
A educação ambiental na escola e a conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente, além de ser um reflexo dos conceitos multiculturais
e interdisciplinares, tem se tornado uma necessidade e uma preocupação
quanto às soluções que se pretendem para garantir uma melhor qualidade de
vida às futuras gerações.
A escola educa por sua vez também é responsável pela sociedade. A
educação ambiental é uma forma abarcante de educação, através de um
processo pedagógico participativo que procura infiltrar no aluno uma
consciência crítica sobre os problemas do ambiente e auxiliá-lo a criar e ter
uma educação preocupada não somente com o bem estar individual, mas um
bem estar que procure pensar em ideologias que se empenhem na
transformação moral da sociedade, os novos rumos da educação pretende
formar alunos com responsabilidade ambiental, mas que isso, uma
responsabilidade social, pois cuidar do meio em que se vive é pensar na
sociedade.
Com base nos seus PPPs, as unidades escolares devem realizar o
planejamento de ações sociopedagógicas, de forma transversal, sistemática,
contínua e integrada com as demais atividades/ações desenvolvidas pelas
unidades escolares, visando à promoção da saúde e prevenção dos agravos,
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 do abandono e na evasão escolar.
As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação
devem adotar metodologias que tenham como base a formação humanística,
promovendo situações de aprendizagens contextualizadas que considerem as
experiências dos estudantes, como também a elaboração dos seus projetos de
vida, os temas da contemporaneidade, os objetos de conhecimento, o
desenvolvimento

de

competências

promotoras

de

saúde,

como

o

autoconhecimento, o autocontrole, a autoestima, a autorresponsabilização, a
autonomia, a consciência social, entre outros, voltados à formação integral e ao
enfrentamento de vulnerabilidades sociais que comprometam o pleno
desenvolvimento dos estudantes.
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O objetivo principal é desenvolver ações educativas sobre questões e
problemas ambientais, através de métodos ativos, conscientizando sobre a
necessidade de proteção e preservação do meio ambiente. Constatou-se que
educação ambiental na escola é hoje o instrumento muito eficaz para se
conseguir criar e aplicar formas sustentáveis de interação sociedade-natureza.
Este é o caminho para que cada indivíduo mude de hábitos e assuma novas
atitudes que levem à diminuição da degradação ambiental, promovam a
melhoria da qualidade de vida e reduzam a pressão sobre os recursos
ambientais.

1.6.6. EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PARA O CONSUMO

As unidades escolares devem promover a inserção de conteúdos que
estimulem a capacidade de escolha consciente e responsável nas discussões
em sala de aula, apontando para a formação de indivíduos que possam
gerir/mediar os recursos, transcendendo a questão restrita ao dinheiro, ou seja,
não versado na aquisição de bens associados, tão somente, ao lucro imediato,
mas para a constituição de cidadãos que reconheçam o caráter finito dos
recursos e, portanto, capazes de agregar bens sem desconsiderar o
desperdício e o descarte irresponsável destes no ambiente e, principalmente, o
consumismo desenfreado.
Ferreira (2017), em seu artigo intitulado “A importância da educação
financeira pessoal para a qualidade de vida”, apresenta argumentos e relaciona
os índices de qualidade de vida com os conhecimentos e práticas da educação
financeira pessoal, destacando que não há intenção de:
“[...] expor que qualidade de vida é parar de gastar ou poupar apenas
para item específico, e sim mostrar que gastando de forma
consciente e inteligente o indivíduo tem mais possibilidade de
conquistar o que para ele é importante assim como proporcionar
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uma vida mais tranquila e estável sem um endividamento constante
que acaba por tirar a tranquilidade do indivíduo.”

A educação financeira é uma leitura da realidade, é planejar a vida,
prevenir e buscar a realização individual e coletiva. Desde os anos iniciais deve
ser trabalhada na vida escolar, onde é dado os primeiros passos para
construção do projeto de vida de cada indivíduo. Através da educação
financeira o estudante compreende que seus sonhos podem se tornar
realidade. Ela é entendida como como um tema transversal que dialoga com as
diversas disciplinas, assim o Município, com base na LDB, tenta oferecer aos
alunos informações e orientação que favoreçam a construção de um
pensamento

financeiro

consistente

com

o

objetivo

de

desenvolver

comportamentos autônomos e saudáveis.
O tema é um tanto desconhecido. É preciso que haja mais
esclarecimento

e

um

estudo

aprofundado

sobre

o

assunto.

Uma

conscientização da importância de criar no aluno pensamento crítico e
comportamento independente capaz de se colocar como protagonista de
desenvolver nele sua história de vida, dando a ele condições de planejar para
si, em conexão com o grupo familiar e social a que pertence. Trabalhar
educação financeira nas escolas é pensar em um futuro com pessoas
inteligentes financeiramente, isso pode ser a solução para uma sociedade que
futuramente saiba controlar seu orçamento. É grande investida que pode
contribuir com a subtração de tantos problemas sociais que atingem a vida das
pessoas

atualmente,

como

dúvidas,

problemas

de

saúde,

violência,

desigualdade social e até mesmo a preservação ambiental entre tantos outros.

1.6.7. CULTURA DIGITAL

A transformação da materialidade dos bens culturais analógicos em
dados codificados digitais, representa uma alteração significativa nos
processos de produção, reprodução, distribuição e armazenamento dos
conteúdos simbólicos – a cultura digital expressa a mudança de uma era.
Hoje, graças à complexa tecnologia dos meios de comunicação, o que
acontece a milhares de quilômetros faz parte da nossa experiência cotidiana.
Ambientada pelas tecnologias da comunicação, a sociedade atual vive em
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vários lugares simultaneamente, uma espécie de amálgama entre presença
física e presença a distância.
Nesse contexto, o geógrafo Rogerio Haesbaert propõe adotar a noção
de multiterritorialidade, na medida em que existe a possibilidade de
“experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular
uma territorialização efetivamente múltipla” (2004, p. 11). A noção de
multiterritorialidade traduz a demanda contemporânea de apropriação e
pertencimento

flexíveis,

de

territorialidades

mais

instáveis

e

móveis.

Anteriormente, a relação com os acontecimentos se dava no passado, como a
luz das estrelas no céu. Na nova circunstância social, as pessoas
experimentam uma presentificação do mundo – é o tudo ao mesmo tempo
agora.
A facilidade de conexão e a redução de custos de equipamentos,
especialmente de celulares/smartphones, marcam um ponto de ruptura com a
lógica de broadcasting. A internet redefiniu a relação entre produtores
(profissionais de criação e distribuição de conteúdo) e consumidores. Os
consumidores convertem-se em produtores ou editores, na medida em que
difundem

conteúdos

próprios,

remixados

por

eles,

ou

simplesmente

compartilham materiais de sua seleção. O acesso facilitado e barato também
deu vazão ao caudaloso rio de informações até então represado. Um estudo da
International Data Corporation indica que, até 2025, a quantidade de dados
produzidos no mundo será de 163 zettabytes (cada zettabyte é um trilhão de
gigabytes), dez vezes a quantidade de dados gerados em 2016, que totalizou
16,1 zettabytes (IDC, 2017).
A ambiência criada pela profusão de suportes e a constante circulação
de conteúdos favorecem a emergência de formatos narrativos híbridos,
adequados ao mundo hiperconectado.Segundo Gonçalves, “Na era da
convergência midiática, discutir a linguagem de cada mídia separadamente não
é mais suficiente para se entender como a mensagem adquire novos
contornos, dependendo do meio que a veicula” (2014, p. 16).
A internet torna tudo isso possível porque os conteúdos digitais
absorvem textos, imagens e sons e podem ser transferidos em altíssima
velocidade, a partir de pacotes de informação padronizados, de acordo com
inúmeras regras, chamadas protocolos, que definem efetivamente o modo, os
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limites e as formas dessa comunicação. [...] A internet é capaz de transferir e
vincular tudo o que possa ser digitalizado. (SILVEIRA, 2007, p. 27).
A discursão sobre a integração das tecnologias ao currículo tem
demandado dos formadores de educadores numa aprofundada discursão sobre
esse tema seja na formação inicial, seja na continuada.
Uns dizem respeito ao digital como uma linguagem a serem utilizadas,
outra foca totalmente no aprofundamento de seu uso com senso crítico.
Competências

que

trazem

a

tecnologia

como

ferramenta

de

desenvolvimento pedagógico e habilidades.
Procurar oferecer o meio digital como uma das diferentes linguagens
necessárias para serem utilizadas como uma das formas de comunicação.
É preciso que a escola e os educadores planejem como aplicá-los,
planejar como incluir a tecnologia na sala de aula é o primeiro passo antes de
pensar em múltiplas abordagens, atividades, que incorporem a tecnologia para
a rotina pedagógica dos alunos como por exemplo: utilização de ferramentas
digitais, produção multimídia, linguagens de programação, domínio de
algoritmos, visualização e análise de dados, mundo digital e uso ético.

1.6.8. EDUCAÇÃO FISCAL

O Tema Integrador Educação Fiscal exerce um papel importante no
DCRB por ter como objetivo o desenvolvimento de valores e atitudes,
competências e habilidades necessárias ao exercício de direitos e deveres na
relação recíproca entre o cidadão e o Estado, principalmente por dar ênfase ao
sujeito de direito na condução da vida social e nas relações humanas.
Sobretudo nas unidades escolares, uma vez que aborda os direitos assim
como os deveres que todos têm com o país, com o estado, com a comunidade
e os semelhantes.
Destaca-se a necessidade de atentar ao disposto na competência geral
da Educação Básica de número 10, exposto na BNCC: “agir pessoal e
coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários” (BRASIL, 2017).

71

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
71 - Ano - Nº 1580

Desta forma, a Educação Fiscal contribui para a relação do cidadão com
seus governantes, e de forma específica, no que se refere a sua participação
no processo de planejamento e acompanhamento da aplicação dos recursos
públicos, além de potencializar instâncias de participação existentes nas
unidades escolares, a exemplo dos “Colegiados Escolares”, “Grêmios
Estudantis” e, principalmente, práticas da gestão democrática.
O tema integrador Educação Fiscal constitui-se como um conhecimento
a ser contemplado por todos os Campos de Experiências e Áreas do
Conhecimento, preservando-se suas especificidades, uma vez que os objetos
de conhecimento estão relacionados a questões sociais e econômicas, com
efeito, principalmente, do sistema produtivo. Envolve um processo de
sensibilização, informação, apropriação e conscientização dos indivíduos sobre
as questões fiscais.
A implementação da Educação Fiscal nas unidades escolares se
constitui como prática educativa voltada para o entendimento da realidade
social e dos direitos e responsabilidades, nos níveis pessoal e coletivo, bem
como a afirmação da participação política como princípio.
A escola, que historicamente é o palco e alvo da disputa de interesses
específicos, representa a organização dual da nossa sociedade, característica
da economia, sob e no capitalismo, tem a função precípua de tornar o indivíduo
cada vez mais capaz de conhecer os elementos de sua situação no mundo,
para intervir e promover sua transformação (SAVIANI, 1985) e, quando se
passa a ter consciência do poder de influenciar e decidir, um novo mundo pode
ser vislumbrado.
Diante de muitos casos de bullyng com finais trágicos nos noticiários,
trabalhar a diversidade nas nossas unidades escolares se tornou uma
necessidade para que possamos construir uma sociedade mais humana, com
empatia respeitando todos os tipos de escolhas.
Por tanto, torna-se responsabilidade dos educadores lidar com as
diversidades nas escolas, ensinando seus alunos a respeitar as diversas
diferenças entre seres. Afinal, a heterogeneidade não é desordem e sim unir
diferentes pensamentos, manifestações e ideias que tenham a capacidade de
fortalecer, enriquecendo o ser humano.
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Diversidade é promover o resgate da verdadeira raiz da pluralidadede
línguas, raças, religiões, sexualidade, etc, sendo condutas que não podem ser
prejudicadas por nenhum ser.
Os alunos após conhecer os fatos compreendendo a pluralidade que os
rodeiam, eles se sentem responsáveis pela transformação de seus ambientes e
de sua histórias. Para lidar com a diversidade em sala de aula temos que
esclarecer os seguintes termos:
¾ Preconceito: julgamento pressuposto, sobre uma pessoa ou
população;
¾ Racismo: é a superioridade de uma raça humana em relação às
demais, características intelectuais ou morais por se sentir
superior a alguém:
¾ Discriminação: quando os preconceitos são usado com atitudes
ou ações que ferem os direitos das pessoas, sendo utilizado
critérios injustos, como raça, gênero, idade, religião, etc;
Todos envolvidos no âmbito escolar tem que ser consciente da
importância de ofertar aos seus alunos um ambiente escolar que dê prioridade
estimulando assim o respeito à diversidade, tornando-os cidadãos mais bemeducados, respeitosos, empáticos ao ponto de se preocuparem com o outro,
tendo espírito do coletivo.
O conjunto de ações educativas que mobilizam o cidadão a
compreender a função socioeconômica dos tributos convertendo o em
benefícios sociais, é denominado Educação Fiscal. Tendo como objetivo formar
cidadãos que compreendam a função social dos tributos; acompanhando a
ampliação dos recursos públicos ; motivando-os para exercitar a cidadania
plena.
Visando esse contexto, a escola tem uma fundamental importância
sustentável para todos, tendo como importância no educar, formar cidadãos
críticos, cheios de conhecimentos. A Educação Fiscal tende a trabalhar de
forma transversal; as ações educativas devem ser desenvolvidas na promoção
dos interesses coletivos, construindo valores tornando indivíduos responsáveis.
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Introdução
A Educação Infantil é dever e obrigação do Estado e responsabilidade
política e social da sociedade e não apenas daqueles que vivenciam a
realidade escolar, utilizando-se dos préstimos da escola ou exercendo nela
suas funções profissionais. Cabe, pois, ao Estado, à família e à sociedade
responderem pela Educação Infantil, resguardando suas especificidades,
traduzidas na indissociabilidade das ações de educar, cuidar e brincar.
Posteriormente, o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil (RCNEI, p.27) define o brincar ao lado do educar e cuidar, considerando
que “Nas brincadeiras, as crianças transformam os conhecimentos que já
possuem anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam”.
Tais

diretrizes

estabelecem

exigências

quanto

às

orientações

curriculares e elaboração dos projetos político-pedagógicos institucionais.
Neste sentido, devem ser contemplados os seguintes princípios:
• Éticos - autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem
comum;
• Políticos - direitos e deveres do cidadão, exercício da criticidade e
respeito à ordem democrática;
• Estéticos - sensibilidade, criatividade, ludicidade e diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
Para garantir o direito à Educação Infantil são explicitadas as
coresponsabilidades entre as três esferas governamentais (federal, estadual,
municipal) e a família, consonantes com a legislação atual:
• Constituição Federal de 1988, inciso IV do art. 208;
• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90;
• Lei sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), Lei nº 8.080/90;
• Lei orgânica de Assistência Social – (LOAS), Lei nº 8.742/93;
• Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96;
• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI/99);
• Plano Nacional de Educação (PNE) Lei nº 10.172/01;
• Constituições Estaduais e Municipais;
• Planos Estaduais e Municipais de Educação;
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• Política Nacional de Educação Infantil - 2005.
Porém, como questiona Kramer (2003), devemos atender as crianças só
porque é lei? Garantir os direitos é responsabilidade social, neste sentido, a
educação das crianças, além de direito social, constitui-se em direito humano.
Assim sendo, a legislação existente representa conquistas daqueles que
buscaram assegurar os direitos da população infantil.
Por conseguinte, estes referenciais para a Educação Infantil devem
orientar os Projetos Político-Pedagógicos, subsidiando os diversos saberes e
fazeres que circulam no dia-a-dia escolar. Não se trata, porém, de propor uma
antecipação da escolaridade com o formalismo do Ensino Fundamental, mas
direcionar o trabalho dos profissionais que atuam nessa instância, no sentido
de traduzir a intencionalidade educativa em atividades cotidianas. Igualmente,
não significa eleger um elenco de conteúdos que deve ser desenvolvido em
determinado tempo e sequência e, tampouco, um conjunto de atividades
educativas organizadas em uma rotina. Para Machado (2004, p. 6), “o caráter
pedagógico da Educação Infantil não está na atividade em si, mas na postura
do adulto frente ao trabalho que realiza”. Assim sendo, os presentes
referenciais - definidos a partir das concepções, experiências e intenções
daqueles que as elaboraram - possibilitam instruir as ações educativas dos
profissionais da Educação Infantil, cujo trabalho deve ser obrigatoriamente
intencional

e

sistematizado,

comprometido

com

a

integridade

e

o

desenvolvimento das crianças.

2.1. CONCEPÇÕES

Na sociedade medieval tradicional não via a criança com bons olhos,
Nesta época não existia a valorização da família ela existia para a conservação
dos bens; a prática comum de um ofício, a criança tinha que trabalhar desde
cedo. “[...] para aprender os trabalhos domésticos e valores humanos,
mediante a aquisição de conhecimento e experiências práticas” (MENDONÇA,
2012, p. 17) e, dessa forma, não era possibilitada a criação de sentimentos
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entre pais e filhos. Não havia distinção entre crianças e adultos, usavam os
mesmos tipos de trajes e de linguagem, não existia um sentimento em especial
aos mais novos. Na educação, pessoas de todas as faixas etárias
frequentavam a mesma sala de aula e recebiam o mesmo ensinamento.
Essa visão que se tinha da criança passa a se modificar social e
intelectualmente após a Idade Moderna, a Revolução Industrial, o Iluminismo e
a constituição de Estados laicos, porém apenas a criança nobre era tratada
melhor, diferentemente da criança pobre. É neste contexto que surgi à figura do
Pedagogo que era o escravo que conduzia à criança a escola.
De um ser sem importância a criança passa ser um indivíduo de grande
relevância na sociedade, com diretos e que precisa ter suas necessidades
físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais supridas.
Segundo Fraboni a etapa histórica que estamos vivendo, fortemente
marcada pela “transformação”, tecnológico - cientifico e pela mudança éticosocial, cumpre todos os requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na
educação da criança, legitimando- a finalmente como figura social, como
sujeito de direitos enquanto sujeito social”. (1998, pg.68).
No Brasil, a educação pública só teve início no século XX. Durante
várias décadas, houve diversas transformações: a pré-escola não tinha caráter
formal, não havia professores qualificados e a mão de obra era muita das
vezes formada por voluntários, que rapidamente desistiam desse trabalho
(MENDONÇA, 2012). Graças à Constituição de 1988, a criança foi colocada no
lugar de sujeito de direitos e a educação infantil foi incluída no sistema
educacional.
Os primeiros movimentos voltados para o cuidado da criança foi em
1874, na qual as Câmaras Municipais do Brasil passaram a destinar uma
ajudar financeira para as crianças negras, místicas ou brancas que eram
rejeitadas, tinha que apresentar periodicamente às crianças as autoridades.
Um tempo depois foi criada pela a Igreja Católica as Rodas dos Expostos, ou
dos rejeitados essa instituição era de cunho filantrópico da Santa Casa de
Misericórdia, e foram se espalhando pelo país no século XVIII. Com o advento
da República houve uma preocupação maior com educação da criança, mas foi
no século XX, que há ações que demonstram atuações por parte da
administração pública. As instituições destinadas ao cuidado da criança eram
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de cunho preventivo e de recuperação das crianças pobres, consideradas
perigosas para a sociedade. O foco não era a criança, mas naquilo que era
denominado como menor abandonado e delinquente. (KUHLMANN JR., 2002),
demonstra uma imagem da criança pobre como delinquente e perigosa em
potencial, pois, pois as crianças viviam mal alimentadas, em lares nos quais o
alcoolismo era uma constante e conviviam com país que, muitas vezes não
trabalhavam.
Em 14 de Novembro de 1930 o Ministério da Educação (MEC) é criado
pelo presidente Getúlio Vargas, que é um órgão do governo federal do Brasil
fundado no decreto nº 19.402, com o nome Ministério dos Negócios da
Educação e Saúde Pública, eram encarregados pelo estado e despacho de
todos os assuntos relativo ao ensino, saúde pública e assistência hospitalar.
Nos anos 70, o Brasil assimilou as teorias desenvolvidas nos Estados Unidos e
Europa, que sustentavam que as crianças mais pobres sofriam de privação
cultural e eram colocadas para explicar o fracasso escolar delas, esta ideia
direcionou por muito tempo a Educação Infantil, enraizando uma visão
assistencialista e compensatória foram então adotadas sem que houvesse uma
reflexão critica mais profunda sobre as raízes estruturais dos problemas
sociais. Isto passou a influir nas decisões de políticas de educação Infantil.
(OLIVEIRA, 2002que vai proporcionar PG. 109). Dessa forma, pode-se
observar a origem do atendimento fragmentado que ainda faz parte da
Educação Infantil destinada às crianças carentes, uma educação voltada para
suprir supostas “carências”, é uma educação que leva em consideração a
criança pobre como um ser capaz, como alguém que não responderá aos
estímulos dados pela escola.
Entre as várias concepções, o currículo requer um posicionamento sobre
qual é a visão assumida sobre Educação Infantil, crianças e infâncias. Portanto,
este currículo ressalta que a criança é um ser em constituição e em processo
de humanização, como esclarece Vigotski (2012a), pois, ao apropriar-se da
cultura acumulada ao longo da história, a criança (re)nasce como ser social. As
crianças, por serem capazes, aprendem e desenvolvem-se nas relações com
seus pares e com adultos, enquanto exploram os materiais e os ambientes,
participam de situações de aprendizagem, envolvem-se em atividades
desafiadoras, vivenciando assim suas infâncias. Fazendo uso de suas
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capacidades, aprendem e se desenvolvem ao cantar, correr, brincar, ouvir
histórias, observar objetos, manipular massinha e outros materiais, desenhar,
pintar, dramatizar, imitar, jogar, mexer com água, empilhar blocos, passear,
recortar, saltar, bater palmas, movimentar-se de lá para cá, ao conhecer o
ambiente à sua volta, ao interagir amplamente com seus pares, ao memorizar
cantigas, ao dividir o lanche, escrever seu nome, ouvir músicas, dançar, contar,
entre outras ações. A instituição que oferta Educação Infantil é um lugar
privilegiado para que as crianças tenham acesso a oportunidades de
compartilhar saberes, de reorganizar e recriar suas experiências, de favorecer
vivências provocativas, inovar e criar cultura, de ter contato e incorporar os
bens culturais produzidos pela humanidade. Todavia, crianças de mesma idade
são

singulares

e

seu

desenvolvimento

também

pode

apresentar

desenvolvimento distinto. Cresce, em importância, o papel da instituição de
educação para a primeira infância como lócus onde deve ocorrer uma
diversidade de experiências, que, por sua vez, precisam ser internalizadas
pelas crianças para a concretização da “emergência do novo”, das
aprendizagens e, portanto, do desenvolvimento desenvolvimento (VIGOTSKI,
2012a). O ponto de vista que norteia este Currículo aposta justamente nas
imensas possibilidades e potencialidades das crianças e de suas infâncias. É
necessário conhecê-las em seus fazeres, linguagens, invenções, imaginações,
brincadeiras e cuidados.

2.1.1. Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento
É importante mencionar que nem sempre o atendimento educativo foi
assegurado às crianças dessa faixa etária. Voltando um pouco na história, até
o século XVIII, não existia nem mesmo um olhar às singularidades das
crianças. Entre os séculos XIX e XX, começam a emergir, de modo ainda
incipiente, uma inflexão na direção dos direitos das crianças, prerrogativas de
cidadania, teorias do desenvolvimento e conhecimento da periodicidade da
vida infantil. Iniciativas da Medicina, da Psicologia e da Pedagogia formulam
discursos e sustentam práticas, divulgando normas de higiene e cuidados para
as crianças. Investem-se em campanhas de amamentação, criam-se

78

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
79 - Ano - Nº 1580

instituições de atendimento, como as creches (ainda com um viés assistencial)
e jardins de infância.
Com o tempo, começa a ganhar corpo um ideário sobre a infância que
atribui à criança o status de sujeito de direitos, estendendo-se na elaboração
de documentos celebrados internacionalmente, entre os quais, a Declaração de
Genebra (1924), a Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959) e a
Convenção dos Direitos da Criança (1989). No Brasil, a década de 1980 marca
a virada do processo de reconhecimento e valorização da infância, porque o
enfoque sai da tutela da família e recai sobre o direito assegurado pelo Estado.
A criança passa a ser considerada sujeito de direitos, fruto da mobilização da
sociedade civil organizada, do movimento de mulheres e de pesquisadoras e
pesquisadores da educação, em especial da Educação Infantil, que, por meio
de intensas lutas e discussões sobre a necessidade da educação formal,
culminou com os avanços registrados na CF de 1988, que passa a considerar a
criança como sujeito de direitos: direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à dignidade, ao respeito, à liberdade, às convivências
familiar e comunitária. Uma das consequências desse movimento é o
reconhecimento da Educação Infantil como dever do Estado e direito da
criança. Se a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em
1990 foi um dos primeiros marcos nessa direção, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB, promulgada em dezembro de 1996, é a
consolidação que firma o elo entre a primeira infância e o atendimento
educativo em instituições de educação coletiva. A Educação Infantil, segundo
os artigos 29 e 30 da LDB é a “primeira etapa da Educação Básica”. Essa lei
consagra definitivamente o atendimento às crianças de até cinco anos de
idade, como parte da estrutura e do funcionamento dos sistemas educacionais.
Seguindo a mesma direção, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais para a Educação Infantil e demais etapas da
Educação Básica, afirmando a necessidade e importância de atendimento
educativo às crianças da primeira infância.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a
que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e

79

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
80 - Ano - Nº 1580

Jussiape

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2017, p. 05).

A Educação Infantil organiza-se em dois momentos, denominados
Creche e Pré-escola. Tais denominações são controversas. A história da
Educação Infantil no Brasil tem se pautado numa luta entre superar o
assistencialismo, por muito tempo associado à creche, e a preparação para o
Ensino Fundamental, também, por algum tempo, ligada à pré-escola. Dessa
forma, quando se fala em Creche e Pré-escola, não se vincula a nenhuma
dessas concepções; trata-se, na verdade, da organização da primeira etapa da
Educação Básica. Uma nova organização dentro dessa já estabelecida na
legislação brasileira foi apresentada pela BNCC: bebês (de 0 a 1 ano e 6
meses), crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) e
crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses), compreendendo esses
três períodos singulares da infância em suas especificidades e necessidades
para cada momento do desenvolvimento, sem a pretensão de enturmação
seriada, que tem como critério as idades estanques. Entende-se essa forma de
organização como constituinte da unidade da Educação Infantil – Primeiro
Ciclo, segundo a organização da Educação Básica da SEEDF. A Educação
Infantil não é assistencial, tampouco preparatória, pois trata-se de uma etapa
da Educação Básica que abarca os direitos de aprendizagem voltados às reais
e atuais necessidades e interesses das crianças, no sentido de proporcionar
seu desenvolvimento integral.

2.1.2. Articulações e garantias
No Brasil considera-se como educação infantil o período de vida escolar
em que se atende, pedagogicamente, crianças com idade entre 0 e 5 anos.
Conforme a LDB nº 9394/96 estabelece que crianças com 0 a 3 anos de idade
estejam na creche e de 4 a 5 anos na pré-escola. (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013).
A educação infantil representa um segmento importante do processo
educativo. Vários fatores contribuem para sua expansão no mundo, entre os
quais se destacam: os avanços do conhecimento científico sobre o
desenvolvimento da criança, a participação crescente da mulher na força de
trabalho extradomiciliar, a consciência social sobre o significado da infância e o
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reconhecimento, por parte da sociedade, do direito da criança à educação, em
seus primeiros anos de vida. Para compreender este processo, é preciso partir
do pressuposto de que o sentimento e a valorização, atribuídos à infância, têm
sido determinados, historicamente, a partir das modificações econômicas e
políticas da estrutura social. Neste sentido, a ideia de infância não existiu
sempre da esma maneira. Ela aparece com a sociedade capitalista, na medida
em que muda a inserção e o papel social, desempenhadopela criança na
comunidade.
No município de Jussiape, as primeiras iniciativas na educação infantil
foram das entidades governamentais, que ofertavam a educação infantil
juntamente com ensino fundamental numa mesma instituição de ensino,
atualmente, a educação infantil é ofertada nas creches: Criança Esperança,
Santa Luzia, Santo Antônio que oferecem exclusivamente a educação infantil
em tempo integral e nas escolas Batista neves, Ernesto Geisel, Dantas &
Carvalho e Manços Freire. Há uma enorme procura desta etapa no município
de Jussiape que vem a cada ano ganhando confiabilidade no sistema
educacional, pois a Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer passou
a ter um olhardiferenciado e em consequência, melhora a estrutura

das

escolas com reformas do espaço físico. No que diz respeito à disponibilidade
de recursos materiais de uso diário, as escolas encontram-se bem amparadas
pela Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer e, com relação a
recursos didáticos, é perceptível uma pequena melhora na aquisição dos
materiais que possam viabilizar o trabalho com o lúdico, que é de fundamental
importância nesse início de trajetória escolar da criança. Existe uma diferença
entre as escolas que oferecem a educação infantil, visto que algumas dispõem
de recursos oriundos do PDDE e Prefeitura Municipal. Enquanto umas têm
materiais parcialmente, há outras que não possuem estrutura adequada e nem
materiais apropriados. A maioria dos profissionais que atuam em classes da
educação infantil do município possui formação superior, mas e aqueles que
não possuem qualificação estão em processo de aquisição da habilitação
necessária para atuação nessa área. Todos são orientados pelo coordenador
pedagógico, que seguem uma matriz curricular construída a partir das
necessidades específicas dos alunos, com base nos Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Infantil (RCNs), as Diretrizes Nacionais da Educação
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Infantil e a proposta pedagógica de cada escola, que junto aos professores
buscamofertar uma educação que corresponda aos anseios da sociedade
atual. Todas as escolas da educação infantil possuem programa de incentivo à
leitura, incluso na rotina semanal e/ou em projetos, com momentos de rodas de
conversas,leitura e novidades. O acompanhamento da aprendizagemse dá
através de relatórios e fichas bimestrais com reuniões para acompanhamento
da família, sendo que, ao final do ano letivo é feito pelo professor um relatório
para registros de todas as habilidades, competências e observações
pertinentes ao aluno, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao
ensino fundamental (Art.31. LDB) sob a orientação do Coordenador
Pedagógico. Quanto ao atendimento às peculiaridades da Educação Infantil,
existe uma parcial articulação com a Secretaria de Assistência Social e a
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer para viabilizar ações
quando há ocorrências dessa natureza. As políticas de assistência social,
justiça, direitos humanos e cultura na perspectiva da formação integral na
educação infantil são desenvolvidas pelos órgãos da Assistência Social
Municipal, como: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo
Conselho Tutelar Municipal, com programas de acompanhamento, prevenção e
tratamento, após o encaminhamento da escola.
É interessante explanar, nesta seção, como acontece o atendimento à
população na faixa etária da Educação Infantil, delimitando a creche (0 a 3
anos) e a pré-escola (4 a 5 anos). Para isso, será necessário dispor dos dados
quantitativos sobre a oferta de Educação Infantil no município, considerando o
número de crianças atendidas, os diferentes estabelecimentos de ensino, a
localização, aesfera administrativa e o ano de matrícula, separadamente, em
creches e pré- escolas. É importante ressaltar que a Lei nº 12.796, de
4/4/2013, traz, em seu Art. 29, que a Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade. Nesse sentido, conforme
o Documento, Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional da Educação
(2014), da Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino (SASE/MEC), a
Educação Infantil visa garantir o acesso dos estratos mais pobres da
população.
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No que tange à Educação Infantil para a Educação do Campo, as
propostas pedagógicas dessas modalidades educacionais devem respeitar as
diferenças e o direito à igualdade e contemplar a diversidade desses povos em
todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero,
geração e etnia. Mediante a invisibilidade a que esta população se encontrou,
historicamente, submetida em nossa sociedade, faz-se necessário conjugar
esforços e ações que favoreçam a superação de desigualdade entre os
municípios, devido ao seu contexto de insuficiência, inadequação relacionada à
políticas e recursos para infraestrutura em relação a temas didáticopedagógicos,

ressaltando

as

questões

referentes

à

discriminação

e

preconceito.
Vale ressaltar a importância no que diz respeito à questão ligada à
itinerância nos municípios, no que tange ao cumprimento das Diretrizes de
Educação aos itinerantes voltados ao Ensino Infantil, para as populações
circenses, parque de diversão e ciganos.

2.1.3. Educação infantil na perspectiva da educação integral

como direito
No Brasil do Século XXI, surgiram inúmeros programas educacionais de
governos estaduais e municipais que incorporam o conceito de educação
integral. Em 2007, por meio da Portaria interministerial n°17, envolvendo os
ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e do
Esporte, foi lançado o programa Mais Educação, cujo objetivo é orientar
recursos para “fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e
jovens, por meio de atividades sócio- educativas no contraturno escolar”
(BRASIL, 2007). Nesse sentido, os sistemas municipais de educação darão
uma contribuição substancial para que o aumento da permanência dos
educandos nas escolas represente, significativamente, a qualidade da
aprendizagem, tanto do ponto de vista do conteúdo como da formação
humana. Isto remete não somente qualificar os espaços educativos já
existentes nas redes de ensino, mas também, à mudança de perspectiva do
currículo e à forma de acesso à educação desses jovens na escola com
articulação de políticas públicas que permitam o direito ao lazer, ao esporte, às
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artes e à profissionalização, significa dizer, mais cultura, mais trabalho e mais
educação. Todos articulados a partir da ampliação da jornada escolar em
tempo integral.
No Município de Jussiape, as escolas em tempo integral estão presentes
em todas as creches do município tanto na zona urbana, quanto na rural com
acompanhamentos pedagógicos e alimentação a todos os alunos. Em 2014 o
município de Jussiape, foi contemplado pelo o programa Mais Educação em
sua rede de ensino. Com isso das 07(sete) escolas do ensino fundamental, 06
(seis) já funcionam em tempo integrais sendo 03(três) na Zona Rural e 03(três)
na urbana, assegurando a todos estudantes, sem exceção de aluno com
necessidades especiais, a garantia de melhoramento no ensino aprendizagem
e melhoria do IDEB das unidades de ensino obedecendo em sua
particularidade os Macrocampos (acompanhamento pedagógico, saúde,
esporte, cultura e lazer) escolhidos por critérios reais de cada instituição.

2.1.4. Entretecimentos entre currículo, didática e processos de

aprendizagem na educação infantil
A HISTORIA DA EDUCAÇÕA INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE
JUSSIAPE se cruza com a história da Educação infantil brasileira e, ambas
vivem um novo tempo, principalmente, pelas aprovações de que esta parte se
caracteriza principalmente como um lugar que garanta os direitos da criança.
A creche é um direito da criança em espaço apropriado em que a ela
possa viver sua infância em circunstâncias apropriadas. Isto expressa uma
mudança da ideia inicial de que a creche seja direito da família, mas sim
direitoda criança.
Para compreender a infância, criança e educação infantil sob a
concepção dos professores de Jussiape, primeiramente precisamos entender o
conceito de criança e educação infantil, para assim discutirmos a concepção
dos professores à luz da representação definida por Bourdieu e dos estudos a
cerca da infância. Criança conforme o Dicionário da Língua Portuguesa é,
“criança sf 1 Ser humano no período da infância. (2009, p. 177)”, partindo
dessa definição, podemos perceber que criança não significa infância, como
muitas pessoas pensam, mas a criança vive a infância (deveria viver) e tem
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seus direitos assegurados conforme a Constituição Federal de 1988 que no
artigo 227 que diz:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (CF, p.
132- 133)

Aqui nosso objeto de estudo é a criança pequena, sujeito histórico,
cultural, social, que se insere na Educação Infantil, ou seja, crianças de 0 a 5
anos. Segundo KUHLMANN JR,
É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O
conjunto de experiências vividas por elas em diferentes lugares
históricos, geográficos e sociais é muito mais que uma representação
dos adultos sobre essa fase da vida. É preciso conhecer as
representações da infância e considerar as crianças concretas,
localizálas nas relações sociais, etc., reconhecê-las produtoras da
história. (2010, p.30)

Para tanto, a história da infância, nos proporciona entender a criança
como sujeito que está na história e que faz parte dessa história, como salienta
KUHLMANN JR,
Pensar a criança na história significa considerá-la como sujeito
histórico, e isso requer compreender o que se entende por
sujeito histórico. Para tanto, é importante perceber que as
crianças concretas, na sua materialidade, no seu nascer, no
seu viver ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e
nela se fazem presentes nos seus mais diferentes momentos. (
2010, p. 31)

Assim, quando falamos em infância na atualidade, não podemos analisála somente como um ser biológico, que passa pelas faixas etárias definidas e
deixá-la fora do enfoque histórico, cultural e social, pois as diferentes visões em
torno da criança contribuíram para sua condição atual. A infância que antes era
vista como um processo de passagem para a vida adulta, sendo que o termo
“infância”, na etimologia da palavra, significa: “infante – o que (in) não (fante)
fala.” A criança é um ser histórico-social, pois é produtora da sua história, nas
palavras de KUHLMANN JR: 24376
A criança não escreve sua própria história. A história da criança é
uma história sobre a criança. Ao procurar levar em conta essa fase da
vida, caracterizando-a como realidade distinta do adulto, não
podemos esquecer que continuamos adultos pesquisando e
escrevendo sobre elas. (2010, p. 30)

Com base nesses marcos constitucionais, nas Leis Diretrizes e Bases
da Educação (LDB), no Inciso IV de seu Artigo 9º, afirma que cabe à União [...]
estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
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Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos
mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. (BRASIL, 1996;
ênfase adicionada).
A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação,
avaliação e revisão dos currículos, e consequentemente das propostas
pedagógicas das instituições escolares, contribuindo, desse modo, para a
articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em
âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à
formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de
recursos didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o
pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade.

2.1.5.

As

¾

A criança, o direito à infância e a Educação Infantil

¾

Diversidade e inclusão Referências 9 17 25 31 52

¾

A relação de parceria com a família

¾

A organização dos espaços, materiais, tempos e relações.

transições

entre

educação

infantil

e

ensino

fundamental: questões didáticas e curriculares
Entende-se que a infância vem se modificando através dos tempos e
dos diferentes contextos sociais, e para interpretar o significado atribuído à
infância, deve-se compreender sua trajetória dentro da história e quais os
tratamentos e a relação das crianças com a sociedade para assim entender o
conceito de infância, criança e educação infantil.
[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

O ato de conceber a criança como ser individual, com suas definições
bem diferentes dos adultos, que possuem direitos enquanto cidadão são
mudanças na educação infantil, tornando o atendimento ás crianças de 0 a 06
anos ainda mais específicos.
Os profissionais e sua formação
Teus ombros suportam o mundo e ele
Não pesa mais que a mão de uma criança.
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(Carlos Drummond de Andrade)
A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trouxe um
novo avanço, ao definir a Educação Infantil como primeira etapa da Educação
Básica, incorporando-a como responsabilidade da área da educação
e não apenas da área social, da justiça, do trabalho ou da saúde.
Segundo o Referencial Curricular para Educação Infantil (1998), cuidado
e educação, vistos como uma unidade deve estar voltada ao favorecimento de
conquistas que são essenciais para as crianças nessa fase, quais sejam
cognitivas, motoras, afetivas, sociais, éticas e estéticas.
A formação do docente que irá atuar na Educação Infantil adquire um
caráter legal a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que
define uma formação mínima, entendendo também a Educação Infantil como
primeira etapa da Educação Básica.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos cinco
primeiros anos do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio na
modalidade normal. (BRASIL, 1996, p. 49).
O modelo escolar de hoje, de acordo com a Lei 9394/96, artigo 13,
solicita a formação de professores capazes de participar da elaboração da
proposta pedagógica escolar; de elaborar e cumprir o seu planejamento,
coerentemente com a proposta estabelecida pela equipe escolar; envolver com
a aprendizagem dos alunos e buscar meios para aliviar-los e sanar suas
eventuais dificuldades; cumprir os dias letivos e horas de atividades e horas de
atividades pedagógicas ede formação continuada estabelecida e cooperar com
a integração entre a escola e a família.
As ações cotidianas realizadas nas escolas fazem parte do currículo,
por isso é preciso que grande atenção seja dada tanto aos modos
como são realizadas essas ações, quanto à formação dos
profissionais que as executam. Construir uma autoria coletiva envolve
muitos personagens, que pouco a pouco assumem a participação no
processo de constituição de um centro de Educação Infantil.
(BARBOSA, 2009, p. 48).

Desta maneira os profissionais da educação infantil, necessitamsomar
globalidades e a vulnerabilidade das crianças e a sua competência. Cabe
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professor entender o modo como a criança constroem seus conhecimentos,
sua visão de mundo e para assim desenvolver suas potencialidades.
Uma concepção dada pelo referencial curricular nacional para a
educação infantil e sobre educar. A concepção de educar é muito maisampla
do que algumas simples atividades preparadas pelo professor e preenchidas
pela criança automaticamente. Educar envolve uma serie de ações que
equilibram cuidados e organização de espaço com situações que possam ser
exploradas de maneiras significativas pela criança. Nesse equilíbrio é preciso
que se considerem três dimensões: cuidar, brincar, e aprender em situações
orientadas.
No entanto, o professor deve esta atento também para uma possível
fragilidade da criança, típica desta faixa etária desempenhando assim um papel
fundamental na promoção de suas necessidades básicas e de seu bem estar.
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados
brincadeiras e aprendizagem orientadas de formas integradas e que
possa contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantil de
relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude
busca de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças,
ao s conhecimentos maias amplos da realidade social e cultural. Nete
processo a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das
capacidades de apropriação e conhe4cumenyo das potencialidades
corporais, afetivas, emocionais, éticas e éticas na perspectivade
contribuir para a formação de crianças feliz e saudáveis ( RCNEI,
1998, p.23).

2.1.6. Transversalidades fundantes e as transversalidades das

competências da Base
Em vista de tudo o que foi colocado até agora, é importante ressaltar
que os autores deste Referencial consideram a solidariedade como uma forma
de conhecimento obtido pela consideração do outro enquanto produtor de
conhecimento, que sempre tem, na Educação, um campo propício para ser
exercitada, criando elos mais resistentes de relações interpessoais. Além de
fatores causais de encontros, o comprometimento pessoal e social são a base
da atitude e da ação coletiva. Vale a atenção para as ações interdisciplinares,
concernentes aos processos de ensino e aprendizagem no que diz respeito à
necessidade de pactos pedagógicos em torno de atividades compartilhadas: a
identificação de afinidades individuais é estratégica, com convergências no
fazer-pensar dos sujeitos participantes, facilitando o início de processos

88

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
89 - Ano - Nº 1580

Jussiape

colaborativos e provocando não só a troca de informações como a criação de
vínculos e laços profissionais e sociais. Assim, a aproximação e o diálogo são
motivações na facilitação de práticas de metodologias interdisciplinares em
sala de aula e, de forma indireta, na identificação pessoal e no reconhecimento
perante o outro, gerados no campo profissional e ampliados para dimensões da
convivência e do respeito. Em todas essas circunstâncias, professores e
coordenadores dos processos precisam ser reconhecidos como atores-autores,
com capacidade de organização em grupos de estudos e trabalho, nos quais,
diante de sucessivos encontros sistemáticos, a aproximação e o respeito se
estabelecem e levam a parcerias com atitudes e práticas solidárias. A Arte,
novamente, surge como área comprometida com processos de Educação
emancipatória

e

estratégia

de

aproximação,

diálogo,

articulação

e

complementaridade de saberes e fazeres em construções compartilhadas. Os
conhecimentos construídos nesse processo dialógico entre professores
especialistas contribuirão para uma reformulação de metodologias, conceitos e
pensamentos, que repercutirão no papel da Educação, aqui identificada como
questão estruturante para a sociedade contemporânea.

2.1.7. Avaliação da Aprendizagem
Universalizar o atendimento dos alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos e
atingir uma taxa de 50% de atendimento para crianças de até 3 (três) anos
representa aumentar o atendimento de alunos. São grandes desafios,
principalmente considerando que o custo por aluno na Educação Infantil é
muito superior ao das outras etapas da Educação Básica, já que o número
adequado de alunos por turma para essa etapa é menor do que o adequado
para outras etapas da Educação Básica. Para tanto, torna-se necessário à
construção de mais unidades escolares com o intuito de garantir o atendimento
adequado às crianças. Entendemos que os primeiros anos de vida de uma
criança são decisivos para seu desenvolvimento futuro. Até os cinco anos, as
crianças desenvolvem capacidades fundamentais, com base nas quais todas
as suas outras habilidades cognitivas serão construídas. Nesse sentido,
buscamos construir nossa proposta curricular de acordo ao Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil e as Diretrizes Nacionais da
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Educação infantil, com o intuito de promover o desenvolvimento global
da criança nos aspectos cognitivo, psicomotor, afetivo e social.
Segundo Luckesi (1996, p.81) “a avaliação deverá ser assumida como
um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se
encontra o estudante, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias
para que possa avançar no seu processo de aprendizagem”. Ou seja, quanto
mais o professor conhecer as formas pelas quais as crianças aprendem,
melhor será sua intervenção pedagógica, assim a avaliação torna-se o
instrumento de mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens da
criança, é o fio de comunicação entre as formas de ensinar e formas de
aprender.
Esta concepção de avaliação evidência que a função da avaliação na
Educação Infantil, como também, em todos os níveis escolares não é
classificatória, não é medida e não deve ser realizada ao final do processo. Ou
seja, a avaliação está a serviço da regulação do ensino e da aprendizagem,
portanto, ela deve ser sistemática e contínua, tendo como objetivo principal a
melhoria da ação educativa, conforme ressalta Jussara Hoffmann (2012, p.25):
Um dos pressupostos básicos dessa prática é, justamente, o seu caráter
investigativo e mediador, não constatativo. A permanente curiosidade dos
professores sobre as crianças é premissa básica da avaliação em Educação
Infantil, e não a intenção de julgar como positivo ou negativo o que uma criança
é ou não capaz de fazer e de aprender.
Essa afirmação da autora nos remete à compreensão de que a
avaliação na Educação Infantil tem como foco fornecer informações acerca dos
processos e das aprendizagens das crianças, atendendo aos princípios de que
as crianças aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes, a partir de
diferentes vivências pessoais e experiências anteriores. Portanto, o papel da
escola é desenvolver o potencial e as habilidades de cada indivíduo sem
qualquer tipo de discriminação, oportunizando a sua participação de forma
ativa e abrangente nos contextos sociais e culturais.
Os educadores do município são orientados a avaliarem na sala de aula,
envolvendo também os educandos nos encontros de todas as instâncias da
instituição ou da comunidade escolar; no desenvolvimento de projetos
temáticos, sociais e culturais; nos encontros e/ou reuniões semestrais, entre
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outros. Essa avaliação sempre é feita por meio de observações e registros. A
Lei de Diretrizes e Bases para a Educação – LDB Nº 9.394/96 no artigo 31,
afirma

que:

“Na

Educação

Infantil

a

avaliação

far-se-á

mediante

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. Podemos ressaltar
mudanças significativas para a melhoria do atendimento das crianças de
Jussiape, como o funcionamento das creches em tempo integral. Nestas
condições, fica estabelecido que é de responsabilidade das instituições de
ensino de Educação Infantil a criação de procedimentos para acompanhamento
do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças,
utilizando a observação crítica, criativa e contínua, além de instrumentos
variados de registros e de documentação.
A finalidade básica da avaliação é servir para tomar

decisões

educativas, para observar e acompanhar o processo de desenvolvimento da
criança e para planejar situações, relações ou ações na instituição que oferta
Educação Infantil. Essa avaliação é responsabilidade dos professores, dos
demais profissionais da instituição, das crianças e de seus familiares ou
responsáveis. As crianças devem participar da avaliação nas atividades e em
seu registro, inclusive iniciando o processo de autoavaliação, ao compreender
que

estão

implicadas

na

organização

do

trabalho

pedagógico,

no

planejamento, na execução, na avaliação e retomada dos projetos e ações.
A visão educacional proposta neste Currículo entende que, ao
dessilenciar as crianças, escutando suas vozes, pode-se contribuir para tornálas cidadãs responsáveis por meio da autorregulação e do automonitoramento
das próprias aprendizagens. Diante dessa perspectiva, compartilha-se do
entendimento de que o uso ético e encorajador dos dados emanados pela
autoavaliação podem garantir estreitamento e fortalecimento dos vínculos entre
crianças e adultos. No que diz respeito à avaliação da Educação Infantil, esta
é de fundamental importância para que se assegure a qualidade no
atendimento às crianças na primeira infância. Os Indicadores da Qualidade na
Educação Infantil (BRASIL, 2009) apontam sete dimensões que indicam a
qualidade na primeira etapa da Educação Básica: 1) planejamento institucional;
2) multiplicidade de experiências e linguagens; 3) interações; 4) promoção da
saúde; 5) espaços, mobiliários e materiais; 6) formação e condições de
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trabalho dos professores e demais profissionais da educação; 7) cooperação e
troca com as famílias e/ou responsáveis e participação na rede de proteção
social. O referido documento aponta, portanto, os aspectos que são
indispensáveis para uma oferta de qualidade de Educação Infantil e propõe
uma metodologia de avaliação periódica desses aspectos, de maneira que os
coletivos das instituições educativas caminhem em busca de melhores ofertas.
Importante salientar que essa avaliação deve ser colaborativa, característica do
serviço prestado à primeira infância como um todo.
Diante do exposto, percebemos que a demanda do município é grande e
que os desafios são muitos. É preciso que busquemos todas as formas e meios
para que as metas atinjam muito mais do que ofertas, mas qualidade para
todos os sujeitos.

2.2. CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

Considerando tais afirmações, a seguir, apresenta-se a síntese das
aprendizagens definidas em cada campo de experiências que deverão ser
exploradas na Educação Infantil e que fundamentam o processo de
continuidade e progressão no Ensino Fundamental, quando serão organizadas
conforme as áreas de conhecimento da BNCC (Linguagens, Ciências
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Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) e respectivos componentes
curriculares.
Ao pensarmos a Educação Infantil do Campo, devemos considerar duas
concepções: a de Educação do Campo e a de Educação Infantil. Para Caldart
(2002), a Educação do Campo deve ser pensada para além da Educação
Básica, ou seja, deve atender todos os sujeitos do campo, não avaliando
apenas a territorialidade geográfica, mas, e principalmente, deve considerar
suas identidades e suas relações sociais.
Assim, uma proposta de Educação do Campo deve ser pensada e
concebida pelos povos do campo, para atender às suas especificidades e
expectativas, deve buscar valorizar e ressignificar seus saberes, valores,
culturas, na perspectiva de assim ressignificar o espaço do campo como um
espaço de vida e com qualidade de vida, onde esses sujeitos vejam, nas
políticas públicas apresentadas, a valorização de suas comunidades e sua
participação efetiva na busca da melhoria das condições de vida, reforçando
assim o desejo de permanência no campo.
A Educação Infantil vem aos poucos sendo lembrada na construção das
políticas nacionais, mas entendemos que ainda se faz longe o alcance do
entendimento da inclusão plena das crianças de zero a cinco anos de idade,
como sujeitos do campo. Constitucionalmente, as crianças moradoras das
áreas rurais, como qualquer outra das áreas urbanas, têm seus direitos
garantidos. A Constituição Federal de 1988 as reconhece como um indivíduo
de direitos com prioridades absolutas conforme aponta o artigo 227:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade. Ao respeito, à liberdade e a convivência familiar
comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência e opressão.

Porém, essa mesma lei não especifica os grupos de crianças existentes,
considerando que todas são passivas dos mesmos direitos estando elas onde
estiverem.
“A identidade das crianças é também a identidade cultural, isto é a
capacidade das crianças constituírem culturas não redutíveis
totalmente às culturas dos adultos” (SARMENTO, 2000).

Assim, ao construírem as “Orientações Curriculares para a Educação
Infantil do Campo”, Ana Paula Silva e Jaqueline Pasuch (2010) defendem:
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Uma educação infantil que permita que a criança conheça os modos
como sua comunidade nomeia o mundo, festeja, canta, dança, conta
histórias, produz e prepara seus alimentos. Creches e pré-escolas
com a cara do campo, mas também com o corpo e a alma do campo,
com a organização dos tempos, atividades e espaços organicamente
vinculados aos saberes de seus povos. (SILVA; PASUCH, 2010. p.
2).

Portanto, pensar uma educação infantil do campo é pensarmos um
campo onde a criança viva sua infância. ´É pensar uma educação que
estabeleça uma estreita relação com a cultura de seu povo e de sua
comunidade, que se identifique com as atividades desenvolvidas pela família,
que são normalmente voltadas para a agricultura e o trabalho com a terra. É
pensar, pedagogicamente, neste ambiente específico, para que se valorize a
prática do trabalho coletivo, se fortaleça os vínculos com a comunidade e sua
cultura, pois o papel desenvolvido pela comunidade na educação dessa criança
está ainda fortemente arraigado, ou seja, pensar uma educação infantil que
enxergue a criança em sua plenitude e valorize sua relação com a natureza e
seus vários significados e seja resguardada por todos em sua comunidade.
Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das
crianças têm como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar
e o interagir. Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se
organiza com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do
conhecimento. As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem
se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se
conhecer. Todos eles emergem dos princípios éticos, estéticos e políticos
expressos nas DCNEI (BRASIL, 2010a, p. 16) que devem pautar as propostas
pedagógicas para a Educação Infantil:
1. Éticos, no sentido de proporcionar o desenvolvimento da autonomia,
da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio
ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades;
2. Políticos, voltados para o exercício da criticidade e para o respeito à
democracia e aos direitos de cidadania;
3. Estéticos, para desenvolver a sensibilidade, a criatividade, a
ludicidade e a liberdade de expressão nas diversas manifestações culturais e
artísticas. Esses princípios engendram os seis direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017):

94

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
95 - Ano - Nº 1580

1. Conviver democraticamente com outras crianças e adultos,
relacionando-se e partilhando distintas situações, de modo a utilizar diferentes
linguagens, ampliar o conhecimento de si e do outro, bem como o respeito em
relação à natureza, à cultura e às diferenças entre as pessoas.
Situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os
colegas são fundamentais, mas não apenas elas. Jogos, por exemplo, são
importantes para que as crianças convivam em uma situação em que precisam
respeitar regras. Permitir que as crianças participem da organização da
convivência do grupo, então, envolvê-las nas tarefas que viabilizam o cotidiano
como, por exemplo, organizar o ambiente das refeições ou acomodar os
brinquedos .
2.Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e
diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos,
imaginação, criatividade, experiências emocionais, corporais, sensoriais,
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
As brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente
na rotina da criança. Trata-se de iniciativas infantis que o adulto deve acolher e
enriquecer, porém, devem ser planejadas e variadas. Para isso, a partir da
observação dos pequenos brincando, o professor pode disponibilizar materiais
que auxiliem o desenvolvimento da brincadeira ou que conduzam a outras
experiências. Ele também pode promover conversas posteriores para discutir o
que observou.
3.Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do
planejamento da gestão da instituição que oferta Educação Infantil quanto das
atividades da vida cotidiana: escolha das brincadeiras, materiais e ambientes,
por meio do desenvolvimento das diferentes linguagens, elaboração de
conhecimentos e do posicionamento próprio.
Um exemplo clássico dado por Maria Virgínia Gastaldi foi a construção
de casinhas de brinquedo.”O professor planeja como vai fazer, separa os
materiais e pede ajuda de familiares para montá-la. Quando leva, pronta, à
escola, fica surpreso, porque as crianças não se interessam ou estragam o
brinquedo”, diz. Aqui, o importante é envolver as crianças em todas as etapas,
permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais
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serão usados, qual será a cor etc. Então, que o professor observe o que ele já
faz por elas e pode ser feito com elas. Permitir que elas participem das
decisões que dizem respeito a elas mesmas e que organizam o cotidiano
coletivo.
4.

Explorar

movimentos,

gestos,

sons,

palavras,

emoções,

transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na
instituição de Educação Infantil e fora dela, ampliando seus saberes,
linguagens e conhecimentos.
Aqui, é fundamental permitir que as crianças explorem sozinhas
diferentes materiais fornecidos pelo professor. “Não é por meio de ‘aulinhas’,
em que o professor senta na frente da sala e diz: isso é madeira, isso é isopor”,
destaca a especialista. Além da exploração de elementos concretos, explorar o
elementos simbólicos, então que as crianças explorem músicas e histórias, por
exemplo. Criar momentos de reflexão e, a partir da observação e escuta, que o
professor perceba o que é pertinente e necessário para os pequenos.
5.Expressar, por meio de diferentes linguagens, como sujeito dialógico,
criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas,
hipóteses,

descobertas,

opiniões,

questionamentos,

registros

de

conhecimentos elaborados a partir de diferentes experiências que envolvam a
produção de linguagens e a fruição das artes nas suas diversas manifestações.
Rodas de conversa são imprescindíveis para que as crianças tenham
seu direito garantido. É importante que essas situações sejam frequentes para
que o professor apresente materiais variados para que a criança explore e se
expresse a partir de diferentes linguagens. “Expressar é posterior ao explorar,
só se pode expressar quando conhece”, afirma a especialista. Promover
ambientes interessantes de expressão com diferentes pessoas e situações
ajudam a garantir este direito. Outro recurso essencial é a criação de
momentos de fala, nos quais ambas as partes escutem e se expressem. Além
disso, criar conselhos e assembleias em que os pequenos votam e
argumentam sobre decisões que afetam o coletivo ajudam nessa tarefa.
6. Conhecer-se e constituir sua identidade pessoal, social e cultural, ao
construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas
diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens
vivenciadas na instituição de Educação Infantil.
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Boa parte das atividades ajudam a garantir esse direito, mas há
estratégias para pensar especificamente sobre ele. Neste momento, é
importante que o professor ajude a que eles se percebam, aprendam do que
gostam. Para isso, o professor pode, a partir da observação, criar situações
simples, mas que os auxiliem a descobrir a si próprio e ao outro. Com os
bebês, Virgínia cita como exemplo situações em que eles podem ficar em
frente a espelhos e se observar. Os momentos de banho, alimentação e troca
de fraldas também são ricos para essa aprendizagem: ao se sentir cuidado e
ao aprendendo a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre seu
corpo. “Quando anunciamos para um bebê onde vamos tocá-lo e o que
faremos com ele, criamos a primeira oportunidade para que se reconheça
como pessoa e não objeto” destaca a especialista.
Dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, emergem os cinco
campos de experiência, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e
movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e
imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Ainda
de acordo com a BNCC, os campos de experiências “constituem um arranjo
curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida
cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural” (BRASIL, 2017, p. 38).
a) O eu, o outro e o nós - desde as primeiras experiências sociais que
vivencia, a criança passa a desenvolver seus processos de diferenciação e
identificação como indivíduo e ser social, constituindo-se a partir das interações
com pessoas de diferentes faixas etárias, múltiplas culturas e opiniões e
criando seus próprios modos de ser, pensar, agir. Quanto maior a oferta para a
interação infantil com diversidades nos modos de vida, costumes, celebrações
e narrativas, maior a amplitude de possibilidades e escolhas para um melhor
desenvolvimento de autocuidado, autonomia, valorização de si e respeito e
reconhecimento às diferenças.
b) Corpo, gestos e movimentos - No entrelaçamento do corpo com a
emoção e a linguagem, a criança experimenta diferentes sensações, descobre
funções, potenciais e limites do próprio corpo, ampliando a consciência do que
é seguro e o que oferece risco potencial à integridade. É principalmente através
do corpo que a criança explora seu entorno, estabelece relações, brinca, se
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expressa, produz e adquire conhecimento, o que coloca o corpo como
dimensão privilegiada na centralidade dos processos pedagógicos e de
desenvolvimento na Educação Infantil. Em função disto, é importantes que as
instituições de Educação Infantil proporcionem em seu cotidiano ricas e
variadas possibilidades de ocupação e usos do espaço, tempo e materiais
como corpo, considerando sempre aludicidade e interações como propulsoras
das experiências.
c) Traços, sons, cores e formas – a oferta de oportunidades para que a
criança experimente a produção, manifestação e apreciação artística estimula a
sensibilidade, criatividade e expressão pessoal, exercitando a autoria na
criação das próprias produções artísticas. As diferentes manifestações
artísticas,culturais e científicas, locais e universais com as quais as crianças
convivem desde o nascimento podem ser trazidas para o cotidiano escolar
através da exploração de variados materiais e recursos em múltiplas formas de
expressão e linguagens, potencializando as singularidades e ampliando
repertórios e vivências artísticas.
d) Escuta, fala, pensamento e imaginação – as situações comunicativas
cotidianas com as pessoas com as quais as crianças interagem desde o
nascimento

vão

possibilitando

que,

progressivamente,

a

criança

vá

enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de
compreensão da língua materna, que se torna, pouco a pouco, seu veículo
privilegiado de interação. Experiências nas quais as crianças possam ouvir e
falar na Educação Infantil, potencializando sua participação na cultura oral são
essenciais para que as mesmas se constituam ativamente como sujeito
singular FOCHI, Paulo Sergio. Ludicidade, continuidade e significatividade nos
campos de experiência. In: FINCO, Daniela; BARBOSA, Maria Carmen Silveira;
FARIA, Ana Lúcia Goulart de. Campos de experiência na escola da infância:
contribuições italianas para inventar um currículo de educação infantil
brasileiro. Campinas: Leitura Crítica, 2015.p.221-232. E pertencente a um
grupo social. A curiosidade em relação à cultura escrita que acompanha a
criança desde cedo e suas possibilidades de interação e reconhecimento dos
diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores a auxilia
a construir suas concepções sobre a língua escrita. Na Educação Infantil a
imersão na cultura escrita deve ser a partir do que as crianças conhecem e das
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curiosidades que deixam transparecer. As experiências propostas pelo/a
educador/a também podem contribuir para o desenvolvimento do gosto pela
leitura, estímulo à imaginação e conhecimento de mundo.
e) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – desde
muito pequenas as crianças procuram se situar em diversos espaços e tempos,
demonstrando curiosidades sobre o mundo físico, natural e o mundo
sociocultural. Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e
explorars eu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para
buscar respostas às suas curiosidades e indagações, criando oportunidades
para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e
sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.

2.3 ORGANIZADOR

CURRICULAR
Para ler esse documento, precisará retomar algumas questões
importantes. Por exemplo, as dez competências gerais estabelecidas pela
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Este documento contextualizou os elementos curriculares para o
Município de Jussiape. Na Educação Infantil, mantivemos a organização
prevista pela BNCC, de modo a respeitar os Direitos à Aprendizagem e ao
Desenvolvimento e propor dois organizadores: campos de experiência e faixa
etária.
Esse é o conjunto de possibilidades esperado para os estudantes ao
final do Ensino Médio. No entanto, para que tais competências se construam
ao longo da Educação Básica, é fundamental que todos se responsabilizem por
esse percurso. Por isso, sua atenção é imprescindível na etapa e/ou
modalidade em que atua.
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Organizador curricular por Campo de experiências
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações
As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e
socioculturais. Desde muito pequenas,
elasprocuramsesituaremdiversosespaços(rua,bairro,cidadeetc.)etempos(diaenoite;hoje,ontemeamanhãetc.).Demonstram,também,curiosidad
esobreomundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes
tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as
pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas
etc.). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos
matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação
de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que
igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a
EducaçãoInfantilprecisapromoverexperiênciasnasquaisascriançaspossamfazerobservações,manipularobjetos,investigareexplorarseuentorno,
levantarhipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar
está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu
cotidiano (BRASIL,2017).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
BEBÊS

CRIANÇAS BEM PEQUENAS

(zero a 1 ano e 6 meses)

(1 ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

CRIANÇAS
PEQUENAS

DIREITOS

Explorar e descobrir as
propriedades de objetos e
materiais (odor, cor, sabor,
temperatura e texturas).

Explorar e descrever
semelhanças e diferenças entre
as características e propriedades
dos objetos (textura, massa,
tamanho).

(4 anos a 5 anos e 11
meses)
Estabelecer relações de
comparação entre objetos,
observando suas
propriedades.
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CONVIVER

Explorar relações de causa e
efeito (transbordar, tingir,
misturar, mover e remover etc.)
na interação com o mundo
físico.

Observar, relatar e descrever
incidentes do cotidiano e
fenômenos naturais (luz solar,
vento, chuva, fases da lua, bem
como fenômenos que ocorrem
na

região em que vivem: marés,
enchentes, enxurradas, neve,
geada, granizo, vendavais etc.).

Observar e descrever
mudançasem diferentes
materiais, resultantes de
ações sobre eles,
emexperimentos

envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

BRINCAR
PARTICIPAR
EXPLORAR
EXPRESSAR

Explorar o ambiente pela ação e
observação, manipulando,
experimentando e fazendo
descobertas.

Compartilhar, com outras
crianças, situações de
cuidado de plantas e animais
nos espaços da instituição e
fora dela.

Manipular, experimentar,
arrumar e explorar o espaço
por meio de experiências de
deslocamentos de si e dos
objetos.

Identificar relações espaciais
(dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, entre e
do lado) e temporais (antes,
durante e depois).

CONHECER-SE

Manipular materiais diversos e
variados para comparar as
diferenças e semelhanças entre
eles.

Classificar objetos, considerando
determinado atributo (tamanho,
peso, cor, forma etc.).

Identificar e selecionar fontes de
informações, para responder a
questões sobre a natureza, seus
fenômenos, sua conservação,
assim como as causas e
consequências de fenômenos
característicos de sua região
(marés, enchentes, enxurradas,
neve, geada, granizo, vendavais
etc.).
Registrar observações,
manipulações e medidas, usando
múltiplas linguagens (desenho,
registro por números ou escrita
espontânea), em diferentes
suportes.
Classificar objetos e figuras de
acordo com suas semelhanças
e diferenças.
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Vivenciar diferentes ritmos,
velocidades e fluxos nas
interações e brincadeiras (em
danças, balanços,
escorregadores etc.).

Utilizar conceitos básicos de
tempo (agora, antes, durante,
depois, ontem, hoje, amanhã,
lento, rápido, depressa,
devagar).
Contar oralmente objetos,
pessoas, livros etc., em
contextos diversos.

Relatar fatos importantes
sobre seu nascimento e
desenvolvimento, a história
dos seus familiares e da sua
comunidade.
Relacionar números às suas
respectivas quantidades e
identificar o antes, o depois e o
entre em uma sequência.

Registrar com números a
quantidade de crianças (meninas
e meninos, presentes e
ausentes) e a quantidade de
objetos da mesma natureza
(bonecas, bolas, livros etc.).

Expressar medidas
(peso, altura etc.),
construindo gráficos
básicos.

104

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
105 - Ano - Nº 1580

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Ocampodeexperiência“Espaços,tempos,quantidades,relaçõesetransformações”proporcionaconhecimentodomundofísicoesociocultu
ral.Levaacriançaa questionar-se sobre o ambiente em que vive, situar-se no tempo e no espaço e estabelecer relações com a
linguagem matemática de modo a explorar sua curiosidade.
Essecampodeexperiênciadevepromoverbrincadeiraseinteraçõesemqueascriançaspossamrealizarobservações,explorareinvestigardif
erentesespaçosdainstituição de Educação Infantil e da comunidade em que vive, manipular objetos e elementos da natureza, de
forma a levantar hipóteses e realizar pesquisas, a fim de esclarecer suas indagações. Nesse campo de experiência, podem ser
abordadas questões relativas à sua regionalidade, onde a criança se sente pertencente à comunidade em que está inserida, cidadã
de seu município e criança catarinense, considerando, contudo, aquelas oriundas de outros estados, regiões e atépaíses.

Importante considerar no campo de experiências “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”:
Promover a participação em situações reais do cotidiano em que a criança irá reconhecer e compreender a função dos
números nos diversos contextos (relógio, calendário, número de residências, telefones, calculadora, fita métrica, trena,
réguaetc.).
● Planejar experiências em que as crianças possam observar fenômenos e elementos da natureza, de modo a refletir sobre
sua incidência na região em que vivem e compreender suas causas e suas características.
● Organizar a participação em atividades culinárias para acompanhar a transformação dos alimentos (cor, forma, textura,
espessura, quantidade).
● Incentivar o consumo de alimentos saudáveis por meio de experiências com plantio, cultivo e colheita.
● Oportunizar à criança a participação na organização e na estruturação de diferentes espaços internos e externos.
● Promover situações de interações e brincadeiras entre adulto/criança, criança/criança, criança/objeto e com o ambiente.
● Propiciar às crianças um ambiente em que possam explorar diferentes conceitos matemáticos, que não sejam apenas
numéricas, de forma lúdica.
● Planejar atividades para que as crianças possam compreender a linguagem matemática como fator inserido na vida.
● Possibilitar o registro por meio das diferentes linguagens (desenho, número, escrita espontânea, quantidade de objetos)
para conhecimento do mundo físico e histórico-cultural.
● Organizar espaços e materiais que envolvam as crianças em situações reais de contagem, ordenações, relações entre
quantidades, medidas, avaliação de distâncias, comparação de comprimentos e pesos, reconhecimento de figuras
geométricas.

●
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Proporcionar experiências em que as crianças criem misturas com consistências diferentes, temperaturas variadas e pesos
diversos.
Oportunizar à criança expressar suas observações, suas hipóteses e suas explicações sobre objetos, organismos vivos,
fenômenos da natureza, características do ambiente, situações sociais por meio do registro em diferentes suportes e uso de
diferentes linguagens.
Promover a participação em atividades que favoreçam a utilização de instrumentos de registro e ferramentas de
conhecimento, orientação e comunicação, como bússola, lanterna, lupa, microscópio, máquina fotográfica, gravador,
celular, filmadora e computador.
Organizar situações em que as crianças possam manipular, explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos
de si e dos objetos.
Favorecer o reconhecimento do lugar onde mora, de forma a identificar rua, bairro, cidade,
Propiciar experiências em que a criança possa resolver situações problema, formular questões, levantar hipóteses,
organizar dados, mediar possibilidades de solução por meio de tabelas, gráficos, entre outros.
Garantir a utilização de números em situações contextualizadas e significativas como: distribuição de materiais, divisão de
objetos, organização da sala, quadro de registros, coleta de objetos e outros.
Desenvolver com as crianças a estruturação de tempos, de espaços e de posição: antes, depois, daqui a pouco, hoje,
amanhã, em cima, embaixo, ao lado, atrás, em frente, dentro e fora.
Elaborar propostas de agrupamentos utilizando como critério a quantidade, priorizando algumas relações, tais quais: um,
nenhum, muito, pouco, mais, menos, mesma quantidade, igual e diferente.
O campo de experiência “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” insere a criança em experiências
diárias de contato com os números, os fenômenos físicos, os ambientes e os elementos naturais, culturais e sociais.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Escuta, fala, pensamento e imaginação
Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras
formas de interação do bebê são
osmovimentosdoseucorpo,oolhar,aposturacorporal,osorriso,ochoroeoutrosrecursosvocais,queganhamsentidocomainterpretaçãodooutro.Progr
essivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se
da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é importante promover
experiências nas quais as crianças possam falar, ouvir e sentir, potencializando
suaparticipaçãonaculturaoral,poisénaescutadehistórias,naparticipaçãoemconversas,nasdescrições,nasnarrativaselaboradasindividualmenteou
emgrupoenas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo
social. Desde cedo, a criança manifesta
curiosidadecomrelaçãoàculturaescrita:aoouvireacompanharaleituradetextos,aoobservarosmuitostextosquecirculamnocontextofamiliar,comunit
árioeescolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e
portadores. Na Educação Infantil, a imersão
naculturaescritadevepartirdoqueascriançasconhecemedascuriosidadesquedeixamtransparecer.Asexperiênciascomaliteraturainfantil,propostas
peloeducador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e
da ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade
com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas
corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam,
inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já
indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da língua (BRASIL,2017).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
DIREITOS

BEBÊS

CRIANÇAS BEM PEQUENAS

CRIANÇAS PEQUENAS

(zero a 1 ano e 6
meses)

(1 ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

(4 anos a 5 anos e 11
meses)
Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas
vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos
e outras formas de expressão.
Inventar brincadeiras cantadas,
poemas e canções, criando rimas,
aliterações e ritmos.

Reconhecer quando é chamado
por seu nome e reconhecer os
nomes de pessoas com quem
convive.

Dialogar com crianças e
adultos, expressando seus
desejos, necessidades,
sentimentos e opiniões.

Demonstrar interesse ao ouvir a
leitura de poemas e a
apresentação de músicas.

Identificar e criar diferentes
sonse reconhecer rimas e
aliterações em cantigas de
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roda e textospoéticos.

CONVIVER
BRINCAR
PARTICIPAR

EXPLORAR
EXPRESSAR
CONHECER-SE

Demonstrar interesse ao ouvir
histórias lidas, contadas ou
dramatizadas, observando
ilustrações e os movimentos de
leitura do adulto-leitor

Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir a leitura de
histórias e outros textos,
diferenciando escrita de
ilustrações, e
acompanhando, com

(modo de segurar o portador e
de virar as páginas).

orientação do adulto-leitor, a
direção da leitura (de cima
para baixo, da esquerda para
a direita).
Formular e responder perguntas
sobre fatos da história narrada,
identificando cenários,
personagens e principais
acontecimentos.

Reconhecer elementos das
ilustrações de histórias,
apontando-os, a pedido do
adulto-leitor.

Imitar as variações de
entonação e gestos realizados
pelos adultos, ao ler histórias e
ao cantar.
Comunicar-se com outras
pessoas usando movimentos,
gestos, balbucios, fala e outras
formas de expressão.

Relatar experiências e fatos
acontecidos, histórias ouvidas,
filmes ou peças teatrais
assistidos, a história da cidade,
do bairro, da Unidade de
Ensino etc.
Criar e contar histórias
oralmente, com base em
imagens ou temas sugeridos.

Escolher e folhear livros,
procurando orientar-se por
temas e ilustrações e tentando
identificar palavras conhecidas.

Recontar histórias ouvidas e
planejar coletivamente roteiros de
vídeos e de encenações,
definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da
história.
Recontar histórias ouvidas para
produção de reconto escrito,
tendo o professor como escriba.

Produzir suas próprias histórias
orais e escritas (escrita
espontânea), em situações com
função social significativa.
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Conhecer e manipular materiais
impressos e audiovisuais em
diferentes portadores (livro,
revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.).
Participar de situações de
escuta de textos em diferentes
gêneros textuais (poemas,
fábulas, contos, receitas,
quadrinhos, anúncios etc.).

Conhecer e manipular diferentes
instrumentos e suportes de
escrita.

Manusear diferentes portadores
textuais, demonstrando
reconhecer seus usos sociais.

Manipular textos e participar de
situações de escuta para
ampliar seu contato com
diferentes gêneros textuais
(parlendas, histórias de
aventura, tirinhas, cartazes de
sala, cardápios, notícias etc.).
Manusear diferentes
instrumentos e suportes de
escrita para desenhar, traçar
letras e outros sinais gráficos
utilizando material diversificado.

Levantar hipóteses sobre gêneros
textuais veiculados em portadores
conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica
e/ou de leitura.
Selecionar livros e textos de
gêneros conhecidos para a leitura
de um adulto e/ou para sua própria
leitura (partindo de seu repertório
sobre esses textos, como a
recuperação pela memória, pela
leitura das ilustrações etc.).
Levantar hipóteses em relação à
linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por
meio de escrita espontânea.

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Ocampodeexperiências“Escuta,fala,pensamentoeimaginação”incidenasdiversasformasdecomunicação.Nessesentido,perceberqueascriança ssecom
unicamcom
ocorpoe,pormeiodele,expressamsentimentos,desejos,opiniões,necessidades,conhecimentos,exigedoprofessorumolhareescutaatentaàsdiver
sasmanifestações das crianças. Escutar a criança é atitude de respeito e garantia dos direitos de conviver, de brincar, de participar, de
explorar, de expressar-se e de conhecer-se. Neste campo de experiência, as brincadeiras e as interações são compreendidas como
importantes formas decomunicação.

Importante considerar no campo de experiências “Escuta, fala, pensamento e imaginação”:
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Organizar momentos em que a criança possa contar e ouvir histórias, cantigas, contos e lendas de sua região e de outras regiões
são estratégias significativas de desenvolvimento da oralidade e deescuta.
Garantir a leitura diária, oferecendo à criança o acesso a diversos gêneros textuais eliterários.
Proporcionar a representação de culturas diversas por meio da interação com brinquedos, narrativas e objetosculturais.
Oportunizar a participação em brincadeiras que envolvam jogos verbais, como parlendas e outros textos de tradição oral, como
quadrinhas eadivinhas.
Garantir às crianças vivenciar, manusear e explorar um ambiente letrado com acesso a espaços enriquecidos com tapetes,
almofadas, revistas, livros, jornais, mídias tecnológicas, cartazes, embalagens de alimentos e brinquedos, entreoutros.
Favorecer a compreensão da escrita como função social por meio de situaçõesreais.
Oportunizar a criança utilizar e manusear diversos recursos visuais e tecnológicos para apreciar histórias, textos, imagens,ilustrações.
Valorizarmomentosdeouvirooutro,inferirhipóteses,ampliarenredos,recriarhistórias,deleitarseemnarrativas,sãoexperiênciasdeextremosignificadopara a criança e compõem a teia fundante desse campo deexperiência.
Ampliareintegrarafaladacriançaemcontextoscomunicativos,atribuirintençãocomunicativaàfaladacriançaprestandoatençãoaoquediz,apr
endendosobre o jeito particular de seexpressarem.
Promoverpropostasdecontaçãodehistóriasdecontosdefadas,lendas,fábulasecriarcenários,personagens,tramaseenredosnasbrincadeir
asdefazdeconta, das mais variadas, presentes nos livros, nas tradições, nas suas histórias, dos professores, pais, pessoas da
comunidade, com diferentes recursos (fantoches, dedoches, caixa secreta, fantasias, dramatizações, narrativasetc.).
Oportunizar a participação no uso da linguagem verbal em variadas situações de seu cotidiano, nas conversas, nas brincadeiras, nos
relatos dosacontecimentos,
● nas músicas, nas histórias, entre outros. Favorecer a exploração, a produção e a realização de registros escritos por
meio de rabiscos, de garatujas, de desenhos, utilizando diferentes suportes como
papel,papelão,tecido,plástico,terra,parede,azulejos,quadrosnegros,calçadas,comdiferenteselementosgráficoscomotintas,l
ápis,pincéis,aquarelas,folhas, carvão, algodão, gravetos, canudinhos, esponjas, entreoutros.
● Organizar junto às crianças a participação em peças teatrais de fantoche, de sombras, de bonecos, de mímica, entreoutros.
● Fomentaraparticipaçãodediálogosecontaçãodehistórias,emrodasdeconversa,duranteaalimentação,atrocadefraldas,tendo
seudireitoàexpressividade garantida, respeitada, valorizada epotencializada.
● Favoreceraparticipaçãodaproduçãodetextosorais,tendooprofessorcomomediadornaorganizaçãodoseupensamentoeimagi
nação,tendosuashistóriase narrativas registradas por meio de escrita, vídeos, fotos, de forma a valorizar sua linguagem,
seus pensamentos, suaimaginação.
● Possibilitaracriançabrincarcomaspalavras,aprendereproduzirrimas,travalínguas,parlendas,trocadilhos,ditospopulares,construirereconstruirsignificados.
● Garantir a acolhida, a valorização, o respeito às suas curiosidades, às suas dúvidas e aos seus questionamentos sobre e
linguagem oral (como se fala, como se lê
ecomoseescreve),suaimaginaçãoesuaformadeorganizaropensamento,seuvocabulário,apontodequeessascapacidades,
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pelamediaçãodo(a)professor(a) e interação com outras crianças e materiais e objetos de leitura sejampotencializadas.
● Promover a participação em situações significativas em que falar e desenhar sejam modos de brincar, porém um brincar
capaz de desafiar sua capacidade imaginativa, conhecedora,curiosa.
● Organizarvisitasabibliotecasouespaçosdeleituraondeacriançapossamanusear,explorareinteragircomasdiferenteslinguagensdoslivros,r
evistas,gibisetc.
● Promover a participação de rodas de conversa com escritores, ilustradores, poetas, contadores de histórias, para
conhecer suas trajetórias de vida, suas obras, seus sonhos e seus projetos, seu amor pela literatura e suasescritas.
● Favorecer a criança manusear, explorar, ler e conhecer livros de histórias, de contos, em que estejam presentes as
diferentes culturas, participar de momentos de contação de histórias e contos da tradição oral de pessoas de
etniasdiversas
Ocampodeexperiências“Escuta,fala,pensamentoeimaginação”estápresentenasexperiênciascotidianasdascriançasnaEducaçãoInfa
ntileproporcionainterlocução com os demais campos de experiência. Nesse sentido, a instituição de Educação Infantil
deve proporcionar à criança um ambiente onde seus pensamentos e ideias sejam acolhidos e sua imaginação possa
fruir, onde tenha a oportunidade de ampliar seu repertório cultural e literário e de formular hipóteses sobre a leitura e a
escrita, sem a pretensão de alfabetizá-las precocemente ou prepará-las para etapasseguintes.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Traços, sons,
cores e formas
Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às
crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura,
modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com
sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e
derecursostecnológicos.Essasexperiênciascontribuemparaque,desdemuitopequenas,ascriançasdesenvolvamsensoestéticoecrítico,oconheci
mentodesimesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em
tempos e espaços para a produção, a manifestação e a apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da
criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem
suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivênciasartísticas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
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BEBÊS

CRIANÇAS BEM PEQUENAS

(zero a 1 ano e 6 meses)

(1 ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

CRIANÇAS
PEQUENAS

DIREITOS

Explorar sons produzidos com o
próprio corpo e com objetos do
ambiente, objetos da cultura
local e elementos naturais da
região em que vive e elementos
da cultura Brasileira.
Traçar marcas gráficas, em
diferentes suportes, usando
instrumentos riscantes e tintas.

Criar sons com materiais,
objetos, instrumentos musicais
e objetos da cultura local e
elementos naturais da região
para acompanhar diversos
ritmos de música.
Utilizar materiais variados com
possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar),
explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas e
volumes ao criar objetos
tridimensionais.

Explorar diferentes fontes sonoras
e
materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas,
canções,músicas emelodias.

Utilizar diferentes fontes sonoras
disponíveis no ambiente
em brincadeiras cantadas,
canções, músicas,
melodias e histórias.

CONVIVER
BRINCAR
PARTICIPAR
EXPLORAR

(4 anos a 5 anos e 11
meses)
Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e
instrumentos musicais durante
brincadeiras de faz de conta,
encenações, criações musicais,
festas.
Expressar-se livremente por meio
de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando
produções bidimensionais e
tridimensionais.

Reconhecer as qualidades dosom
(intensidade, duração, altura
etimbre), utilizando-as em suas
produções sonoras e ao ouvir
músicas esons.

EXPRESSAR
CONHECER-SE
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INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Ocampodeexperiências“Traços,sons,coreseformas”ressaltaaimportânciadoconvíviocomdiferentesmanifestaçõesculturais,artísticasecientífica
snocotidianoda educação infantil. Esse campo propicia o efetivo exercício do princípio estético, conduzindo a criança à contemplação, à
apreciação e à produção de arte e de cultura. Nesse campo, devem-se proporcionar experiências em que as crianças possam apreciar
canções e objetos que representam diferentes manifestações culturais da sua região, do Brasil, outros países e continentes, de modo a
ampliar seusrepertórios.

Importante considerar no campo de experiências “Traços, sons, cores eformas”:

● Promover encontros das crianças com artistas nas mais diversas linguagens, para que possam interagir com sua arte (pintura,
modelagem, colagem, areia, fotografia,música).

● Garantir que as crianças explorem elementos naturais da região em que vivem e percebam a natureza como fonte de
criação,inspiração.

● Oportunizaràcriançaexplorardiferentessuportesparadesenhar,pintar,modelar,fazercolagens,utilizandotintas,tintasnaturais,sementes,el
ementosnaturais, pincéis e diversos tipos de lápis ou giz, em variadassuperfícies.

● Proporcionarexperiênciascomvariaçãodeluz(sombras,cores,reflexos,formas,movimentos),paraqueacriançapercebaquesuaaçãoprovoca
novosefeitos.

● Valorizar a participação das crianças em ações e decisões relativas à organização do ambiente (tanto no cotidiano como na
preparação de eventos), a definição de temas e a escolha de materiais a serem usados para a apropriação de diferenteslinguagens.

● Oportunizar a participação em experiências artísticas e culturais, de forma a identificar e valorizar o seu pertencimento étnico-racial,

●
●
●
●

de gênero e diversidade religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo particular de expressão por
meio do teatro, da música, da dança, do desenho e da imagem.
Oportunizar a criança momentos para a criação e confecção de brinquedos rítmicos envolvendo som, cores eformas.
Possibilitar a autonomia das crianças na interação e nos momentos de produção de materiais por meio debrincadeiras.
Favorecer a descoberta de sensações que o corpo experimenta na relação com a natureza, objetos e materiais como tintas, gelatina,
na relação com diferentes tipos de solo, areia, grama, no contato com outras crianças e adultos.
Explorar com as crianças brincadeiras com instrumentos musicais e brinquedos sonoros, ouvir sons da natureza, dos animais, ruídos
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do entorno.

● Promover a participação das crianças em cantorias, ouvindo e aprendendo canções de diversos estilos musicais e de diversas
culturas (acalantos, folclóricas, infantis, clássicas, eruditas, instrumentais etc.).

● Garantir que a criança possa explorar e brincar com chocalhos, pandeiros, molhos de chaves, guizos, apitos, reco-recos, clavas,
triângulos, castanholas e outros instrumentos musicais.

● Explorar os sons produzidos pelo próprio corpo, envolvendo melodia e ritmo: palmas, bater de pés, estalos de língua, respiração,
canto, entre outros.

● Oportunizar o acesso à diversidade musical: local, regional e mundial.
● Selecionar espaços, objetos, materiais, roupas e adereços para brincadeiras de faz-de-conta, encenações, criações musicais ou para
festas tradicionais.

● O campo de experiências “Traços, sons, core e formas” traz diferentes formas de expressão e manifestação artística e cultural para o
dia a dia da Educação Infantil. É importante ressaltar que a qualidade de materiais, sons, obras de arte, histórias, instrumentos
musicais; enfim, a qualidade do que é oferecido incidirá diretamente na qualidade da experiência, da aprendizagem e do
desenvolvimento estético e crítico das crianças.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: Corpo, gestos e movimentos
Comocorpo(pormeiodossentidos,gestos,movimentosimpulsivosouintencionais,coordenadosouespontâneos),ascrianças,desdecedo,exploram
omundo,oespaço eosobjetosdoseuentorno,estabelecemrelações,expressamse,brincameproduzemconhecimentossobresi,sobreooutro,sobreouniversosocialecultural,tornando- se, progressivamente, conscientes dessa
corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e
se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e as funções de
seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a
consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha
centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e
não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas
pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas
com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar,
escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.)
(BRASIL,2017).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
DIREITOS

BEBÊS

CRIANÇAS BEM PEQUENAS

(zero a 1 ano e 6 meses)

(1 ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

Movimentar as partes do
corpo para exprimir
corporalmente emoções,
necessidades e desejos.

Apropriar-se de gestos e
movimentos de sua cultura no
cuidado de si e nos jogos e
brincadeiras.

Experimentar as possibilidades
corporais nas brincadeiras e
interações em ambientes
acolhedores e desafiantes.

Deslocar seu corpo no espaço,
orientando-se por noções como
em frente, atrás, no alto,
embaixo, dentro, fora etc., ao se
envolver em brincadeiras e
atividades de diferentes
naturezas.

CRIANÇAS
PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11
meses)
Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão de
sentimentos, sensações e
emoções, tanto nas situações do
cotidiano quanto em brincadeiras,
dança, teatro, música.
Demonstrar controle e
adequação do uso de seu
corpo em brincadeiras e jogos,
escuta e reconto de histórias,
atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
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CONVIVER

Imitar gestos e movimentos de
outras crianças, adultos e
animais.

Explorar formas de
deslocamento no espaço
(pular, saltar, dançar),
combinando movimentos e
seguindo orientações.

Criar movimentos, gestos,
olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades
artísticas como dança, teatro e
música.

Demonstrar progressiva
independência no cuidado do seu
corpo e de seus pertences em
espaço coletivo.
Desenvolver progressivamente
as habilidades manuais,
adquirindo controle para
desenhar, pintar, rasgar, folhear,
entre outros.

Adotar hábitos de autocuidado
relacionados à higiene, à
alimentação, ao conforto e à
aparência.
Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento
adequado a seus interesses e
necessidades em situações
diversas.

BRINCAR
PARTICIPAR
EXPLORAR
EXPRESSAR
CONHECER-SE

Participar do cuidado do seu
corpo e da promoção do seu
bem-estar.
Utilizar os movimentos de
preensão, encaixe e
lançamento, ampliando suas
possibilidades de manuseio
de diferentes materiais e
objetos.
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INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

Ocampodeexperiências“corpo,gestoemovimento”proporcionaàcriançaafunçãoprimordialparaodesenvolvimentodetodaapráticadaEducaçãoInf
antil.Pormeio docorpo,acriançacompreendeomundo,percebe-se,relaciona-seeidentificasecomosujeitointegrantedeumgruposocialdedireitos.Privaracriançadosmovimentos é negligenciar seu direito à aprendizagem e ao
desenvolvimento integral. Portanto, torna-se fundamental promover experiências em que a criança tenha oportunidades
deconhecerevivenciaramplorepertóriodemovimentos,imitação,gestosesons,descobrindomodosvariadosdeusoeocupaçãodoespaçocomocorpo
.Essecampode
experiênciasestarásemprepresentenocotidianodaEducaçãoInfantil,exigindoplanejamentoamploeflexíveldoprofessoreolharatentoàsmanifestaç
õesdascrianças, de modo que o movimento se faça presente na rotina e que se respeite o tempo de cadacriança.
Importante considerar no campo de experiências “Corpo, gestos e movimentos”:
●

●
●
●
●
●
●


●
●

Proporcionar à criança experiências de conhecimento do corpo e autocuidado, adquirindo hábitos saudáveis de alimentação e
higiene, bem como exercer sua
autonomiaeexploraromovimentocomoumaformadelinguagemcorporaldemodoaexpressarsentimentos,desejos,emoçõesepensamentos
desiedooutro.
Oportunizar o conhecimento da diversidade cultural por meio da música, das danças e das brincadeiras, utilizando seu corpo para
manifestar, produzir e ampliar seu repertóriocultural.
Utilizar canções que favoreçam a imaginação, a criatividade e que permitam a criança reconhecer e identificar as partes docorpo.
Promover propostas diferenciadas com circuitos, desafios eobstáculos.
Oportunizar a manipulação de objetos com diferentes texturas, cores, formatos, densidades, temperaturas, tamanhos, elementos
naturais, objetos que fazem parte da cultura local efamiliar.
Oportunizarpropostasàcriançaparaquemanipule,manuseie,crie,construa,reaproveite,utilizandodiversosobjetosemateriaisedesenvolvaa
percepçãovisual, auditiva, tátil, gustativa,olfativa.
Realizar propostas de movimentos com o corpo de sentar, arrastar, engatinhar, rolar, ficar em pé com apoio, andar, correr, pular,
saltar, rodar, dançar,marchar,
subir escadas, ultrapassar obstáculos, passar dentro, equilibrar-se, abraçar, esconder, passar por circuitos, túneis, trilhas, entre
outros.
Favorecer o manuseio e a exploração sensorial de objetos e materiais diversos (olhar, cheirar, ouvir, degustar, amassar, rasgar,
picar, embolar, enrolar, entre outros).
Possibilitar o contato com diversos materiais e objetos no espaço (pegar, encaixar, empilhar, puxar, segurar, enfileirar, agrupar, chutar,
arremessar eoutros).
Oportunizar brincadeiras com a própria imagem criando gestos, movimentos em frente do espelho, explorando caretas, mímicasetc.
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● Organizar propostas para reconhecer e marcar ritmos das músicas, dos cantos, do corpoetc.
● Oportunizar o acesso à brincadeira em espaços internos e externos com objetos, materiais e brinquedos estruturados e
não estruturados, com texturas, cores, formas, pesos e tamanhosvariados.
● Possibilitar a exploração das sensações pela manipulação de objetos como bucha, escova de dente nova, pente de
madeira, argola de madeira ou de metal, chaveiro com chaves, bolas de tecido, madeira ou borracha, sino entreoutros.
● Proporcionar experiências sonoras (ruídos, sons de carro, sons com a boca e língua, sons com o corpo, da natureza, dos objetos, dos
animais, entreoutros).
● Garantir a participação em brincadeiras e movimentos livres de arrastar, apoiar, segurar, puxar, jogar, esconder, andar,
correr, pular, sentar, subir, descer, cair, rolar e levantar, em espaços variados e em diferentes tipos de solo (terra,
grama, pedra, calçada, asfalto, areia,lama).
● Oportunizar a construção e a brincadeira em espaços como cabanas, túneis, barracas, cavernas, passagens estreitas,
rampas, buracos, abrigos, tocas, caixas, pneus, de forma a desafiar os seusmovimentos.
● Valorizar brincadeiras com objetos que provoquem movimentos como bexigas, bolinhas de sabão, móbiles, cata-ventos, aviões de
papel, pipasetc.
● Proporcionar a criança brincar e explorar diferentes espaços da natureza, subir em árvores ou ficar à sua sombra,
sentindo-a e compreendendo a interação que existe entre as árvores e a vegetação que está ao redor, com os animais
que se alimentam de seus frutos, com as nuvens que trazem chuva, com a sensação gerada pela suapresença.
● Organizar experiências de dar banho em bonecas e brinquedos, brincar dentro das bacias, encher e esvaziar e, em dias
de muito calor, tomar banhos de chuva e demangueira.
● Explorar com a criança o reconhecimento das partes, dos aspectos e das características do seu corpo, do corpo do
professor, dos colegas, construindo uma autoimagem positiva de si mesmo e dosoutros.
● Desenvolver com a criança a participação em práticas de higiene pessoal, autocuidado e auto-organização, em um
movimento constante de independência e autonomia.
● Oportunizar o conhecimento e o controle sobre o corpo e o movimento, de forma a perceber, em situações de
brincadeiras, os sinais vitais do corpo e algumas de suas alterações (respiração, batimento cardíacoetc.).
● Desenvolver com a criança brincadeiras de lateralidade, deslocamento, percepção espacial (em cima, embaixo, atrás, frente, alto,
baixo, direita, esquerdaetc.).
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS: O eu, o outro e o nós
É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, de sentir, de pensar e vão
descobrindo que existem outros modos
devida,pessoasdiferentesecomoutrospontosdevista.Conformevivemsuasprimeirasexperiênciassociais(nafamília,nainstituiçãoescolar,nacoletiv
idade),constroem percepçõesequestionamentossobresiesobreosoutros,diferenciando-see,simultaneamente,identificandosecomoseresindividuaisesociais.Aoparticiparderelações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de
autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Nesse sentido, a Educação Infantil precisa criar oportunidades para que
as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais. Nessas experiências, elas podem ampliar o
mododeperceberasimesmaeaooutro,valorizarsuaidentidade,respeitarosoutrosereconhecerasdiferençasquenosconstituemcomosereshumano
s(BRASIL,2017).
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
DIREITOS

BEBÊS

CRIANÇAS BEM PEQUENAS

(zero a 1 ano e 6 meses)

(1 ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses)

Perceber que suas ações têm
efeitos nas outras crianças e nos
adultos.

Demonstrar atitudes de cuidado e
solidariedade na interação com
crianças, adultos e demais seres
vivos.

Perceber as possibilidades e os
limites de seu corpo nas
brincadeiras e interações das
quais participa.

Demonstrar imagem positiva de
si e confiança em sua capacidade
para enfrentar dificuldades e
desafios.

Interagir com crianças da mesma
faixa etária, de outras faixas
etárias e adultos ao explorar
espaços internos e externos,
materiais, objetos, brinquedos.

Compartilhar os objetos e os
espaços internos e externos
com crianças da mesma faixa
etária, de outras faixas etárias
e adultos.

CRIANÇAS
PEQUENAS
(4 anos a 5 anos e 11
meses)
Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que as
pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e
maneiras de pensar e agir.
Agir de maneira independente,
com confiança em suas
capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações.
Ampliar as relações
interpessoais, desenvolvendo
atitudes de participação e
cooperação.
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CONVIVER
BRINCAR

PARTICIPAR
EXPLORAR
EXPRESSAR
CONHECER-SE

Comunicar necessidades, desejos Comunicar-se com os colegas
e emoções, utilizando gestos,
e os adultos, buscando
balbucios, palavras.
compreendê-los e fazendo-se
compreender.

Comunicar suas ideias e
sentimentos a pessoas e grupos
diversos.

Reconhecer seu corpo e
expressar suas sensações em
momentos de alimentação,
higiene, brincadeira e descanso.

Perceber que as pessoas têm
características físicas diferentes,
respeitando essas diferenças.

Interagir com outras crianças da
mesma faixa etária e adultos,
adaptando-se ao convívio social.

Respeitar regras básicas de
convívio social nas interações e
brincadeiras.

Demonstrar valorização das
características de seu corpo e
respeitar as características dos
outros (crianças e adultos) com
os quais convive.
Manifestar interesse e respeito
por diferentes culturas (locais e
regionais) e modos de vida.

Resolver conflitos nas
interações e brincadeiras, com
a orientação de um adulto.

Usar estratégias pautadas no
respeito mútuo para lidar com
conflitos nas interações com
crianças e adultos.

INDICAÇÕES METODOLÓGICAS

O campo de experiências “O eu, o outro e o nós” trata de relações. As relações são fundantes na constituição humana; assim sendo, a
Educação Infantil promove
experiênciasdiáriasecotidianasdeformaaoportunizarevalorizarocontatodascriançascomcriançasdediferentesfaixasetárias,adultos,idosos,diver
sosgrupossociais, culturasetc.Acriançatambémaprendeesedesenvolveaorelacionarsecomoutrosseresvivos,comanatureza,comespaçospúblicos(praças,teatros,cinemas,museus, parques ecológicos) com materiais, com
brinquedos (estruturados e não estruturados) e com objetos de diferentes materiais. Torna-se importante pensar e planejar
experiênciasdeautoconhecimentoeautocuidado,emqueacriançasejacapazdedesenvolversuaidentidadepessoalecoletiva.Nessecampodeexperi
ência,podemser abordadas questões relativas à cultura e à regionalidade da criança, em que ela possa sentir-se pertencente a sua
comunidade, ao seu município, ao seu estado e ao seu país. Conhecer a si mesmo e ao outro são processos interligados e, nessa relação,
são potencializados recursos afetivos, cognitivos e sociais, necessários ao desenvolvimento pleno e integral de cadaum.
Importante considerar no campo de experiências “O eu, o outro e o nós”:
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● Valorizar a convivência, a interação e a brincadeira com crianças da mesma idade, de outras idades, com professores e demais
adultos, de modo a estabelecer relações cotidianas afetivas ecooperativas.

● Conhecer e refletir sobre a vida das crianças, respeitando sua realidade local e cultural, planejando experiências que envolvam
histórias, brincadeiras, jogos e canções relacionadas às tradições culturais de sua comunidade e de outrosgrupos.

● Promover junto às crianças situações de educação e cuidado consigo, com o outro e com seus pertences, reconhecendo
os momentos de alimentação, higiene e repouso como essenciais para o desenvolvimento daautonomia.
● Organizar experiências para que a criança amplie seus conhecimentos na compreensão do mundo no qual está inserida e
que reconheça as diferenças culturais, étnicos-raciais, as origens dos povos negros, indígenas equilombolas.

● Desenvolver na criança as capacidades de relação interpessoal de ser e estar com os outros em atitude de aceitação, respeito
econfiança.

● Oportunizar à criança o envolvimento em diferentes brincadeiras e jogos de regras, reconhecendo o sentido do singular,
do coletivo, da autonomia e da solidariedade, constituindo as culturasinfantis.

● Envolver as crianças em situações de tomada de decisões no cotidiano da instituição, aprendendo a respeitar os ritmos,
●
●
●
●
●
●
●

os interesses e os desejos das outras pessoas.
Organizar brincadeiras de faz de conta, momentos para brincadeiras livres, em que a crianças possam brincar de assumir
diferentes papéis, criando cenários que permitam significar e ressignificar o mundo social ecultural.
Proporcionar momentos de afetividade e de cuidado com ascrianças.
Envolver as crianças cotidianamente na participação da construção de combinados e reflexão sobre
as regras de convivência, ao passo que interage, brinca e convive.
Valorizar a organização familiar da criança por meio de fotos, relatos orais e escritos, participação da família em
brincadeiras coletivas, assim como conhecer, valorizar e respeitar as diferentes composições familiares doscolegas.
Envolver as famílias em projetos da instituição e dasturmas.
Promover a valorização do próprio nome e das pessoas com as quaisconvive.
Reconhecer o pertencimento social, autonomia e confiança em suas possibilidades.

Ocampodeexperiências“Oeu,ooutroeonós”farápartedodiaadiadascriançasedoplanejamentodoprofessor,hajavistaqueosobjet
ivosdeaprendizageme desenvolvimento desse campo geram ações cotidianas que não se desvinculam dos demais campos de
experiências e das relações de VIDA que compõem o cenário da EducaçãoInfantil.
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PARTE III – ENSINO FUNDAMENTAL
– CONCEPÇÃO POR ÁREA DO
CONHECIMENTO
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Introdução
“ Minha Pátria é a Língua Portuguesa”
Fernando Pessoa
LÍNGUA PORTUGUESA - MARCOS DO COMPONENTE2

“O objetivo norteador da BNCC de Língua Portuguesa é garantir a todos os
alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para a participação social e o
exercício da cidadania, pois é por meio da língua que o ser humano pensa,
comunica-se, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha
ou constrói visões de mundo e produz conhecimento.” (BNCC, 2017)
Em Língua Portuguesa, compreende-se que a aprendizagem só se realiza
quando organizada em práticas sociais e culturais, que se expressam em seis
atividades fundamentais: ler, ouvir, falar, escrever, interpretar e compreender. Por
essa razão, o presente documento organiza-se por meio de práticas: de leitura, de
produção de textos escritos, de escuta e produção de textos orais e de análise
linguística.
As práticas referem-se ao uso social da língua em contextos de comunicação.
Portanto, a unidade de trabalho é o texto. É nele que o discurso se materializa e se
torna linguagem, lugar de manifestação de valores e ideologias. Isso é bastante
diferente de trabalhar com temas do cotidiano, entendendo ser isso “práticas
sociais”. Não basta, por exemplo, eleger um tema como “astrologia” para ler ou/e
escrever; é preciso definir o propósito social da leitura e da escrita, a finalidade dos
textos, o destinatário e o gênero, para produzir algo que dialogue com os meios
sociais em que eles vão circular e interfira neles. Ter a prática social como centro do
trabalho com a Língua Portuguesa proporciona aos alunos contextos mais potentes
de aprendizagens.
Tratar a aprendizagem da língua dessa forma, coloca os estudantes a
possibilidade de compreendê-la como fenômeno cultural, histórico, político e social.
Assim como indicado nas competências da BNCC, oportuniza a construção de
valores, tais como o de respeito às variedades linguísticas, ideias e
2
Trecho retirado e com adaptações de: CAMACARI, Secretaria Municipal de Educação. Referencial Curricular
Municipal, Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 2020
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posicionamentos. É importante apresentar aos estudantes, a língua como um bem
cultural da humanidade, revelando que sua aprendizagem não se traduz,
exclusivamente, no domínio de uma ferramenta, mas no uso de um objeto que
modifica o sujeito e os contextos em que está inserido. Nessa perspectiva, o uso da
língua é uma experiência de transformação.
Visto assim, cabe à escola criar muitas e variadas oportunidades nas quais
os estudantes possam atuar como reais usuários nas seis atividades (ler, ouvir, falar,
escrever, interpretar e compreender) para que eles possam atingir graus de
proficiência aos quais têm direito. Produzir um texto, por exemplo, com claro
propósito social, delega ao aluno a responsabilidade de se expressar com maior
clareza, portanto, com ganhos na qualidade do que o estudante produz. A linguagem
é um modo de compreensão do mundo, das pessoas e das relações que são
estabelecidas entre elas. Ela tanto é constituída pelos sujeitos que interagem por
meio dela, quanto constitui esses mesmos sujeitos.

3.1Área de Linguagens

Texto introdutório
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os estudantes são desafiados a,
além do desenvolvimento do conhecimento em maior complexidade, ser capazes de
lidar com a organização desses conhecimentos numa maior especialização.
Por isso, o trabalho deve além de ser centralizado no sujeito aprendiz, deve
fortalecer a sua autonomia de tal maneira que possam acessar e interagir
criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação, visando também
o multiletramento. Nesse sentido, é inegável que a cultura digital tem promovido
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas e os estudantes
estão inseridos nessa cultura, não somente como consumidores.
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Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura
digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação
multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de
modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte
apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das
informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e
formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escola. (BRASIL, 2017, p. 59).

Logo, em decorrência disso, é um dos papéis fundamentais da escola e
consequentemente do professor, enfrentar os desafios em relação ao ensinoaprendizagem das novas gerações, estimulando a reflexão e a análise aprofundada
e contribuindo para o desenvolvimento, a partir de uma atitude crítica e ética em
relação ao conteúdo de leitura e escrita de textos e à multiplicidade de ofertas
midiáticas e digitais.
A demanda cognitiva das atividades de ler, ouvir, falar, escrever, interpretar e
compreender

deve

firmar

progressivamente

nos

Anos

Finais

do

Ensino

Fundamental. Esta complexidade se expressa pela articulação da diversidade dos
gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada campo; da
complexidade textual; do uso de habilidades de leitura que exigem processos
mentais necessários e progressivamente mais demandantes; da consideração da
cultura digital e da diversidade cultural e local.

3.1.1. LÍNGUA PORTUGUESA
DIREITOS DE APRENDIZAGEM EM LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL ANOS FINAIS3
Os direitos de aprendizagem, tal como apresentados na BNCC (2017), têm
como objetivo assegurar o acesso ao conhecimento e a apropriação dele por todos,
a fim de construir uma sociedade mais justa e solidária. No caso da Língua
Portuguesa, isso se traduz no direito de ser usuário proficiente da língua nas suas
dimensões de ler, escrever, ouvir, falar, interpretar e compreender. Cabe ao poder
público Municipal de Jussiape assegurar todas as condições para que esse direito
seja concretizado. Sabemos da necessidade de uma readequação de múltiplas
frentes nas escolas para que se garanta os direitos dos estudantes, que vão desde
as questões referentes aos espaços oferecidos às relações pessoais estabelecidas,
3
Trecho retirado e com adaptações de: CAMACARI, Secretaria Municipal de Educação. Referencial Curricular
Municipal, Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 2020
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os recursos disponíveis para potencializar o ensino e, principalmente, o investimento
na formação do professor. É importante ser realizada uma análise técnicopedagógica para avaliar as condições da unidade escolar. Sem isso, esses direitos
não alcançam a escola.
O Ensino Fundamental é o momento em que o aluno transita entre a infância
e a adolescência, tem a base cognitiva estruturada ao longo dos anos iniciais da
educação formal. Nele, desenvolve-se o que foi iniciado na Educação Infantil e
prepara-se o terreno para o desenvolvimento de conhecimentos mais aprofundados
que se darão no Ensino Médio. Assim, 80 um trabalho bem feito para o cumprimento
dos objetivos a serem alcançados durante esta etapa age efetivamente na formação
de um cidadão crítico, agente em seu meio social.
Portanto, é direito do estudante ter acesso ao que se tem de melhor
produzido pela cultura, para que esta aprendizagem de fato represente o alcance da
proficiência e inserção social.
É preciso também observar, na definição dos documentos curriculares
posteriores, os Direitos de Aprendizagem de Língua Portuguesa apresentados na
BNCC, com os quais tem-se a defesa dos fundamentos principais do porquê o
ensino de Língua Portuguesa deve ser direcionado e que passam a ser
reproduzidos.

3.1.1.1MARCOS DA CONCEPÇÃO
A leitura é um processo de interação entre o leitor, texto e autor. Nesse
processo, o leitor, dispõe de informações explicitas e implícitas que o texto fornece,
procura alcançar os objetivos, abandonando uma atitude passiva para ser
participante desse processo, através de sua cultura, sua língua, seus procedimentos
interpretativos, os discursos constituídos coletivamente em sua comunidade e as
ideologias. Segundo Koch (2000), o aluno necessita compreender o que ele lê para
ser capaz de reconstruir e reinventar a partir de sua apreensão. O professor,
então,assume o papel de mediador para auxiliá-lo a ler o seu mundo e o mundo que
o cerca, posicionando-se criticamente sobre a realidade à sua volta, capazes de
dominar toda e qualquer informação disponível no seu dia - a - dia.
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A escrita é um sistema de representação. Essa é uma concepção bem
diferente daquela que a assume como um código apresentado pela associação de
sons e letras, num processo de transcrição que se realiza pelo aprendizado de uma
técnica. A referência, aqui, é à natureza conceitual desse sistema de representação,
como nos esclarece Ferreiro.
“A consequência última dessa dicotomia se exprime em termos ainda mais
dramáticos: se a escrita é concebida como um código de transcrição, sua
aprendizagem é concebida como a aquisição de uma técnica; se a escrita é
concebida como um sistema de representação, a sua aprendizagem se converte na
apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem
conceitual.” (FERREIRO, 2001)
Os resultados das investigações de Emilia Ferreiro indicaram a necessidade
da reconceitualização do que vem a ser “escrita”, a escola passou a ter a
responsabilidade de organizar situações nas quais os alunos pudessem pensar
sobre escrever, sem perder de vista os propósitos sociais das propostas. Atuar
dessa forma, implicou rever a visão de aluno e também a de professor.
O aluno passou a ser visto como alguém que constrói conhecimento sobre as
práticas envolvidas na alfabetização e, com base nelas, interage com a linguagem e
os pares, alcançando patamares mais avançados do conhecimento. Por isso
precisa, desde a sua entrada na escola, ser convidado a ler, a escrever e sobretudo,
a pensar sobre como leu e escreveu.
O professor também ganha novos lugares: ao invés de organizar propostas
de treino e repetição, iguais para todos os estudantes, recebe o desafio de saber
quais conhecimentos seus alunos trazem e, com base neles, organizar situações
nas quais eles tenham bons problemas para resolver. O pressuposto é que quanto
mais puderem ler, escrever com parceiros que pensem diferentemente dele e
receber intervenções que os faça repensar o que produzem, mais rapidamente
avançará.
O vocábulo letramento surgiu como tradução da palavra inglesa literacy, que
é “a condição de ser letrado” e, segundo Soares surgiu também porque “novas
demandas sociais de uso da leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para
designá-las. (SOARES, 2009, p. 21)“.
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O letramento envolve dois fenômenos diferentes, a leitura e a escrita, com
todas as suas características próprias, que juntas saciam diferentes necessidades
do indivíduo e do seu contexto social.
É uma tarefa a ser desenvolvida por todos os professores, pois quando a leitura
começa a fazer sentido para o educando, ele se percebe como sujeito do processo,
como alguém capaz de reconhecer os usos sociais da língua nas duas modalidades
(oral e escrita), e consequentemente inserido na sociedade letrada, utiliza o saber
constituído socialmente, para dialogar com essa sociedade, interagindo com os
diversos portadores de texto e áreas de conhecimento.

3.1.1.2. Organizador Curricular
A forma como é apresentada a aprendizagem da Língua Portuguesa, neste
documento, tem uma implicação direta na formação pessoal do estudante, uma vez
que o coloca como sujeito que transforma a si, ao outro e os contextos que habita.
Um sujeito ativo e potente. Entretanto, para que os estudantes possam aprender
dessa forma, é fundamental que o projeto pedagógico da escola seja revisitado no
que concerne a algumas condições didáticas:
• A gestão do tempo: O tempo para aprender não é o do relógio e nem único
para um coletivo que reúne tantas especificidades. Ao contrário, permite idas e
vindas sobre o estudo de um mesmo conteúdo, respeita o ritmo de cada um,
possibilita a pesquisa e, sobretudo, garante a continuidade.
• A oferta de diversidade: Se não houver diversificação das fontes de
informações escritas e faladas, certamente a produção deles será empobrecida. É,
portanto, responsabilidade da escola garantir diversidade e qualidade em tudo que
oferece e dar acesso ao estudante.
• As possibilidades de interação: Parte do coletivo, passando pelos
grupos/duplas, chega ao individual e, com as aprendizagens realizadas, volta ao
coletivo. É uma forma de garantir a circulação dos saberes e espaços de
compartilhamento de aprendizagens.
• A atenção à progressão dos desafios: Deve acontecer em todas as práticas,
uma progressão no grau de complexidade daquilo que é proposto ao estudante.
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• E o grau de autonomia: Quanto mais experiente a criança se torna, maior a
exigência de autonomia na produção.
3.1.1.2.1. AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA4

A avaliação, aqui, também é processual e formativa. Por essa razão, os
instrumentos de acompanhamento ganham mais importância que os tradicionais
testes que têm como único objetivo ganhar nota e passar de ano. Uma avaliação
deve sempre considerar as condições de ensino garantidas naquele período. Não é
justo cobrar dos estudantes o que não foi oferecido, nem culpar professores ou
familiares por avanços não conquistados sem antes avaliar se todas as condições
(especificidades das propostas, espaço, materiais, acervo, formação da equipe
pedagógica, gestão, características da comunidade etc.) foram asseguradas. Essas
variáveis precisam ser levadas em consideração e analisadas para que se defina o
que pode ser esperado dos estudantes e também do corpo docente. Garantia das
condições e avaliação são pares que devem caminhar sempre juntos.
É preciso romper com um modelo linear e vertical na formação do professor
de língua portuguesa, o que implica em sua prática de sala de aula, na medida em
que ao elaborar instrumentos avaliativos, ele vise não somente à aquisição de
habilidades técnicas do paradigma cartesiano, mas adote uma concepção de
avaliação dialógica, formativa e construtivista, que respeite os valores de realização
pessoal e promoção integral do aluno, oportunizando-lhe a capacidade de pensar e
agir de forma consciente sobre o próprio processo de aprendizagem, e, por
conseguinte, sobre seu papel no mundo da leitura e da escrita.
Dessa reflexão, parte-se a seguir, para uma proposta de aplicação dos
fundamentos da avaliação da aprendizagem aliados aos objetivos de formação do
aluno na disciplina de língua portuguesa do 6º ao 9º ano do Ensino fundamental, de
modo, a ter-se assim, ainda que de modo breve e ilustrativo, um material concreto
de pesquisa e reflexão sobre como elaborar questões de provas (questões objetivas;
questões subjetivas/dissertativas; atividades diagnósticas e avaliações formativas),

4
Trecho retirado e com adaptações de: CAMACARI, Secretaria Municipal de Educação. Referencial Curricular
Municipal, Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 2020
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de modo a construir uma avaliação continuada e proveitosa, e que possibilite
analisar e avaliar diferentes habilidades do aluno.

3.1.1.2.2. AS PRÁTICAS COMO EIXOS ORGANIZADORES DO TRABALHO

COMPETENCIAS ESPECIFICAS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
ANOS FINAIS

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável,
heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de
construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de
interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para
ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir
conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e
protagonismo na vida social.
3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que
circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia,
fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.
4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude
respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem
adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do
discurso/gênero textual.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações
sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em
relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos,
valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos,
interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa,
trabalho etc.).
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9.

Envolver-se

em

práticas

de

leitura

literária

que

possibilitem

o

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras
manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de
imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador
da experiência com a literatura.
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e
ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de
compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes
projetos autorais. (BNCC, 2017)

3.1.1.2.3.LÍNGUA

PORTUGUESA

NOS

ANOS

FINAIS

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os estudantes encontram-se diante
de mudanças significativas, decorrentes da passagem da infância para a puberdade,
e se tornam adolescentes de desafios escolares de maior complexidade e da
participação em novos âmbitos sociais. Eles passam por grandes transformações
biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Também participa com maior
criticidade de situações comunicativas diversificadas, interagindo com um número de
interlocutores cada vez mais amplo, inclusive no contexto escolar, no qual se amplia
o número de professores responsáveis por cada um dos componentes curriculares.
Apresentam peculiaridades na forma de se vestir e agir, na linguagem utilizada por
eles, havendo em muitas escolas as culturas juvenis, com as quais os educadores
devem apresentar disposição para entender e dialogar com essas culturas juvenis. A
continuidade da formação para a autonomia se fortalece nessa etapa, na qual os
jovens assumem maior protagonismo em práticas de linguagem realizadas dentro e
fora da escola.
O Ensino do componente Língua Portuguesa nos anos finais do ensino
fundamental respalda-se na ampliação, complexificação e maior criticidade das
situações comunicativas já vivenciadas em direção a novas experiências com a
linguagem. Também favorece o contato dos estudantes com gêneros textuais
relacionados a vários campos de atuação e a várias disciplinas, sendo mais
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aprofundado nessa etapa o tratamento dos gêneros textuais da esfera pública, nos
campos jornalístico-midiático e de atuação na vida pública.
No Currículo Municipal de Jussiape-Ba, foram considerados para os Anos
Finais do Ensino Fundamental, os mesmos campos de atuação apresentados na
BNCC:

3.1.1.2.4. CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

Trata-se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a participação das
crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e
opinião, que estão no centro da esfera jornalística / midiática. Para além de construir
conhecimentos e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção
de textos que circulam no campo, o que se pretende é propiciar experiências que
permitam desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade para que se
interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no
mundo e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de
escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística
em diferentes fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento
crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos e possam
produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma
ética e respeitosa.
Vários são os gêneros possíveis de serem contemplados em atividades de
leitura e produção de textos para além dos já trabalhados nos anos iniciais do ensino
fundamental (notícia, álbum noticioso, carta de leitor, entrevista etc.): reportagem,
reportagem multimidiática, fotorreportagem, foto- denúncia, artigo de opinião,
editorial, resenha crítica, crônica, comentário, debate, vlog noticioso, vlog cultural,
meme, charge, charge digital, political remix, anúncio publicitário, propaganda, jingle,
spot, dentre outros. A referência geral é que, em cada ano, contemplem-se gêneros
que lidem com informação, opinião e apreciação, gêneros mais típicos dos
letramentos da letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermidiáticos,
próprios da cultura digital e das culturas juvenis.
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Diversos também são os processos, ações e atividades que podem ser
contemplados em atividades de uso e reflexão: curar, seguir/ser seguido, curtir,
comentar, compartilhar, remixar etc.
Ainda com relação a esse campo, trata-se também de compreender as
formas de persuasão do discurso publicitário, o apelo ao consumo, as diferenças
entre vender um produto e “vender” uma ideia, entre anúncio publicitário e
propaganda.
Posteriormente, será apresentado o quadro com os objetos de estudo e
habilidades a serem trabalhados nesse campo de atuação.

3.1.1.2.5. CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

Trata-se, neste Campo, de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas
práticas relativas ao debate de ideias e à atuação política e social, por meio do (a):
-Compreensão dos interesses que movem a esfera política em seus
diferentes

níveis

e

instâncias,

das

formas

e

canais

de

participação

institucionalizados, incluindo os digitais, e das formas de participação não
institucionalizadas, incluindo aqui manifestações artísticas e intervenções urbanas;
-Reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse
público e coletivo e compreensão do contexto de promulgação dos direitos
humanos, das políticas afirmativas, e das leis de uma forma geral em um estado
democrático, como forma de propiciar a vivência democrática em várias instâncias e
uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida
digna quanto eu tenho);
-Desenvolvimento

de

habilidades

e

aprendizagem

de

procedimentos

envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros
relacionados à discussão e implementação de propostas, à defesa de direitos e a
projetos culturais e de interesse público de tanto diferentes naturezas.
Envolvem o domínio de gêneros legais e o conhecimento dos canais
competentes para questionamentos, reclamação de direitos e denúncias de
desrespeitos a legislações e regulamentações e a direitos; de discussão de
propostas e programas de interesse público no contexto de agremiações, coletivos,
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movimentos e outras instâncias e fóruns de discussão da escola, da comunidade e
da cidade.
Trata-se também de possibilitar vivências significativas, na articulação com
todas as áreas do currículo e com os interesses e escolhas pessoais dos
adolescentes e jovens, que envolvam a proposição, desenvolvimento e avaliação de
ações e projetos culturais, de forma a fomentar o protagonismo juvenil de forma
contextualizada.
Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de
gêneros já considerados em outras esferas – como discussão oral, debate, palestra,
apresentação oral, notícia, reportagem, artigo de opinião, cartaz, spot, propaganda
(de campanhas variadas, nesse campo inclusive de campanhas políticas) – e de
outros, como estatuto, regimento, projeto cultural, carta aberta, carta de solicitação,
carta de reclamação, abaixo-assinado, petição online, requerimento, turno de fala
em assembleia, tomada de turno em reuniões, edital, proposta, ata, parecer,
enquete, relatório etc., os quais supõem o reconhecimento de sua função social, a
análise da forma como se organizam e dos recursos e elementos linguísticos e das
demais semioses envolvidos na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros.
Em especial, vale destacar que o trabalho com discussão oral, debate,
propaganda, campanha e apresentação oral podem/devem se relacionar também
com questões, temáticas e práticas próprias do campo de atuação na vida pública.
Assim, as mesmas habilidades relativas a esses gêneros e práticas propostas para o
Campo jornalístico/midiático e para o Campo das práticas de ensino e pesquisa
devem ser aqui consideradas: discussão, debate e apresentação oral de propostas
políticas ou de solução para problemas que envolvem a escola ou a comunidade e
propaganda política. Da mesma forma, as habilidades relacionadas à argumentação
e à distinção entre fato e opinião também devem ser consideradas nesse campo.
Posteriormente, será apresentado o quadro com os objetos de conhecimento
e habilidades a serem trabalhados nesse campo de atuação.

3.1.1.2.6. CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

Trata-se de ampliar e qualificar a participação dos jovens nas práticas
relativas ao estudo e à pesquisa, por meio de:
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-Compreensão dos interesses, atividades e procedimentos que movem as
esferas científica, de divulgação científica e escolar;
-Reconhecimento da importância do domínio dessas práticas para a
compreensão do mundo físico e da realidade social, para o prosseguimento dos
estudos e para formação para o trabalho; e
-Desenvolvimento de habilidades e aprendizagens de procedimentos
envolvidos na leitura/escuta e produção de textos pertencentes a gêneros
relacionados ao estudo, à pesquisa e à divulgação científica.
Essas habilidades mais gerais envolvem o domínio contextualizado de
gêneros como apresentação oral, palestra, mesa-redonda, debate, artigo de
divulgação científica, artigo científico, artigo de opinião, ensaio, reportagem de
divulgação científica, texto didático, infográfico, esquemas, relatório, relato
(multimidiático) de campo, documentário, cartografia animada, podcasts e vídeos
diversos de divulgação científica, que supõem o reconhecimento de sua função
social, a análise da forma como se organizam e dos recursos e elementos
linguísticos das demais semioses (ou recursos e elementos multimodais) envolvidos
na tessitura de textos pertencentes a esses gêneros.
Trata-se também de aprender, de forma significativa, na articulação com
outras áreas e com os projetos e escolhas pessoais dos jovens, procedimentos de
investigação e pesquisa. Para além da leitura/escuta de textos/produções
pertencentes aos gêneros já mencionados, cabe diversificar, em cada ano e ao
longo dos anos, os gêneros/produções escolhidos para apresentar e socializar
resultados de pesquisa, de forma a contemplar a apresentação oral, gêneros mais
típicos dos letramentos da letra e do impresso, gêneros multissemióticos, textos
hipermidiáticos, que suponham colaboração, próprios da cultura digital e das
culturas juvenis.
Posteriormente, será apresentado o quadro com os objetos de conhecimento
e habilidades a serem trabalhados nesse campo de atuação.

3.1.1.2.7. CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

O que está em jogo neste campo é possibilitar às crianças, adolescentes e
jovens dos Anos Finais do Ensino Fundamental o contato com as manifestações
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artísticas e produções culturais em geral, e com a arte literária em especial, e
oferecer as condições para que eles possam compreendê-las e frui-las de maneira
significativa e, gradativamente, crítica. Trata-se, assim, de ampliar e diversificar as
práticas relativas à leitura, à compreensão, à fruição e ao compartilhamento das
manifestações artístico-literárias, representativas da diversidade cultural, linguística
e semiótica, por meio:
-Da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a
esfera artística e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão
forma e sustentação às suas manifestações;
-Da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem
(re) conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re) agir, sentir e, pelo confronto
com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de respeito pela
diversidade;
-Do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a
apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, em
diferentes mídias, que circulam nas esferas literária e artística.
Para que a experiência da literatura – e da arte em geral – possa alcançar seu
potencial transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor
que não apenas compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz
de frui-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha e preferências (por
autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e críticas com outros
leitores-fruidores.
A formação desse leitor-fruidor exige o desenvolvimento de habilidades, a
vivência de experiências significativas e aprendizagens que, por um lado, permitam
a compreensão dos modos de produção, circulação e recepção das obras e
produções culturais e o desvelamento dos interesses e dos conflitos que permeiam
suas condições de produção e, por outro lado, garantam a análise dos recursos
linguísticos e semióticos necessária à elaboração da experiência estética pretendida.
Aqui também a diversidade deve orientar a organização/progressão curricular:
diferentes gêneros, estilos, autores e autoras – contemporâneos, de outras épocas,
regionais, nacionais, portugueses, africanos e de outros países – devem ser
contemplados; o cânone, a literatura universal, a literatura juvenil, a tradição oral, o
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multissemiótico, a cultura digital e as culturas juvenis, dentre outras diversidades,
devem ser consideradas, ainda que deva haver um privilégio do letramento da letra.
Compete ainda a este campo o desenvolvimento das práticas orais, tanto
aquelas relacionadas à produção de textos em gêneros literários e artísticos
diversos quanto as que se prestam à apreciação e ao compartilhamento e envolvam
a seleção do que ler/ouvir/assistir e o exercício da indicação, da crítica, da recriação
e do diálogo, por meio de diferentes práticas e gêneros, que devem ser explorados
ao longo dos anos.
Posteriormente, será apresentado o quadro com os objetos de conhecimento
e habilidades a serem trabalhados nesse campo de atuação.
Quadros de possibilidades de gêneros discursivos a serem trabalhados do 6º
ao 9º ano. Os gêneros em negrito são aqueles considerados primordiais para a
sistematização no ano de escolaridade, sendo os demais, sugestões para
complementação e ampliação de conhecimentos e conceitos, no decorrer do Ensino
Fundamental.
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6º e 7º ANOS
EIXOS

Campos de
atuação

PRODUÇÃO DE TEXTO
ORALIDADE

LEITURA
ORAL

Jornalístico/
Midiático

Da atuação na
vida
pública

ESCRITO

Notícia, reportagem,
entrevistas,
reportagem
multimidiática,
fotorreportagem,
foto-denúncia,
artigo de opinião,
editorial, resenha
crítica, crônica,
comentário,
Discussões orais,
debate, vlog
noticioso, vlog
cultural, meme,
charge, charge
digital, political
remix, anúncio
publicitário,
propaganda,
jingle, spot.

Notícia,reportagem,
entrevistas,reportag
Notícia,reportagem, em
entrevistas,reportage multimidiática,
m
fotorreportagem
multimidiática,
, foto-denúncia,artigo
fotorreportagemfoto- deopinião editorial,
denúncia,artigo de
resenha
opinião,editorial,
críticacrônica,
resenha
comentário, debate,
crítica, carta deleitor, discussões,vlog
crônica,comentário, noticioso,vlog
debate, vlognoticioso, cultural,
vlogcultural, meme,
meme, charge,charge
charge, charge
digital,political remix,
digital, political
anúncio
remix, anúncio
publicitário,
publicitário,
propaganda,
propaganda,
jingle, spot,
folhetos, cartazes,
jornais
jingle, spot, textos
radiofônicose
multissemióticos
televisivos,
(tirinhas, gifes).
podcasts.

Notícia,
reportagem,entrevi
stas,reportagem
multimidiática,
fotorreportagem,
foto-denúncia,
carta de leitor,
artigo de opinião,
editorial, resenha
crítica, crônica,
comentário
noticioso, vlog
cultural, meme,
charge, charge
digital, political
remix, cartazes,
folhetos, banner,
anúncio
publicitário,
propaganda.

Discussão oral,
debate, palestra,
apresentação oral,
propaganda de
campanhas,
estatuto,
regimento, carta
aberta, carta de
solicitação, carta
de reclamação,
abaixo-assinado,
requerimento,
edital, ata,
parecer, enquete,
Relatório.

Discussão oral,
debate, palestra,
apresentação
cartaz, códigos
propaganda de
campanhas,
estatuto,
regimento, carta
aberta, carta de
solicitação, carta
de reclamação,
abaixo-assinado,
requerimento,
edital, ata, parecer
enquete, relatório, leis

Apresentação oral,
debate,
palestra,
reportagem ,
cartaz, spot,
propaganda de
campanhas,
estatuto,
regimento, carta
aberta, carta de
solicitação,
carta de
reclamação,
abaixo-assinado,
requerimento, edital,
ata, parecer, ralatório

Propaganda de
campanhas,
estatuto,
regimento, carta
aberta, carta de
solicitação, carta
de reclamação,
abaixo-assinado,
requerimento,
edital, ata,
parecer,
relatório
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8º e 9º ANOS
EIXOS

Campos de
atuação

PRODUÇÃO DE TEXTO
ORALIDADE

LEITURA
ORAL

Jornalístico/
Midiático

Discussões orais,
notícia, reportagem,
entrevistas,
reportagem
multimidiática,
fotorreportagem, fotodenúncia, artigo de
opinião, editorial,
resenha crítica,
crônica, comentário,
debate, vlog noticioso,
vlog cultural, meme,
charge, charge digital,
political remix,
anúncio publicitário,
propaganda, jingle,
spot.

Notícia, reportagem,
entrevistas,
reportagem
multimidiática,
fotorreportagem, fotodenúncia, artigo de
opinião, editorial,
resenha crítica,
crônicacarta de leitor,
post de blogs e redes
sociais, vlog noticioso,
vlog cultural, meme,
gifs,charge, charge
digital, political remix,
anúncio publicitário,
propaganda, cartaz,
outdoor, jingle, spot

ESCRITO

Notícia, reportagem,
reportagem
Notícia,
multimidiática,
reportagem,
entrevistas,podcast entrevistas,
noticioso ecultural, reportagem
fotorreportagem,
multimidiática,
foto-denúncia,
fotorreportagem,
artigo de opinião,
foto-denúncia,
editorial, resenha
artigo de opinião,
crítica, crônica,
editorial, resenha
comentário,
crítica, crônica,
debate, vlog
comentário,
noticioso, vlog
debate, vlog
cultural, podcast
noticioso, vlog
noticioso, meme,
cultural, meme,
charge, charge
charge, charge
digital, political
digital, political
remix, anúncio
remix, anúncio
publicitário,
publicitário,
propaganda, jingle, propaganda, jingle,
spot
podcasts, spot.
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Discussão oral,
debate, Seminário,
palestra,
Discussão oral, debate, Discussão oral,
Discussão oral,
palestra, apresentação debate, palestra,
debate, palestra,
apresentação
oral, spot, propaganda apresentação oral, apresentação oral,
oral, cartaz, spot,
cartaz, propaganda propaganda de
de campanhas,
propaganda de
campanhas,
campanhas, estatuto, estatuto, propostas de campanhas,
estatuto,
políticas, leis,
estatuto,
regimento, carta
regimento,
regimento, carta
regimento, carta
aberta, carta de
aberta, carta de
solicitação, carta de códigos,carta aberta, aberta, carta de
solicitação, carta de solicitação, carta de
reclamação, abaixo- carta de solicitação,
carta de reclamação, reclamação, abaixo- reclamação,
assinado,
assinado,
abaixo-assinado,
requerimento, edital, abaixo-assinado,
requerimento, edital,
requerimento,
requerimento,
ata, parecer,
Atuação na vida enquete,
ata, parecer, enquete, edital, ata, parecer, edital, ata, parecer,
pública
relatório.
enquete, relatório. enquete, relatório.
relatório.
Apresentação oral,
palestra, mesaApresentação oral, Verbetes
redonda, debate,
deenciclopédiascolab
palestra, mesaorativas,artigo
artigo de divulgação
redonda,
Artigo de divulgação debate,artigo
dedivulgaçãocientífica,
científica, artigo
científico, artigo de científica, artigo
dedivulgaçãocientífi artigocientífico, artigo
opinião, entrevistas, científico, artigo de ca, artigo
deopinião,
ensaio, reportagem opinião, ensaio,
ensaio,reportagem
científico, artigo
dedivulgaçãocientífica
de
reportagem de
deopinião,
divulgação
divulgação científica, ensaio,reportagem ,
científica,
verbete de
dedivulgaçãocientífi textodidático,infográfi
texto didático,
enciclopédia, resumos, ca,
co,esquemas,resenha
infográfico,
texto didático, mapa textodidático,infográ s, resumos,
esquemas,
conceitual,
fico,esquemas,relat relatório, relato
relatório, relato
infográfico, esquemas, ório, relato
(multimidiático)
relatório, relato
(multimidiático) de
(multimidiático)
decampo,documentári
(multimidiático) de
campo,
decampo,document o,cartografiaanimada,
Das Práticas de documentário,
campo, documentário, ário,cartografiaanim Mapaconceitual,
estudo e
slides
cartografia animada, cartografia animada, ada, podcastse
para apresentação.
pesquisa
podcasts e vídeos. podcasts e vídeos.
vídeos.
Quarta
capa,programas (de
teatro,dança,
exposição,
etc.),sinopse,
Quarta capa,
programas (de teatro, resenhacrítica,
comentáriosem
dança, exposição,
etc.),
blog/vlog
Quarta capa,programas
cultural,playlists
sinopse, resenha
(deteatro,
crítica, comentários comentadas,
Quarta capa,
dança,exposição, etc.),
em blog/vlog
vlogs e
programas (de
sinopse, resenha
cultural,
podcastsculturais
teatro, dança,
crítica, comentários
playlists
(literatura,cinema,
exposição, etc.),
em blog/vlog
comentadas,
teatro,música),
sinopse, resenha
cultural, playlists
vlogs e podcasts
playlistscomentadas, crítica, comentários comentadas, vlogs
culturais(literatura,
fanfics,fanzines,eem blog/vlog
e podcasts culturais
cinema, teatro,
zines,
cultural, playlists (literatura, cinema,
música), fanfics,
fanvídeos,fanclipes,
comentadas, vlogs teatro, música),
fanzines, e- zines,
posts emfanpages,
e podcasts culturais fanfics, fanzines, efanvídeos,
trailerhonesto, vídeo- (literatura, cinema, zines, fanvídeos,
fanclipes,
minuto, peça
teatro, música),
fanclipes, posts em
audiobooks ,posts teatral,textos
playlists
fanpages, trailer
em
romances
comentadas,
honesto, vídeofanpages, trailer,
infantofanfics, fanzines, e- minuto, peça
honesto, vídeojuvenis,contosconte zines, fanvídeos,
teatral, textos
minuto, peça
mporâneos,miniconto fanclipes, posts em narrativos ficcionais
teatral,
s, fábulas
fanpages, trailer
(conto, crônica
textos narrativos
contemporâneas,biog honesto, vídeovisual, miniconto,
ficcionais (conto,
rafiasromanceadas, minuto, peça
fábula
Artísticocrônica, fábula,
crônicasvisuais,
teatral, minicontos, contemporânea
literário
lendas,etc.), poema ciberpoemas,
poemas.
ciberpoema.
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haicai,poema concreto

3.1.2.8. ORGANIZADOR CURRICULAR
COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA
ANO/F
AIXA

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

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

(EF06LP01) Reconhecer a
impossibilidade de uma
neutralidade absoluta no relato
de fatos e identificar diferentes
graus de parcialidade/
imparcialidade dados pelo
recorte feito e pelos efeitos de
sentido advindos de escolhas
feitas pelo autor, de forma a
poder desenvolver uma atitude
crítica frente aos textos
jornalísticos e tornar-se
consciente das escolhas feitas
enquanto produtor de textos.

6º

Campo
jornalístico/midiá
tico

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

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

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Léxico/morfologia

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

6º

CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Campo
jornalístico/midiá
tico

(EF06LP03) Analisar diferenças
de sentido entre palavras de uma
série sinonímica.
(EF06LP04) Analisar a função e
as flexões de substantivos e
adjetivos e de verbos nos modos
Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo: afirmativo e negativo.
(EF06LP05) Identificar os efeitos
de sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual e
a intenção comunicativa.
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(EF06LP06) Empregar,
adequadamente, as regras de
concordância nominal (relações
entre os substantivos e seus
determinantes) e as regras de
concordância verbal (relações
entre o verbo e o sujeito simples
e composto).
(EF06LP07) Identificar, em
textos, períodos compostos por
orações separadas por vírgula
sem a utilização de conectivos,
nomeando-os como períodos
compostos por coordenação.
(EF06LP08) Identificar, em texto
ou sequência textual, orações
como unidades constituídas em
torno de um núcleo verbal e
períodos como conjunto de
orações conectadas.
(EF06LP09) Classificar, em texto
ou sequência textual, os períodos
simples compostos.
(EF06LP10) Identificar sintagmas
nominais e verbais como
constituintes imediatos da
oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos verbais,
concordância nominal e verbal,
regras ortográficas, pontuação
etc.
(EF06LP12) Utilizar, ao produzir
texto, recursos de coesão
referencial (nome e pronomes),
recursos semânticos de
sinonímia, antonímia e
homonímia e mecanismos de
representação de diferentes
vozes (discurso direto e indireto).

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Sintaxe

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Elementos
notacionais da
escrita/morfossintax
e

6º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Semântica Coesão

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

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

Apreciação e réplica

(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,

6º, 7º

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Campo
jornalístico/midiá
tico

Leitura
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6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

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
Leitura
Relação entre textos fato divulgadas em diferentes
veículos e mídias, analisando e
avaliando a confiabilidade.
(EF67LP04) Distinguir, em
Estratégia de leitura
segmentos descontínuos de
Leitura
Distinção de fato e
textos, fato da opinião enunciada
opinião
em relação a esse mesmo fato.
(EF67LP05) Identificar e avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
Estratégia de leitura: explícitos e argumentos em
identificação de
textos argumentativos (carta de
Leitura
teses e argumentos leitor, comentário, artigo de
Apreciação e réplica opinião, resenha crítica etc.),
manifestando concordância ou
discordância.
(EF67LP06) Identificar os efeitos
de sentido provocados pela
seleção lexical, topicalização de
Leitura
Efeitos de sentido
elementos e seleção e
hierarquização de informações,
uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de
recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas
Leitura
Efeitos de sentido
lexicais, construções metafóricas,
a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e perceber
seus efeitos de sentido.
(EF67LP08) Identificar os efeitos
de sentido devidos à escolha de
imagens estáticas, sequenciação
ou sobreposição de imagens,
definição de figura/fundo, ângulo,
profundidade e foco,
Efeitos de sentido
cores/tonalidades, relação com o
Leitura
Exploração da
escrito (relações de reiteração,
multissemiose
complementação ou oposição)
etc. em notícias, reportagens,
fotorreportagens, foto-denúncias,
memes, gifs, anúncios
publicitários e propagandas
publicados em jornais, revistas,
sites na internet etc.
(EF67LP09) Planejar notícia
Estratégias de
impressa e para circulação em
produção:
outras mídias (rádio ou
Produção de textos
planejamento de
TV/vídeo), tendo em vista as
textos informativos
condições de produção, do texto
– objetivo, leitores/espectadores,
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Campo
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Campo
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tico
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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
Textualização, tendo
ou manchete com verbo no
em vista suas
tempo presente, linha fina
condições de
(opcional), lide, progressão dada
produção, as
pela ordem decrescente de
características do
importância dos fatos, uso de 3ª
gênero em questão,
pessoa, de palavras que indicam
o estabelecimento
precisão –, e o estabelecimento
de coesão,
adequado de coesão e produzir
adequação à normanotícia para TV, rádio e internet,
padrão e o uso
tendo em vista, além das
adequado de
características do gênero, os
ferramentas de
recursos de mídias disponíveis e
edição
o manejo de recursos de
captação e edição de áudio e
imagem.
(EF67LP11) Planejar resenhas,
vlogs, vídeos e podcasts
variados, e textos e vídeos de
apresentação e apreciação
próprios das culturas juvenis
(algumas possibilidades:
fanzines, fanclipes, e-zines,
gameplay, detonado etc.), dentre
outros, tendo em vista as
Estratégias de
condições de produção do texto
produção:
– objetivo, leitores/espectadores,
planejamento de
veículos e mídia de circulação
textos
etc. –, a partir da escolha de uma
argumentativos e
produção ou evento cultural para
apreciativos
analisar – livro, filme, série,
game, canção, videoclipe,
fanclipe, show, saraus, slams etc.
– da busca de informação sobre
a produção ou evento escolhido,
da síntese de informações sobre
a obra/evento e do
elenco/seleção de aspectos,
elementos ou recursos que
possam ser destacados positiva

145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
146 - Ano - Nº 1580

Jussiape

Textualização de
textos
argumentativos e
apreciativos

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção de textos

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção e edição
Produção de textos de textos
publicitários

6º, 7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade

Planejamento e
produção de
entrevistas orais

ou negativamente ou da
roteirização do passo a passo do
game para posterior gravação
dos vídeos.
(EF67LP12) Produzir resenhas
críticas, vlogs, vídeos, podcasts
variados e produções e gêneros
próprios das culturas juvenis
(algumas possibilidades:
fanzines, fanclipes, e-zines,
gameplay, detonado etc.), que
apresentem/descrevam e/ou
avaliem produções culturais
(livro, filme, série, game, canção,
disco, videoclipe etc.) ou evento
(show, sarau, slam etc.), tendo
em vista o contexto de produção
dado, as características do
gênero, os recursos das mídias
envolvidas e a textualização
adequada dos textos e/ou
produções.
(EF67LP13) Produzir, revisar e
editar textos publicitários,
levando em conta o contexto de
produção dado, explorando
recursos multissemióticos,
relacionando elementos verbais e
visuais, utilizando
adequadamente estratégias
discursivas de persuasão e/ou
convencimento e criando título ou
slogan que façam o leitor
motivar-se a interagir com o texto
produzido e se sinta atraído pelo
serviço, ideia ou produto em
questão.
(EF67LP14) Definir o contexto de
produção da entrevista
(objetivos, o que se pretende
conseguir, porque 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
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Jussiape

informações mantidas e a
continuidade temática.

6º, 7º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

6º, 7º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

6º, 7º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

(EF67LP15) Identificar a
proibição imposta ou o direito
garantido, bem como as
circunstâncias de sua aplicação,
em artigos relativos a normas,
Estratégias e
regimentos escolares,
procedimentos de
regimentos e estatutos da
leitura em textos
sociedade civil, regulamentações
legais e normativos
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
Contexto de
como de textos pertencentes a
produção, circulação gêneros que circulam nesses
e recepção de textos espaços, reclamação ou carta de
e práticas
reclamação, solicitação ou carta
relacionadas à
de solicitação, como forma de
defesa de direitos e ampliar as possibilidades de
à participação social 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.
(EF67LP17) Analisar, a partir do
contexto de produção, a forma de
organização das cartas de
solicitação e de reclamação
(datação, forma de início,
Relação entre
apresentação contextualizada do
contexto de
pedido ou da reclamação, em
produção e
geral, acompanhada de
características
explicações, argumentos e/ou
composicionais e
relatos do problema, fórmula de
estilísticas dos
finalização mais ou menos
gêneros (carta de
cordata, dependendo do tipo de
solicitação, carta de
carta e subscrição) e algumas
reclamação, petição
das marcas linguísticas
on-line, carta aberta,
relacionadas à argumentação,
abaixo-assinado,
explicação ou relato de fatos,
proposta etc.)
como forma de possibilitar a
Apreciação e réplica
escrita fundamentada de cartas
como essas ou de postagens em
canais próprios de reclamações e
solicitações em situações que
envolvam questões relativas à
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Jussiape

escola, à comunidade ou a algum
dos seus membros.

6º, 7º

Campo de
atuação na vida
pública

6º, 7º

Campo de
atuação na vida
pública

6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

(EF67LP18) Identificar o objeto
da reclamação e/ou da
solicitação e sua sustentação,
Leitura
explicação ou justificativa, de
forma a poder analisar a
pertinência da solicitação ou
justificação.
(EF67LP19) Realizar
levantamento de questões,
Estratégia de
problemas que requeiram a
produção:
denúncia de desrespeito a
planejamento de
direitos, reivindicações,
Produção de textos
textos
reclamações, solicitações que
reivindicatórios ou
contemplem a comunidade
propositivos
escolar ou algum de seus
membros e examinar normas e
legislações.
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a
Curadoria de
partir de recortes e questões
Leitura
informação
definidos previamente, usando
fontes indicadas e abertas.
(EF67LP21) Divulgar resultados
Estratégias de
de pesquisas por meio de
escrita:
apresentações orais, painéis,
Produção de textos
textualização,
artigos de divulgação científica,
revisão e edição
verbetes de enciclopédia,
podcasts científicos etc.
Estratégias de
(EF67LP22) Produzir resumos, a
escrita:
partir das notas e/ou esquemas
Produção de textos
feitos, com o uso adequado de
textualização,
paráfrases e citações.
revisão e edição
(EF67LP23) Respeitar os turnos
de fala, na participação em
conversações e em discussões
ou atividades coletivas, na sala
Conversação
Oralidade
de aula e na escola e formular
espontânea
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,
Procedimentos de
vídeo), identificando e
apoio à
Oralidade
hierarquizando as informações
compreensão
principais, tendo em vista apoiar
Tomada de nota
o estudo e a produção de
sínteses e reflexões pessoais ou
outros objetivos em questão.
(EF67LP25) Reconhecer e
utilizar os critérios de
Análise
organização tópica (do geral para
Textualização
linguística/semiótic
o específico, do específico para o
Progressão temática
a
geral etc.), as marcas linguísticas
dessa organização (marcadores
de ordenação e enumeração, de
Estratégias,
procedimentos de
leitura em textos
reivindicatórios ou
propositivos
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6º, 7º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º, 7º

Campo artísticoliterário

6º, 7º

Campo artísticoliterário

6º, 7º

Campo artísticoliterário

6º, 7º

Campo artísticoliterário
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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.
(EF67LP26) Reconhecer a
estrutura de hipertexto em textos
Análise
de divulgação científica e
linguística/semiótic
Textualização
proceder à remissão a conceitos
a
e relações por meio de notas de
rodapés ou boxes.
(EF67LP27) Analisar, entre os
textos literários e entre estes e
outras manifestações artísticas
(como cinema, teatro, música,
Leitura
Relação entre textos 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 adequados
a diferentes objetivos e levando
em conta características dos
gêneros e suportes –, romances
infantojuvenis, contos populares,
contos de terror, lendas
Estratégias de
brasileiras, indígenas e africanas,
Leitura
leitura Apreciação e narrativas de aventuras,
réplica
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.
Reconstrução da
(EF67LP29) Identificar, em texto
textualidade
dramático, personagem, ato,
Efeitos de sentidos
cena, fala e indicações cênicas e
Leitura
provocados pelos
a organização do texto: enredo,
usos de recursos
conflitos, ideias principais, pontos
linguísticos e
de vista, universos de referência.
multissemióticos
(EF67LP30) Criar narrativas
ficcionais, tais como contos
populares, contos de suspense,
mistério, terror, humor, narrativas
Construção da
de enigma, crônicas, histórias em
Produção de textos textualidade Relação
quadrinhos, dentre outros, que
entre textos
utilizem cenários e personagens
realistas ou de fantasia,
observando os elementos da
estrutura narrativa próprios ao
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6º, 7º

6º, 7º

6º, 7º

6º, 7º

6º, 7º

6º, 7º

6º, 7º

6º, 7º

6º; 7º;
8º; 9º

Jussiape

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.
(EF67LP31) Criar poemas
compostos por versos livres e de
forma fixa (como quadras e
sonetos), utilizando recursos
visuais, semânticos e sonoros,
Construção da
tais como cadências, ritmos e
Campo artísticoProdução de textos textualidade Relação
rimas, e poemas visuais e vídeoliterário
entre textos
poemas, explorando as relações
entre imagem e texto verbal, a
distribuição da mancha gráfica
(poema visual) e outros recursos
visuais e sonoros.
(EF67LP32) Escrever palavras
Todos os
Análise
com correção ortográfica,
linguística/semiótic
Fono-ortografia
campos de
obedecendo as convenções da
a
atuação
língua escrita.
Todos os
Análise
Elementos
(EF67LP33) Pontuar textos
linguística/semiótic
notacionais da
campos de
adequadamente.
atuação
a
escrita
Todos os
Análise
(EF67LP34) Formar antônimos
campos de
com acréscimo de prefixos que
linguística/semiótic
Léxico/morfologia
a
atuação
expressam noção de negação.
Todos os
Análise
(EF67LP35) Distinguir palavras
campos de
derivadas por acréscimo de
linguística/semiótic
Léxico/morfologia
a
atuação
afixos e palavras compostas.
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir
texto, recursos de coesão
Todos os
Análise
referencial (léxica e pronominal)
Coesão
campos de
linguística/semiótic
e sequencial e outros recursos
atuação
a
expressivos adequados ao
gênero textual.
(EF67LP37) Analisar, em
diferentes textos, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de
Todos os
Análise
recursos linguístico-discursivos
linguística/semiótic
Sequências textuais
campos de
de prescrição, causalidade,
atuação
a
sequências descritivas e
expositivas e ordenação de
eventos.
(EF67LP38) Analisar os efeitos
de sentido do uso de figuras de
Todos os
Análise
Figuras de
linguagem, como comparação,
linguística/semiótic
campos de
linguagem
metáfora, metonímia,
atuação
a
personificação, hipérbole, dentre
outras.
(EF69LP01) Diferenciar liberdade
Campo
Apreciação e réplica de expressão de discursos de
jornalístico/midiá Leitura
Relação entre
ódio, posicionando-se
tico
gêneros e mídias
contrariamente a esse tipo de
discurso e vislumbrando

150

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
151 - Ano - Nº 1580

Jussiape

possibilidades de denúncia
quando for o caso.

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

(EF69LP02) Analisar e comparar
peças publicitárias variadas
(cartazes, folhetos, outdoor,
anúncios e propagandas em
diferentes mídias, spots, jingle,
vídeos etc.), de forma a perceber
a articulação entre elas em
campanhas, as especificidades
Apreciação e réplica
das várias semioses e mídias, a
Leitura
Relação entre
adequação dessas peças ao
gêneros e mídias
público-alvo, aos objetivos do
anunciante e/ou da campanha e
à construção composicional e
estilo dos gêneros em questão,
como forma de ampliar suas
possibilidades de compreensão
(e produção) de textos
pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP03) Identificar, em
notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e
eventuais decorrências; em
reportagens e fotorreportagens o
Estratégia de leitura: fato ou a temática retratada e a
apreender os
perspectiva de abordagem, em
Leitura
sentidos globais do
entrevistas os principais
texto
temas/subtemas abordados,
explicações dadas ou teses
defendidas em relação a esses
subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor
presente.
(EF69LP04) Identificar e analisar
os efeitos de sentido que
fortalecem a persuasão nos
textos publicitários, relacionando
as estratégias de persuasão e
apelo ao consumo com os
Leitura
Efeitos de sentido
recursos linguístico-discursivos
utilizados, como imagens, tempo
verbal, jogos de palavras, figuras
de linguagem etc., com vistas a
fomentar práticas de consumo
conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em
textos multissemióticos – tirinhas,
charges, memes, gifs etc. –, o
efeito de humor, ironia e/ou
Leitura
Efeitos de sentido
crítica pelo uso ambíguo de
palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de
recursos iconográficos, de
pontuação etc.
Relação do texto
(EF69LP06) Produzir e publicar
notícias, fotodenúncias,
Produção de textos com o contexto de
produção e
fotorreportagens, reportagens,
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Jussiape

experimentação de
papéis sociais

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção de textos Textualização

reportagens multimidiáticas,
infográficos, podcasts noticiosos,
entrevistas, cartas de leitor,
comentários, artigos de opinião
de interesse local ou global,
textos de apresentação e
apreciação de produção cultural
– resenhas e outros próprios das
formas de expressão das
culturas juvenis, tais como vlogs
e podcasts culturais, gameplay,
detonado etc.– e cartazes,
anúncios, propagandas, spots,
jingles de campanhas sociais,
dentre outros em várias mídias,
vivenciando de forma significativa
o papel de repórter, de
comentador, de analista, de
crítico, de editor ou articulista, de
booktuber, de vlogger (vlogueiro)
etc., como forma de
compreender as condições de
produção que envolvem a
circulação desses textos e poder
participar e vislumbrar
possibilidades de participação
nas práticas de linguagem do
campo jornalístico e do campo
midiático de forma ética e
responsável, levando-se em
consideração o contexto da Web
2.0, que amplia a possibilidade
de circulação desses textos e
“funde” os papéis de leitor e
autor, de consumidor e produtor.
(EF69LP07) Produzir textos em
diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto
produção e circulação – os
enunciadores envolvidos, os
objetivos, o gênero, o suporte, a
circulação -, ao modo (escrito ou
oral; imagem estática ou em
movimento etc.), à variedade
linguística e/ou semiótica
apropriada a esse contexto, à
construção da textualidade
relacionada às propriedades
textuais e do gênero), utilizando
estratégias de planejamento,
elaboração, revisão, edição,
reescrita/redesign e avaliação de
textos, para, com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas, corrigir e aprimorar as
produções realizadas, fazendo
cortes, acréscimos,
reformulações, correções de
concordância, ortografia,
pontuação em textos e editando
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Jussiape

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção de textos

Revisão/edição de
texto informativo e
opinativo

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção de textos

Planejamento de
textos de peças
publicitárias de
campanhas sociais

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade
*Considerar todas
as habilidades dos
eixos leitura e
Produção de textos
produção que se
jornalísticos orais
referem a textos ou
produções orais,
em áudio ou vídeo

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade
*Considerar todas
as habilidades dos
Produção de textos
eixos leitura e
jornalísticos orais
produção que se
referem a textos ou
produções orais,

6º; 7º;
8º; 9º

6º; 7º;
8º; 9º

imagens, arquivos sonoros,
fazendo cortes, acréscimos,
ajustes, acrescentando/
alterando efeitos, ordenamentos
etc.
(EF69LP08) Revisar/editar o
texto produzido – notícia,
reportagem, resenha, artigo de
opinião, dentre outros –, tendo
em vista sua adequação ao
contexto de produção, a mídia
em questão, características do
gênero, aspectos relativos à
textualidade, a relação entre as
diferentes semioses, a
formatação e uso adequado das
ferramentas de edição (de texto,
foto, áudio e vídeo, dependendo
do caso) e adequação à norma
culta.
(EF69LP09) Planejar uma
campanha publicitária sobre
questões/problemas, temas,
causas significativas para a
escola e/ou comunidade, a partir
de um levantamento de material
sobre o tema ou evento, da
definição do público-alvo, do
texto ou peça a ser produzido –
cartaz, banner, folheto, panfleto,
anúncio impresso e para internet,
spot, propaganda de rádio, TV
etc. –, da ferramenta de edição
de texto, áudio ou vídeo que será
utilizada, do recorte e enfoque a
ser dado, das estratégias de
persuasão que serão utilizadas
etc.
(EF69LP10) Produzir notícias
para rádios, TV ou vídeos,
podcasts noticiosos e de opinião,
entrevistas, comentários, vlogs,
jornais radiofônicos e televisivos,
dentre outros possíveis, relativos
a fato e temas de interesse
pessoal, local ou global e textos
orais de apreciação e opinião –
podcasts e vlogs noticiosos,
culturais e de opinião,
orientando-se por roteiro ou
texto, considerando o contexto
de produção e demonstrando
domínio dos gêneros.
(EF69LP11) Identificar e analisar
posicionamentos defendidos e
refutados na escuta de
interações polêmicas em
entrevistas, discussões e
debates (televisivo, em sala de
aula, em redes sociais etc.),

153

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
154 - Ano - Nº 1580

Jussiape

em áudio ou vídeo

entre outros, e se posicionar
frente a eles.

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade
*Considerar todas
as habilidades dos
Planejamento e
eixos leitura e
produção de textos
produção que se
jornalísticos orais
referem a textos ou
produções orais,
em áudio ou vídeo

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade

Participação em
discussões orais de
temas controversos
de interesse da
turma e/ou de
relevância social

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade

Participação em
discussões orais de
temas controversos
de interesse da
turma e/ou de
relevância social

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade

Participação em
discussões orais de
temas controversos
de interesse da
turma e/ou de
relevância social

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

Construção
composicional

(EF69LP12) Desenvolver
estratégias de planejamento,
elaboração, revisão, edição,
reescrita/ redesign (esses três
últimos quando não for situação
ao vivo) e avaliação de textos
orais, áudio e/ou vídeo,
considerando sua adequação
aos contextos em que foram
produzidos, à forma
composicional e estilo de
gêneros, a clareza, progressão
temática e variedade linguística
empregada, os elementos
relacionados à fala, tais como
modulação de voz, entonação,
ritmo, altura e intensidade,
respiração etc., os elementos
cinésicos, tais como postura
corporal, movimentos e
gestualidade significativa,
expressão facial, contato de olho
com plateia etc.
(EF69LP13) Engajar-se e
contribuir com a busca de
conclusões comuns relativas a
problemas, temas ou questões
polêmicas de interesse da turma
e/ou de relevância social.
(EF69LP14) Formular perguntas
e decompor, com a ajuda dos
colegas e dos professores,
tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos
relativos ao objeto de discussão
para análise mais minuciosa e
buscar em fontes diversas
informações ou dados que
permitam analisar partes da
questão e compartilhá-los com a
turma.
(EF69LP15) Apresentar
argumentos e contra-argumentos
coerentes, respeitando os turnos
de fala, na participação em
discussões sobre temas
controversos e/ou polêmicos.
(EF69LP16) Analisar e utilizar as
formas de composição dos
gêneros jornalísticos da ordem
do relatar, tais como notícias
(pirâmide invertida no impresso X
blocos noticiosos hipertextuais e
hipermidiáticos no digital, que
também pode contar com
imagens de vários tipos, vídeos,
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

Estilo

6º; 7º;
8º; 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

Estilo

gravações de áudio etc.), da
ordem do argumentar, tais como
artigos de opinião e editorial
(contextualização, defesa de
tese/opinião e uso de
argumentos) e das entrevistas:
apresentação e contextualização
do entrevistado e do tema,
estrutura pergunta e resposta
etc.
(EF69LP17) Perceber e analisar
os recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros
jornalísticos e publicitários, os
aspectos relativos ao tratamento
da informação em notícias, como
a ordenação dos eventos, as
escolhas lexicais, o efeito de
imparcialidade do relato, a
morfologia do verbo, em textos
noticiosos e argumentativos,
reconhecendo marcas de
pessoa, número, tempo, modo, a
distribuição dos verbos nos
gêneros textuais (por exemplo,
as formas de pretérito em relatos;
as formas de presente e futuro
em gêneros argumentativos; as
formas de imperativo em gêneros
publicitários), o uso de recursos
persuasivos em textos
argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas
lexicais, construções metafóricas,
a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e as
estratégias de persuasão e apelo
ao consumo com os recursos
linguístico-discursivos utilizados
(tempo verbal, jogos de palavras,
metáforas, imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na
escrita/reescrita de textos
argumentativos, recursos
linguísticos que marquem as
relações de sentido entre
parágrafos e enunciados do texto
e operadores de conexão
adequados aos tipos de
argumento e à forma de
composição de textos
argumentativos, de maneira a
garantir a coesão, a coerência e
a progressão temática nesses
textos (“primeiramente, mas, no
entanto, em
primeiro/segundo/terceiro lugar,
finalmente, em conclusão” etc.).
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6º; 7º;
8º; 9º

Jussiape

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

Efeito de sentido

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

Reconstrução das
condições de
produção e
circulação e
adequação do texto
à construção
composicional e ao
estilo de gênero
(Lei, código,
estatuto, código,
regimento etc.)

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

Apreciação e réplica

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Produção de textos

Textualização,
revisão e edição

(EF69LP19) Analisar, em
gêneros orais que envolvam
argumentação, os efeitos de
sentido de elementos típicos da
modalidade falada, como a
pausa, a entonação, o ritmo, a
gestualidade e expressão facial,
as hesitações etc.
(EF69LP20) Identificar, tendo em
vista o contexto de produção, a
forma de organização dos textos
normativos e legais, a lógica de
hierarquização de seus itens e
subitens e suas partes: parte
inicial (título – nome e data – e
ementa), blocos de artigos (parte,
livro, capítulo, seção, subseção),
artigos (caput e parágrafos e
incisos) e parte final (disposições
pertinentes à sua
implementação) e analisar efeitos
de sentido causados pelo uso de
vocabulário técnico, pelo uso do
imperativo, de palavras e
expressões que indicam
circunstâncias, como advérbios e
locuções adverbiais, de palavras
que indicam generalidade, como
alguns pronomes indefinidos, de
forma a poder compreender o
caráter imperativo, coercitivo e
generalista das leis e de outras
formas de regulamentação.
(EF69LP21) Posicionar-se em
relação a conteúdos veiculados
em práticas não
institucionalizadas de
participação social, sobretudo
àquelas vinculadas a
manifestações artísticas,
produções culturais, intervenções
urbanas e práticas próprias das
culturas juvenis que pretendam
denunciar, expor uma
problemática ou “convocar” para
uma reflexão/ação, relacionando
esse texto/produção com seu
contexto de produção e
relacionando as partes e
semioses presentes para a
construção de sentidos.
(EF69LP22) Produzir, revisar e
editar textos reivindicatórios ou
propositivos sobre problemas
que afetam a vida escolar ou da
comunidade, justificando pontos
de vista, reivindicações e
detalhando propostas
(justificativa, objetivos, ações
previstas etc.), levando em conta
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Produção de textos

Textualização,
revisão e edição

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Oralidade

Discussão oral

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Oralidade

Discussão oral

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Oralidade

Registro

seu contexto de produção e as
características dos gêneros em
questão.
(EF69LP23) Contribuir com a
escrita de textos normativos,
quando houver esse tipo de
demanda na escola – regimentos
e estatutos de organizações da
sociedade civil do âmbito da
atuação das crianças e jovens
(grêmio livre, clubes de leitura,
associações culturais etc.) – e de
regras e regulamentos nos vários
âmbitos da escola –
campeonatos, festivais, regras de
convivência etc., levando em
conta o contexto de produção e
as características dos gêneros
em questão.
(EF69LP24) Discutir casos, reais
ou simulações, submetidos a
juízo, que envolvam (supostos)
desrespeitos a artigos, do ECA,
do Código de Defesa do
Consumidor, do Código Nacional
de Trânsito, de regulamentações
do mercado publicitário etc.,
como forma de criar familiaridade
com textos legais – seu
vocabulário, formas de
organização, marcas de estilo
etc. -, de maneira a facilitar a
compreensão de leis, fortalecer a
defesa de direitos, fomentar a
escrita de textos normativos (se e
quando isso for necessário) e
possibilitar a compreensão do
caráter interpretativo das leis e
as várias perspectivas que
podem estar em jogo.
(EF69LP25) Posicionar-se de
forma consistente e sustentada
em uma discussão, assembleia,
reuniões de colegiados da
escola, de agremiações e outras
situações de apresentação de
propostas e defesas de opiniões,
respeitando as opiniões
contrárias e propostas
alternativas e fundamentando
seus posicionamentos, no tempo
de fala previsto, valendo-se de
sínteses e propostas claras e
justificadas.
(EF69LP26) Tomar nota em
discussões, debates, palestras,
apresentação de propostas,
reuniões, como forma de
documentar o evento e apoiar a
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Análise
linguística/semiótic
a

Análise de textos
legais/normativos,
propositivos e
reivindicatórios

6º; 7º;
8º; 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Análise
linguística/semiótic
a

Modalização

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Leitura

Reconstrução das
condições de
produção e
recepção dos textos

própria fala (que pode se dar no
momento do evento ou
posteriormente, quando, por
exemplo, for necessária a
retomada dos assuntos tratados
em outros contextos públicos,
como diante dos representados).
(EF69LP27) Analisar a forma
composicional de textos
pertencentes a gêneros
normativos/ jurídicos e a gêneros
da esfera política, tais como
propostas, programas políticos
(posicionamento quanto a
diferentes ações a serem
propostas, objetivos, ações
previstas etc.), propaganda
política (propostas e sua
sustentação, posicionamento
quanto a temas em discussão) e
textos reivindicatórios: cartas de
reclamação, petição (proposta,
suas justificativas e ações a
serem adotadas) e suas marcas
linguísticas, de forma a
incrementar a compreensão de
textos pertencentes a esses
gêneros e a possibilitar a
produção de textos mais
adequados e/ou fundamentados
quando isso for requerido.
(EF69LP28) Observar os
mecanismos de modalização
adequados aos textos jurídicos,
as modalidades deônticas, que
se referem ao eixo da conduta
(obrigatoriedade/permissibilidade
) como, por exemplo: Proibição:
“Não se deve fumar em recintos
fechados.”; Obrigatoriedade: “A
vida tem que valer a pena.”;
Possibilidade: “É permitido a
entrada de menores
acompanhados de adultos
responsáveis”, e os mecanismos
de modalização adequados aos
textos políticos e propositivos, as
modalidades apreciativas, em
que o locutor exprime um juízo
de valor (positivo ou negativo)
acerca do que enuncia. Por
exemplo: “Que belo discurso!”,
“Discordo das escolhas de
Antônio.” “Felizmente, o buraco
ainda não causou acidentes mais
graves.”
(EF69LP29) Refletir sobre a
relação entre os contextos de
produção dos gêneros de
divulgação científica – texto
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e adequação do
texto à construção
composicional e ao
estilo de gênero

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Leitura

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Leitura

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Leitura

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Leitura

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
159 - Ano - Nº 1580

didático, artigo de divulgação
científica, reportagem de
divulgação científica, verbete de
enciclopédia (impressa e digital),
esquema, infográfico (estático e
animado), relatório, relato
multimidiático de campo,
podcasts e vídeos variados de
divulgação científica etc. – e os
aspectos relativos à construção
composicional e às marcas
linguística características desses
gêneros, de forma a ampliar suas
possibilidades de compreensão
(e produção) de textos
pertencentes a esses gêneros.
(EF69LP30) Comparar, com a
ajuda do professor, conteúdos,
dados e informações de
diferentes fontes, levando em
conta seus contextos de
produção e referências,
identificando coincidências,
Relação entre textos
complementaridades e
contradições, de forma a poder
identificar erros/imprecisões
conceituais, compreender e
posicionar-se criticamente sobre
os conteúdos e informações em
questão.
(EF69LP31) Utilizar pistas
linguísticas – tais como “em
primeiro/segundo/terceiro lugar”,
“por outro lado”, “dito de outro
Apreciação e réplica modo”, isto é”, “por exemplo” –
para compreender a
hierarquização das proposições,
sintetizando o conteúdo dos
textos.
(EF69LP32) Selecionar
informações e dados relevantes
Estratégias e
de fontes diversas (impressas,
procedimentos de
digitais, orais etc.), avaliando a
leitura Relação do
qualidade e a utilidade dessas
verbal com outras
fontes, e organizar,
semioses
esquematicamente, com ajuda
Procedimentos e
do professor, as informações
gêneros de apoio à
necessárias (sem excedê-las)
compreensão
com ou sem apoio de
ferramentas digitais, em quadros,
tabelas ou gráficos.
(EF69LP33) Articular o verbal
Estratégias e
com os esquemas, infográficos,
procedimentos de
imagens variadas etc. na
leitura Relação do
(re)construção dos sentidos dos
verbal com outras
textos de divulgação científica e
semioses
retextualizar do discursivo para o
Procedimentos e
esquemático – infográfico,
gêneros de apoio à
esquema, tabela, gráfico,
compreensão
ilustração etc. – e, ao contrário,
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Estratégias e
procedimentos de
leitura Relação do
verbal com outras
semioses
Procedimentos e
gêneros de apoio à
compreensão

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Leitura

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Consideração das
condições de
produção de textos
Produção de textos de divulgação
científica
Estratégias de
escrita

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Estratégias de
escrita:
Produção de textos
textualização,
revisão e edição

transformar o conteúdo das
tabelas, esquemas, infográficos,
ilustrações etc. em texto
discursivo, como forma de
ampliar as possibilidades de
compreensão desses textos e
analisar as características das
multissemioses e dos gêneros
em questão.
(EF69LP34) Grifar as partes
essenciais do texto, tendo em
vista os objetivos de leitura,
produzir marginálias (ou tomar
notas em outro suporte), sínteses
organizadas em itens, quadro
sinóptico, quadro comparativo,
esquema, resumo ou resenha do
texto lido (com ou sem
comentário/análise), mapa
conceitual, dependendo do que
for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior
compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e
informações e
(EF69LP35) Planejar textos de
divulgação científica, a partir da
elaboração de esquema que
considere as pesquisas feitas
anteriormente, de notas e
sínteses de leituras ou de
registros de experimentos ou de
estudo de campo, produzir,
revisar e editar textos voltados
para a divulgação do
conhecimento e de dados e
resultados de pesquisas, tais
como artigo de divulgação
científica, artigo de opinião,
reportagem científica, verbete de
enciclopédia, verbete de
enciclopédia digital colaborativa ,
infográfico, relatório, relato de
experimento científico, relato
(multimidiático) de campo, tendo
em vista seus contextos de
produção, que podem envolver a
disponibilização de informações
e conhecimentos em circulação
em um formato mais acessível
para um público específico ou a
divulgação de conhecimentos
advindos de pesquisas
bibliográficas, experimentos
científicos e estudos de campo
realizados.
(EF69LP36) Produzir, revisar e
editar textos voltados para a
divulgação do conhecimento e de
dados e resultados de pesquisas,
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º; 7º;
8º; 9º

6º; 7º;
8º; 9º

Produção de textos

Estratégias de
produção

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Oralidade

Estratégias de
produção:
planejamento e
produção de
apresentações orais

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Oralidade

Estratégias de
produção

tais como artigos de divulgação
científica, verbete de
enciclopédia, infográfico,
infográfico animado, podcast ou
vlog científico, relato de
experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, dentre
outros, considerando o contexto
de produção e as regularidades
dos gêneros em termos de suas
construções composicionais e
estilos.
(EF69LP37) Produzir roteiros
para elaboração de vídeos de
diferentes tipos (vlog científico,
vídeo-minuto, programa de rádio,
podcasts) para divulgação de
conhecimentos científicos e
resultados de pesquisa, tendo
em vista seu contexto de
produção, os elementos e a
construção composicional dos
roteiros.
(EF69LP38) Organizar os dados
e informações pesquisados em
painéis ou slides de
apresentação, levando em conta
o contexto de produção, o tempo
disponível, as características do
gênero apresentação oral, a
multissemiose, as mídias e
tecnologias que serão utilizadas,
ensaiar a apresentação,
considerando também elementos
paralinguísticos e cinésicos e
proceder à exposição oral de
resultados de estudos e
pesquisas, no tempo
determinado, a partir do
planejamento e da definição de
diferentes formas de uso da fala
– memorizada, com apoio da
leitura ou fala espontânea.
(EF69LP39) Definir o recorte
temático da entrevista e o
entrevistado, levantar
informações sobre o entrevistado
e sobre o tema da entrevista,
elaborar roteiro de perguntas,
realizar entrevista, a partir do
roteiro, abrindo possibilidades
para fazer perguntas a partir da
resposta, se o contexto permitir,
tomar nota, gravar ou salvar a
entrevista e usar adequadamente
as informações obtidas, de
acordo com os objetivos
estabelecidos.
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Análise
linguística/semiótic
a

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Análise
linguística/semiótic
a

6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

Análise
linguística/semiótic
a

(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,
Construção
composicional
encerramento –, os elementos
paralinguísticos (tais como: tom e
Elementos
volume da voz, pausas e
paralinguísticos e
cinésicos
hesitações – que, em geral,
Apresentações orais devem ser minimizadas –,
modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos
(tais como: postura corporal,
movimentos e gestualidade
significativa, expressão facial,
contato de olho com plateia,
modulação de voz e entonação,
sincronia da fala com ferramenta
de apoio etc.), para melhor
performar apresentações orais
no campo da divulgação do
conhecimento.
(EF69LP41) Usar
adequadamente ferramentas de
apoio a apresentações orais,
escolhendo e usando tipos e
tamanhos de fontes que
permitam boa visualização,
topicalizando e/ou organizando o
Usar
conteúdo em itens, inserindo de
adequadamente
forma adequada imagens,
ferramentas de
gráficos, tabelas, formas e
apoio a
elementos gráficos,
apresentações orais
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
Construção
conhecimentos: título, (olho),
composicional e
introdução, divisão do texto em
estilo Gêneros de
subtítulos, imagens ilustrativas
divulgação científica de conceitos, relações, ou
resultados complexos (fotos,
ilustrações, esquemas, gráficos,
infográficos, diagramas, figuras,
tabelas, mapas) etc., exposição,
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo das
práticas de
estudo e
pesquisa

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoLeitura
literário

Análise
linguística/semiótic
a
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contendo definições, descrições,
comparações, enumerações,
exemplificações e remissões a
conceitos e relações por meio de
notas de rodapé, boxes ou links;
ou título, contextualização do
campo, ordenação temporal ou
temática por tema ou subtema,
intercalação de trechos verbais
com fotos, ilustrações, áudios,
vídeos etc. e reconhecer traços
da linguagem dos textos de
divulgação científica, fazendo
uso consciente das estratégias
de impessoalização da
linguagem (ou de pessoalização,
se o tipo de publicação e
objetivos assim o demandarem,
como em alguns podcasts e
vídeos de divulgação científica),
3ª pessoa, presente atemporal,
recurso à citação, uso de
vocabulário técnico/especializado
etc., como forma de ampliar suas
capacidades de compreensão e
produção de textos nesses
gêneros.
(EF69LP43) Identificar e utilizar
os modos de introdução de
outras vozes no texto – citação
literal e sua formatação e
paráfrase –, as pistas linguísticas
responsáveis por introduzir no
texto a posição do autor e dos
outros autores citados (“Segundo
X; De acordo com Y; De
minha/nossa parte, penso/amos
Marcas linguísticas
que”...) e os elementos de
Intertextualidade
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.
(EF69LP44) Inferir a presença de
valores sociais, culturais e
humanos e de diferentes visões
Reconstrução das
de mundo, em textos literários,
condições de
reconhecendo nesses textos
produção, circulação formas de estabelecer múltiplos
e recepção
olhares sobre as identidades,
Apreciação e réplica sociedades e culturas e
considerando a autoria e o
contexto social e histórico de sua
produção.
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Jussiape

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoLeitura
literário

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoLeitura
literário

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoLeitura
literário

(EF69LP45) Posicionar-se
criticamente em relação a textos
pertencentes a gêneros como
quarta-capa, programa (de
teatro, dança, exposição etc.),
sinopse, resenha crítica,
comentário em blog/vlog cultural
etc., para selecionar obras
Reconstrução das
condições de
literárias e outras manifestações
produção, circulação artísticas (cinema, teatro,
e recepção
exposições, espetáculos, CD´s,
Apreciação e réplica DVD´s etc.), diferenciando as
sequências descritivas e
avaliativas e reconhecendo-os
como gêneros que apoiam a
escolha do livro ou produção
cultural e consultando-os no
momento de fazer escolhas,
quando for o caso.
(EF69LP46) Participar de
práticas de compartilhamento de
leitura/recepção de obras
literárias/ manifestações
artísticas, como rodas de leitura,
clubes de leitura, eventos de
Reconstrução das
contação de histórias, de leituras
condições de
dramáticas, de apresentações
produção, circulação teatrais, musicais e de filmes,
e recepção
cineclubes, festivais de vídeo,
Apreciação e réplica saraus, slams, canais de
booktubers, redes sociais
temáticas (de leitores, de
cinéfilos, de música etc.), dentre
outros, tecendo, quando
possível, comentários de ordem
estética e afetiva
(EF69LP47) Analisar, em textos
narrativos ficcionais, as
diferentes formas de composição
próprias de cada gênero, os
recursos coesivos que constroem
a passagem do tempo e
articulam suas partes, a escolha
lexical típica de cada gênero para
Reconstrução da
a caracterização dos cenários e
textualidade e
dos personagens e os efeitos de
compreensão dos
sentido decorrentes dos tempos
efeitos
verbais, dos tipos de discurso,
de sentidos
dos verbos de enunciação e das
provocados pelos
variedades linguísticas (no
usos de recursos
discurso direto, se houver)
linguísticos e
empregados, identificando o
multissemióticos
enredo e o foco narrativo e
percebendo como se estrutura a
narrativa nos diferentes gêneros
e os efeitos de sentido
decorrentes do foco narrativo
típico de cada gênero, da
caracterização dos espaços
físico e psicológico e dos tempos
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6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoliterário

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoliterário

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoliterário

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoliterário
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cronológico e psicológico, das
diferentes vozes no texto (do
narrador, de personagens em
discurso direto e indireto), do uso
de pontuação expressiva,
palavras e expressões
conotativas e processos
figurativos e do uso de recursos
linguístico-gramaticais próprios a
cada gênero narrativo.
(EF69LP48) Interpretar, em
Reconstrução da
poemas, efeitos produzidos pelo
textualidade e
uso de recursos expressivos
compreensão dos
sonoros (estrofação, rimas,
efeitos
aliterações etc), semânticos
de sentidos
Leitura
(figuras de linguagem, por
provocados pelos
exemplo), gráfico- espacial
usos de recursos
(distribuição da mancha gráfica
linguísticos e
no papel), imagens e sua relação
multissemióticos
com o texto verbal.
(EF69LP49) Mostrar-se
interessado e envolvido pela
leitura de livros de literatura e por
outras produções culturais do
campo e receptivo a textos que
rompam com seu universo de
expectativas, que representem
Adesão às práticas
Leitura
um desafio em relação às suas
de leitura
possibilidades atuais e suas
experiências anteriores de
leitura, apoiando-se nas marcas
linguísticas, em seu
conhecimento sobre os gêneros
e a temática e nas orientações
dadas pelo professor.
(EF69LP50) Elaborar texto
teatral, a partir da adaptação de
romances, contos, mitos,
narrativas de enigma e de
aventura, novelas, biografias
romanceadas, crônicas, dentre
outros, indicando as rubricas
para caracterização do cenário,
do espaço, do tempo;
Produção de textos Relação entre textos explicitando a caracterização
física e psicológica dos
personagens e dos seus modos
de ação; reconfigurando a
inserção do discurso direto e dos
tipos de narrador; explicitando as
marcas de variação linguística
(dialetos, registros e jargões) e
retextualizando o tratamento da
temática.
Consideração das
(EF69LP51) Engajar-se
ativamente nos processos de
condições de
produção
planejamento, textualização,
Produção de textos
Estratégias de
revisão/ edição e reescrita, tendo
em vista as restrições temáticas,
produção:
planejamento,
composicionais e estilísticas dos
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textualização e
revisão/edição

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoOralidade
literário

Produção de textos
orais

6º; 7º;
8º; 9º

Campo artísticoOralidade
literário

Produção de textos
orais Oralização

textos pretendidos e as
configurações da situação de
produção – o leitor pretendido, o
suporte, o contexto de circulação
do texto, as finalidades etc. – e
considerando a imaginação, a
estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.
(EF69LP52) Representar cenas
ou textos dramáticos,
considerando, na caracterização
dos personagens, os aspectos
linguísticos e paralinguísticos das
falas (timbre e tom de voz,
pausas e hesitações, entonação
e expressividade, variedades e
registros linguísticos), os gestos
e os deslocamentos no espaço
cênico, o figurino e a maquiagem
e elaborando as rubricas
indicadas pelo autor por meio do
cenário, da trilha sonora e da
exploração dos modos de
interpretação.
(EF69LP53) Ler em voz alta
textos literários diversos – como
contos de amor, de humor, de
suspense, de terror; crônicas
líricas, humorísticas, críticas;
bem como leituras orais
capituladas (compartilhadas ou
não com o professor) de livros de
maior extensão, como romances,
narrativas de enigma, narrativas
de aventura, literatura
infantojuvenil, – contar/recontar
histórias tanto da tradição oral
(causos, contos de esperteza,
contos de animais, contos de
amor, contos de encantamento,
piadas, dentre outros) quanto da
tradição literária escrita,
expressando a compreensão e
interpretação do texto por meio
de uma leitura ou fala expressiva
e fluente, que respeite o ritmo, as
pausas, as hesitações, a
entonação indicados tanto pela
pontuação quanto por outros
recursos gráfico-editoriais, como
negritos, itálicos, caixa-alta,
ilustrações etc., gravando essa
leitura ou esse conto/reconto,
seja para análise posterior, seja
para produção de audiobooks de
textos literários diversos ou de
podcasts de leituras dramáticas
com ou sem efeitos especiais e
ler e/ou declamar poemas
diversos, tanto de forma livre
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6º; 7º;
8º; 9º

Análise
Campo artísticolinguística/semiótic
literário
a

Recursos
linguísticos e
semióticos que
operam nos textos
pertencentes aos
gêneros literários

6º; 7º;
8º; 9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Variação linguística

6º; 7º;
8º; 9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Variação linguística

quanto de forma fixa (como
quadras, sonetos, liras, haicais
etc.), empregando os recursos
linguísticos, paralinguísticos e
cinésicos necessários aos efeitos
de sentido pretendidos, como o
ritmo e a entonação, o emprego
de pausas e prolongamentos, o
tom e o timbre vocais, bem como
eventuais recursos de
gestualidade e pantomima que
convenham ao gênero poético e
à situação de compartilhamento
em questão.
(EF69LP54) Analisar os efeitos
de sentido decorrentes da
interação entre os elementos
linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos,
como as variações no ritmo, as
modulações no tom de voz, as
pausas, as manipulações do
estrato sonoro da linguagem,
obtidos por meio da estrofação,
das rimas e de figuras de
linguagem como as aliterações,
as assonâncias, as
onomatopeias, dentre outras, a
postura corporal e a
gestualidade, na declamação de
poemas, apresentações musicais
e teatrais, tanto em gêneros em
prosa quanto nos gêneros
poéticos, os efeitos de sentido
decorrentes do emprego de
figuras de linguagem, tais como
comparação, metáfora,
personificação, metonímia,
hipérbole, eufemismo, ironia,
paradoxo e antítese e os efeitos
de sentido decorrentes do
emprego de palavras e
expressões denotativas e
conotativas (adjetivos, locuções
adjetivas, orações subordinadas
adjetivas etc.), que funcionam
como modificadores, percebendo
sua função na caracterização dos
espaços, tempos, personagens e
ações próprios de cada gênero
narrativo.
(EF69LP55) Reconhecer as
variedades da língua falada, o
conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.
(EF69LP56) Fazer uso
consciente e reflexivo de regras e
normas da norma-padrão em
situações de fala e escrita nas
quais ela deve ser usada.
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7º

Jussiape

Campo
jornalístico/midiá
tico

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
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

7º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Leitura

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Léxico/morfologia

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

(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.

(EF07LP02) Comparar notícias e
reportagens sobre um mesmo
fato divulgadas em diferentes
mídias, analisando as
especificidades das mídias, os
processos de (re)elaboração dos
textos e a convergência das
mídias em notícias ou
reportagens multissemióticas.
(EF07LP03) Formar, com base
em palavras primitivas, palavras
derivadas com os prefixos e
sufixos mais produtivos no
português.
(EF07LP04) Reconhecer, em
textos, o verbo como o núcleo
das orações.
(EF07LP05) Identificar, em
orações de textos lidos ou de
produção própria, verbos de
predicação completa e
incompleta: intransitivos e
transitivos.
(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).
(EF07LP08) Identificar, em textos
lidos ou de produção própria,
adjetivos que ampliam o sentido
do substantivo sujeito ou
complemento verbal.
(EF07LP09) Identificar, em textos
lidos ou de produção própria,
advérbios e locuções adverbiais
que ampliam o sentido do verbo
núcleo da oração.
(EF07LP10) Utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: modos e tempos
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Jussiape

verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc.

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Semântica Coesão

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Coesão

7º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Modalização

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

8º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º

Campo
jornalístico/midiá
tico

(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”).
(EF07LP12) Reconhecer
recursos de coesão referencial:
substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos).
(EF07LP13) Estabelecer
relações entre partes do texto,
identificando substituições
lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem
para a continuidade do texto.
(EF07LP14) Identificar, em
textos, os efeitos de sentido do
uso de estratégias de
modalização e
argumentatividade.
(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.

(EF08LP02) Justificar diferenças
ou semelhanças no tratamento
dado a uma mesma informação
Leitura
Relação entre textos
veiculada em textos diferentes,
consultando sites e serviços de
checadores de fatos.
(EF08LP03) Produzir artigos de
opinião, tendo em vista o
contexto de produção dado, a
Textualização de
defesa de um ponto de vista,
textos
Produção de textos
utilizando argumentos e contraargumentativos e
argumentos e articuladores de
apreciativos
coesão que marquem relações
de oposição, contraste,
exemplificação, ênfase.
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8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Fono-ortografia

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise linguística/
semiótica

Léxico/morfologia

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

(EF08LP04) Utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: ortografia,
regências e concordâncias
nominal e verbal, modos e
tempos verbais, pontuação etc.
(EF08LP05) Analisar processos
de formação de palavras por
composição (aglutinação e
justaposição), apropriando-se de
regras básicas de uso do hífen
em palavras compostas.
(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.
(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).
(EF08LP09) Interpretar efeitos de
sentido de modificadores
(adjuntos adnominais – artigos
definido ou indefinido, adjetivos,
expressões adjetivas) em
substantivos com função de
sujeito ou de complemento
verbal, usando-os para
enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em
textos lidos ou de produção
própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos
adverbiais – advérbios e
expressões adverbiais), usandoos para enriquecer seus próprios
textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos
lidos ou de produção própria,
agrupamento de orações em
períodos, diferenciando
coordenação de subordinação.
(EF08LP12) Identificar, em textos
lidos, orações subordinadas com
conjunções de uso frequente,
incorporando-as às suas próprias
produções.
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Jussiape

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Semântica

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Coesão

8º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Modalização

8º, 9º

8º, 9º

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Campo
jornalístico/midiá
tico

Campo
jornalístico/midiá
tico

Leitura

Leitura

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
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

(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.
(EF08LP15) Estabelecer
relações entre partes do texto,
identificando o antecedente de
um pronome relativo ou o
referente comum de uma cadeia
de substituições lexicais.
(EF08LP16) 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.).
(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.
(EF89LP02) Analisar diferentes
práticas (curtir, compartilhar,
comentar, curar etc.) e textos
pertencentes a diferentes
gêneros da cultura digital (meme,
gif, comentário, charge digital
etc.) envolvidos no trato com a
informação e opinião, de forma a
possibilitar uma presença mais
crítica e ética nas redes.

(EF89LP03) Analisar textos de
opinião (artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores,
Estratégia de leitura:
comentários, posts de blog e de
apreender os
redes sociais, charges, memes,
sentidos globais do
gifs etc.) e posicionar-se de
texto
forma crítica e fundamentada,
Apreciação e réplica
ética e respeitosa frente a fatos e
opiniões relacionados a esses
textos.
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Jussiape

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

(EF89LP04) Identificar e avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos,
Estratégia de leitura:
argumentos e contra-argumentos
apreender os
em textos argumentativos do
sentidos globais do
Leitura
campo (carta de leitor,
texto
comentário, artigo de opinião,
Apreciação e réplica
resenha crítica etc.),
posicionando-se frente à questão
controversa de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito de
sentido produzido pelo uso, em
textos, de recurso a formas de
Leitura
Efeitos de sentido
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
Leitura
Efeitos de sentido
lexicais, construções metafóricas,
a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e seus
efeitos de sentido.
(EF89LP07) Analisar, em
notícias, reportagens e peças
publicitárias em várias mídias, os
efeitos de sentido devidos ao
tratamento e à composição dos
elementos nas imagens em
Efeitos de sentido
movimento, à performance, à
Leitura
Exploração da
montagem feita (ritmo, duração e
multissemiose
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
Estratégia de
focado (de relevância para a
produção:
Produção de textos
turma, escola ou comunidade),
planejamento de
do levantamento de dados e
textos informativos
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
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Jussiape

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção de textos

Estratégia de
produção:
textualização de
textos informativos

Produção de textos

Estratégia de
produção:
planejamento de
textos
argumentativos e
apreciativos

Produção de textos

Estratégias de
produção:
planejamento,
textualização,
revisão e edição de
textos publicitários

etc., da produção de infográficos,
quando for o caso, e da
organização hipertextual (no
caso a publicação em sites ou
blogs noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de
boxes variados).
(EF89LP09) Produzir reportagem
impressa, com título, linha fina
(optativa), organização
composicional (expositiva,
interpretativa e/ou opinativa),
progressão temática e uso de
recursos linguísticos compatíveis
com as escolhas feitas e
reportagens multimidiáticas,
tendo em vista as condições de
produção, as características do
gênero, os recursos e mídias
disponíveis, sua organização
hipertextual e o manejo
adequado de recursos de
captação e edição de áudio e
imagem e adequação à 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 ser
discutido(a), da relevância para a
turma, escola ou comunidade, do
levantamento de dados e
informações sobre a questão, de
argumentos relacionados a
diferentes posicionamentos em
jogo, da definição – o que pode
envolver consultas a fontes
diversas, entrevistas com
especialistas, análise de textos,
organização esquemática das
informações e argumentos – dos
(tipos de) argumentos e
estratégias que pretende utilizar
para convencer os leitores.
(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
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Jussiape

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Oralidade

Estratégias de
produção:
planejamento e
participação em
debates regrados

Oralidade

Estratégias de
produção:
planejamento,
realização e edição
de entrevistas orais

do público-alvo, 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 de
forma convincente, ética,
respeitosa e crítica e desenvolver
uma atitude de respeito e diálogo
para com as ideias divergentes.
(EF89LP13) Planejar entrevistas
orais com pessoas ligadas ao
fato noticiado, especialistas etc.,
como forma de obter dados e
informações sobre os fatos
cobertos sobre o tema ou
questão discutida ou temáticas
em estudo, levando em conta o
gênero e seu contexto de
produção, partindo do
levantamento de informações
sobre o entrevistado e sobre a
temática e da elaboração de um
roteiro de perguntas, garantindo
a relevância das informações
mantidas e a continuidade
temática, realizar entrevista e
fazer edição em áudio ou vídeo,
incluindo uma contextualização
inicial e uma fala de
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8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

8º, 9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Análise
linguística/semiótic
a

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

Sexta-feira
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175 - Ano - Nº 1580

encerramento para publicação da
entrevista isoladamente ou como
parte integrante de reportagem
multimidiática, adequando-a a
seu contexto de publicação e
garantindo a relevância das
informações mantidas e a
continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em textos
Argumentação:
argumentativos e propositivos, os
movimentos
movimentos argumentativos de
argumentativos,
sustentação, refutação e
tipos de argumento
negociação e os tipos de
e força
argumentos, avaliando a
argumentativa
força/tipo dos argumentos
utilizados.
(EF89LP15) Utilizar, nos
debates, operadores
argumentativos que marcam a
defesa de ideia e de diálogo com
Estilo
a tese do outro: concordo,
discordo, concordo parcialmente,
do meu ponto de vista, na
perspectiva aqui assumida etc.
(EF89LP16) Analisar a
modalização realizada em textos
noticiosos e argumentativos, por
meio das modalidades
apreciativas, viabilizadas por
classes e estruturas gramaticais
como adjetivos, locuções
Modalização
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.
(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
Reconstrução do
Brasileira, o ECA -, e a
contexto de
regulamentação da organização
produção, circulação escolar – por exemplo, regimento
e recepção de textos escolar -, a seus contextos de
legais e normativos 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
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Jussiape

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Leitura

responsabilidade (o outro tem
direito a uma vida digna tanto
quanto eu tenho).
(EF89LP18) Explorar e analisar
instâncias e canais de
participação disponíveis na
escola (conselho de escola,
outros colegiados, grêmio livre),
na comunidade (associações,
coletivos, movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo
formas de participação digital,
Contexto de
como canais e plataformas de
produção, circulação participação (como portal ee recepção de textos cidadania), serviços, portais e
e práticas
ferramentas de
relacionadas à
acompanhamentos do trabalho
defesa de direitos e de políticos e de tramitação de
à participação social leis, canais de educação política,
bem como de propostas e
proposições que circulam nesses
canais, de forma a participar do
debate de ideias e propostas na
esfera social e a engajar-se com
a busca de soluções para
problemas ou questões que
envolvam a vida da escola e da
comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir do
contexto de produção, a forma de
organização das cartas abertas,
abaixo-assinados e petições online (identificação dos
signatários, explicitação da
reivindicação feita, acompanhada
ou não de uma breve
apresentação da problemática
Relação entre
e/ou de justificativas que visam
contexto de
sustentar a reivindicação) e a
produção e
proposição, discussão e
características
aprovação de propostas políticas
composicionais e
ou de soluções para problemas
estilísticas dos
de interesse público,
gêneros
apresentadas ou lidas nos canais
Apreciação e réplica
digitais de participação,
identificando suas marcas
linguísticas, como forma de
possibilitar a escrita ou
subscrição consciente de abaixoassinados e textos dessa
natureza e poder se posicionar
de forma crítica e fundamentada
frente às propostas
(EF89LP20) Comparar propostas
Estratégias e
políticas e de solução de
procedimentos de
problemas, identificando o que se
leitura em textos
pretende fazer/implementar, por
reivindicatórios ou
que (motivações, justificativas),
propositivos
para que (objetivos, benefícios e
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Jussiape

Estratégia de
produção:
planejamento de
Produção de textos
textos
reivindicatórios ou
propositivos

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Oralidade

Escuta
Apreender o sentido
geral dos textos
Apreciação e réplica
Produção/Proposta

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Análise
linguística/semiótic
a

Movimentos
argumentativos e
força dos
argumentos

consequências esperados), como
(ações e passos), quando etc. e
a forma de avaliar a eficácia da
proposta/solução, contrastando
dados e informações de
diferentes fontes, identificando
coincidências,
complementaridades e
contradições, de forma a poder
compreender e posicionar-se
criticamente sobre os dados e
informações usados em
fundamentação de propostas e
analisar a coerência entre os
elementos, de forma a tomar
decisões fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetes e
pesquisas de opinião, de forma a
levantar prioridades, problemas a
resolver ou propostas que
possam contribuir para melhoria
da escola ou da comunidade,
caracterizar
demanda/necessidade,
documentando-a de diferentes
maneiras por meio de diferentes
procedimentos, gêneros e mídias
e, quando for o caso, selecionar
informações e dados relevantes
de fontes pertinentes diversas
(sites, impressos, vídeos etc.),
avaliando a qualidade e a
utilidade dessas fontes, que
possam servir de
contextualização e
fundamentação de propostas, de
forma a justificar a proposição de
propostas, projetos culturais e
ações de intervenção.
(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.
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Jussiape

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

(EF89LP24) Realizar pesquisa,
estabelecendo o recorte das
Leitura
questões, usando fontes abertas
e confiáveis.
(EF89LP25) Divulgar o resultado
de pesquisas por meio de
Estratégias de
apresentações orais, verbetes de
escrita:
Produção de textos
enciclopédias colaborativas,
textualização,
reportagens de divulgação
revisão e edição
científica, vlogs científicos,
vídeos de diferentes tipos etc.
(EF89LP26) Produzir resenhas, a
partir das notas e/ou esquemas
feitos, com o manejo adequado
Estratégias de
das vozes envolvidas (do
escrita:
resenhador, do autor da obra e,
Produção de textos
se for o caso, também dos
textualização,
revisão e edição
autores citados na obra
resenhada), por meio do uso de
paráfrases, marcas do discurso
reportado e citações.
(EF89LP27) Tecer considerações
e formular problematizações
Conversação
pertinentes, em momentos
Oralidade
espontânea
oportunos, em situações de
aulas, apresentação oral,
seminário etc.
(EF89LP28) Tomar nota de
videoaulas, aulas digitais,
apresentações multimídias,
vídeos de divulgação científica,
documentários e afins,
identificando, em função dos
objetivos, informações principais
Procedimentos de
para apoio ao estudo e
apoio à
Oralidade
realizando, quando necessário,
compreensão
uma síntese final que destaque e
Tomada de nota
reorganize os pontos ou
conceitos centrais e suas
relações e que, em alguns casos,
seja acompanhada de reflexões
pessoais, que podem conter
dúvidas, questionamentos,
considerações etc.
(EF89LP29) Utilizar e perceber
mecanismos de progressão
temática, tais como retomadas
anafóricas (“que, cujo, onde”,
pronomes do caso reto e
oblíquos, pronomes
Análise
demonstrativos, nomes
Textualização
linguística/semiótic
correferentes etc.), catáforas
Progressão temática
a
(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.
Curadoria de
informação
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8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Análise
linguística/semiótic
a

8º, 9º

Campo de
atuação na vida
pública

Análise
linguística/semiótic
a

8º, 9º

Campo artísticoLeitura
literário

8º, 9º

Campo artísticoLeitura
literário
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(EF89LP30) Analisar a estrutura
de hipertexto e hiperlinks em
textos de divulgação científica
Textualização
que circulam na Web e proceder
à remissão a conceitos e
relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar
modalização epistêmica, isto é,
modos de indicar uma avaliação
sobre o valor de verdade e as
condições de verdade de uma
proposição, tais como os
asseverativos – quando se
concorda com (“realmente,
evidentemente, naturalmente,
Modalização
efetivamente, claro, certo, lógico,
sem dúvida” etc.) ou discorda de
(“de jeito nenhum, de forma
alguma”) uma ideia; e os quaseasseverativos, que indicam que
se considera o conteúdo como
quase certo (“talvez, assim,
possivelmente, provavelmente,
eventualmente”).
(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,
Relação entre textos
teatro, artes visuais e midiáticas,
música), quanto aos temas,
personagens, estilos, autores
etc., e entre o texto original e
paródias, paráfrases, pastiches,
trailer honesto, vídeos-minuto,
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
Estratégias de
contemporâneas, romances
leitura Apreciação e juvenis, biografias romanceadas,
réplica
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
preferências por gêneros, temas,
autores.
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Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos
efeitos de sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos

8º, 9º

Campo artísticoLeitura
literário

8º, 9º

Campo artísticoConstrução da
Produção de textos
literário
textualidade

8º, 9º

Campo artísticoProdução de textos Relação entre textos
literário

8º, 9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Figuras de
linguagem

9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

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

9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Leitura

Relação entre textos

(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.
(EF89LP36) Parodiar poemas
conhecidos da literatura e criar
textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais,
liras, microrroteiros, lambelambes 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.
(EF89LP37) Analisar os efeitos
de sentido do uso de figuras de
linguagem como ironia,
eufemismo, antítese, aliteração,
assonância, dentre outras.
(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.
(EF09LP02) Analisar e comentar
a cobertura da imprensa sobre
fatos de relevância social,
comparando diferentes enfoques
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por meio do uso de ferramentas
de curadoria.

9º

Campo
jornalístico/midiá
tico

Produção de textos

Textualização de
textos
argumentativos e
apreciativos

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Fono-ortografia

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Morfossintaxe

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Elementos
notacionais da
escrita/morfossintax
e

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Coesão

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Coesão

9º

Todos os
campos de
atuação

Análise
linguística/semiótic
a

Variação linguística

(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.
(EF09LP04) Escrever textos
corretamente, de acordo com a
norma-padrão, com estruturas
sintáticas complexas no nível da
oração e do período.
(EF09LP05) Identificar, em textos
lidos e em produções próprias,
orações com a estrutura sujeitoverbo de ligação-predicativo.
(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”.
(EF09LP07) Comparar o uso de
regência verbal e regência
nominal na norma-padrão com
seu uso no português brasileiro
coloquial oral.
(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.
(EF09LP09) Identificar efeitos de
sentido do uso de orações
adjetivas restritivas e explicativas
em um período composto.
(EF09LP10) Comparar as regras
de colocação pronominal na
norma-padrão com o seu uso no
português brasileiro coloquial.
(EF09LP11) Inferir efeitos de
sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial
(conjunções e articuladores
textuais).
(EF09LP12) Identificar
estrangeirismos, caracterizandoos segundo a conservação, ou
não, de sua forma gráfica de
origem, avaliando a pertinência,
ou não, de seu uso.
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3.1.2. Arte
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada em dezembro de 2017,
é um documento normativo que orienta a base curricular de todas as escolas das
redes de ensino em todos os níveis de escolarização do país. O documento
estabelece direitos de aprendizagem e desenvolvimento, competências e
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habilidades específicas, integração entre saberes escolares e temas transversais
para os componentes curriculares.
A BNCC propõe que o componente curricular Arte está inserido na Área de
Linguagens, expressa através dos conhecimentos em Artes Visuais, Dança, Música
e Teatro (unidades temáticas). Tais conhecimentos, por sua vez, se baseiam em
seis dimensões: criação, crítica, estesia, expressão e fruição.
As Artes Visuais podem ser definidas como processos e produtos artísticos e
culturais, criados nos diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a
expressão visual como principal elemento de comunicação. O trabalho com Artes
Visuais possibilita aos estudantes explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com
as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades inventivas e expressivas,
de modo a ampliar os limites escolares e criar novas formas de interação artística e
de produção cultural, sejam elas concretas, sejam elas simbólicas.
A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento do
corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências sensíveis
implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e produção
artística da dança centram-se naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e
significando relações entre corporeidade e produção estética. Ao articular os
aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do movimento dançado ao seu
próprio contexto, os alunos problematizam e transformam percepções acerca do
corpo e da dança, por meio de arranjos que permitem novas visões de si e do
mundo.
A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que
ganham forma, sentido e significado no âmbito da sensibilidade subjetiva das
interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos, estabelecidos no
domínio de cada cultura. A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais
passam pela percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de
materiais sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical
dos alunos.
O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com o
outro em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de
tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não verbal e
da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações de criação
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coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações, atuações e
encenações, caracterizadas pela interação entre atuantes e espectadores.
Além dessas, uma última unidade temática, Artes Integradas, que explora as
relações e articulações entre as diferentes linguagens e suas práticas, inclusive
aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e
comunicação.
Das dimensões: estesia, que é o corpo na sua totalidade (emoção,
percepção, intuição, sensibilidade e intelecto), entendido como sujeito da
experiência sensível com Arte; conhecimento de si, do outro e do mundo com base
na percepção e leitura dos diferentes elementos artísticos: espaço, tempo, som,
movimento, ação, imagens e outros/ criação e expressão, que são processos e
configurações do fazer artístico; o corpo imerso na ação de aprender Arte por meio
dos diferentes processos e técnicas autônomas de cada linguagem; nesse suporte
está nucleada a materialidade estética e as experiências de caráter investigativo e
inovador, partindo de atitudes intencionais, com práticas individuais e coletivas, que
exercitam a decisão, a escolha, a criatividade, a flexibilidade, o desafio e as
negociações/ fruição, potencializada por uma ação pedagógica intencional e
carregada por uma mediação de significados gera reflexão e crítica e proporciona ao
estudante o deleite e o prazer, tanto diante da obra quanto do seu processo de
criação, envolvendo aspectos sutis da percepção, análise e interpretação –
incluindo-se aí também as manifestações artísticas e culturais.
Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências
gerais da BNCC e as competências específicas da área de Linguagens, o
componente curricular de Arte deve garantir aos alunos o desenvolvimento de
algumas competências específicas:
1.

Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções

artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades
tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços,
para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a
diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
2.

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas

integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de
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informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições
particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.
3.

Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais –

especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a
identidade

brasileira

–,

sua

tradição

e

manifestações

contemporâneas,

reelaborando-as nas criações em Arte.
4.

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a

imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5.

Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e

criação artística.
6.

Estabelecer

relações entre

arte,

mídia,

mercado

e

consumo,

compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de produção e de
circulação da arte na sociedade.
7.

Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas,

tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e
apresentações artísticas.
8.

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e

colaborativo nas artes.
9.

Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional,

material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
A Em consonância com o que preconiza a BNCC, o objetivo geral do ensino
em Arte prevê desenvolvimento integral do indivíduo, a saber: intelectual, cultural,
emocional,

social,

perceptivo,

físico,

estético

e

criador,

compreendendo,

reconhecendo e aplicando os elementos que integram as diversas linguagens
artísticas em sua vivência no contexto cultural e social em que está inserido.
No decorrer do tempo, a Arte se criou e se recriou desenvolvendo diversas
manifestações em forma de linguagens e expressões para se relacionar com o
mundo. O DCRB reconhece a Arte como um fenômeno social e cultural de caráter
universal que permite acessar dados e informações sobre a cultura a partir do
conhecimento e da análise crítico-reflexiva, tendo como um dos seus objetivos o
desenvolvimento pleno e integral dos estudantes.
O aluno como um ser a ser formado, tem direito ao conhecimento artístico
produzido e acumulado pelo ser humano no percurso histórico e no contexto
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contemporâneo. A escola sendo um local privilegiado de cultura deve assegurar o
lugar da Arte na educação, requerendo dos educadores a compreensão da sua
importância no desenvolvimento humano.
Ao ensinar Arte nos anos finais do Ensino Fundamental, é preciso
compreender o universo dos alunos, valorizar a curiosidade e o desejo de saber e de
se expressar. É necessário estimular o processo de criação, produção e expressão
artística, propondo encontros significativos.
É importante haver desafios, pois, desse modo, estimulam-se os alunos a
investigarem as diversas linguagens, construindo novos discursos que representem
sua visão e percepção de mundo por meio da Arte. Assim, consideramos essencial
haver a preocupação do educador de ser um provocador, de criar processos de
ensino emancipadores significativos para os alunos.
Há proposições legais estabelecidas com base no artigo 26 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que institui a Arte como
componente curricular obrigatório em toda a Educação Básica. A LDB, por sua vez,
abriu caminhos para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para as Artes em
1998, organizando-a em competências e habilidades.

3.1.2.1. Marcos da Concepção

O município de Jussiape apresenta uma variedade de manifestações culturais
artísticas, o que vem a contribuir e enriquecer o currículo escolar como parte dos
conteúdos do componente Arte.
Destacam-se exemplos encontrados no município relacionados com as
unidades temáticas:
Artes Visuais – Desde sempre, Jussiape conta com a presença de artesãos
os quais usam seus talentos como forma de trabalho. Utensílios feitos de palha,
borracha, couro, bordados, crochês, pinturas rupestres, dentre outros, compõem
uma infinidade de demonstrações artísticas do município.
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Dança – Nossas tradições apresentam expressões corporais em forma de
festejos como carnaval, festas juninas, reisado.
Música – Jussiape contém artistas locais que abrilhantam nossos festejos e
sempre

estão

presentes

em

comemorações.

Compositores,

arranjadores,

instrumentistas, pessoas que contribuíram na criação do Hino da cidade.
Teatro – A arte cênica faz-se presente quando há festas religiosas, festas
juninas, comemoração do aniversário da cidade e no desfile do 7 de setembro.
Artes Integradas – Encontramos essa forma de linguagem com o uso da
tecnologia no nosso município em divulgações comerciais, comunicados municipais,
estação de rádio, blogs e sites em que a cidade é apresentada para todo o mundo
através de fotos e vídeos.
Dessa forma, a escola, como ambiente de construção de saberes e formação
de cidadãos deve trabalhar fazendo com que os alunos busquem a sua origem, de
forma a pesquisar, conhecer, valorizar e reproduzir aspectos de sua cultura e tudo
aquilo que fez e faz parte do desenvolvimento da cidade, fatores que permitiram que
ela chegasse aos dias atuais.

3.1.2.2. Organizador CURRICULAr

Diante dessas mudanças, a avaliação também assume uma função
diferenciada e tem como foco tanto a formação do aluno quanto a reflexão sobre a
prática do próprio professor. Observar, anotar e registrar são ações necessárias
para compor a gama de materiais a ser analisada durante e ao final de cada
percurso de aprendizagem.
A avaliação deve ter o princípio da aprendizagem como um fenômeno
personificado que, embora ocorra em exercícios coletivos de interação entre os
alunos, trata-se sempre de uma experiência singular, assentada no entendimento de
que cada um aprende de um jeito específico e em um ritmo próprio.
O foco é a avaliação formativa, em que professor e alunos precisam
estabelecer diálogos sobre as conquistas de saberes ao longo do trajeto: o que deu
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certo, que situações de conflitos ocorreram. Desse modo, conversar com a turma
sobre as ansiedades e dificuldades que surgirem no decorrer do percurso é
importante, inclusive para compreender os pensamentos criativos.
Criar situações de diálogo franco em que a autoavaliação seja estimulada,
tais como roda de conversa para debater com os alunos sobre o que eles
aprenderam, o que gostariam de conhecer mais ou sobre onde poderiam pesquisar
para continuar a aventura de conhecer o universo da arte, é indispensável.
A proposta é realizar uma avaliação reflexiva tanto do trabalho individual
quanto do coletivo, e trabalhá-la de modo construtivo. Sugere-se avaliação
diagnóstica em vários momentos para valorizar e procurar saber o que os alunos já
trazem de conhecimento sobre o universo artístico e avaliação do processo e dos
resultados e compreensões desenvolvidos pelos alunos, com foco no conhecimento
prévio e no conhecimento adquirido, nas experiências significativas vivenciadas.
Vale ressaltar que o componente curricular Artes, na escola, não está voltado
para a formação de artistas, mas para as experiências capazes de estreitar o elo
entre os saberes da Arte e sua vida, permitir que os alunos se aventurem na
experimentação e na descoberta de processos criativos através das materialidade e
das linguagens.
Sendo assim, a atribuição numérica utilizada para classificar os estudantes
dentro do sistema escolar, referente ao componente curricular Artes, não deve ser
como nas demais disciplinas (testes e provas). É interessante adotar instrumentos
diversos tais como portfólios, seminários, debates, entre outros, levando em conta a
criatividade e desenvolvimento dos estudantes.

3.1.2.3. DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE
CONHECIMENTO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

6º ano
Unidades
Temáticas
Artes Visuais

Objetos de
Conhecimento
Contextos e
Práticas

Competências

Habilidades

(EF15AR01) Identificar e
1, 2, 3, 4, 5 e 8 apreciar formas distintas
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Elementos da
Linguagem

1, 3, 4 e 8

das artes visuais
tradicionais e
contemporâneas, a partir
de seu contexto artístico
cultural e suas
manifestações local,
regional e nacional,
cultivando a percepção,
o imaginário, a
capacidade de simbolizar
e o repertório imagético.
(EF15AR101BA)
Estruturar, relacionar,
interpretar, organizar e
produzir formas distintas
das artes visuais e artes
urbanas produzidas a
partir das tecnologias
contemporâneas, tais
como: o Cinema, a
Fotografia, a Arte
Cibernética, Arte de
computador, Arte digital,
entre outros, percebendo
essas manifestações
artísticas em seu entorno
e em diferentes partes
do mundo, cultivando a
percepção, o imaginário,
a capacidade de
simbolizar e o repertório
imagético.
(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes
visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço,
movimento etc.).
(EF15AR102BA)
Analisar, interpretar,
debater, distinguir e
elaborar elementos
constitutivos das artes
visuais urbanas
presentes nas
manifestações artísticas
que utilizam tecnologias
contemporâneas, de
objetos culturais e de
imagens do cotidiano
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Matrizes Estéticas
e Culturais

1, 3, 4 e 8

Materialidades

1, 2, 4 e 8

escolar.
(EF15AR03) Reconhecer
e analisar a influência de
distintas matrizes
estéticas e culturais das
artes visuais nas
manifestações artísticas
das culturas locais,
regionais e nacionais.
(EF15AR84BA)
Conhecer, identificar,
interpretar e produzir
elementos constitutivos
de instrumentos musicais
locais e regionais, a
exemplo do berimbau e
do tambor, no contexto
sociocultural local,
regional e nacional.
(EF15AR86BA)
Reconhecer e analisar a
influência de distintas
matrizes estéticas e
culturais (arte e cultura
de negros, de
descendentes europeus
e de diversas etnias que
constituem o povo
baiano) das artes visuais
nas manifestações
artísticas das culturas
locais, regionais e
nacionais.
(EF15AR04)
Experimentar diferentes
formas de expressão
artística (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo
uso sustentável de
materiais, instrumentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.
(EF15AR05)
Experimentar a criação
em artes visuais de
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Processos de
Criação

1, 4 e 8

Sistema de
Linguagens

1, 2, 4 e 8

Contextos e
Práticas

1, 4 e 8

Elementos da
Linguagem

1, 3, 4 e 8

Dança

modo individual, coletivo
e colaborativo,
explorando diferentes
espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar
sobre a sua criação e as
dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.
(EF15AR68BA) Dialogar
sobre a criação pessoal
e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais,
ampliando a percepção
da multiplicidade de
significados atribuíveis
às manifestações
artísticas.
(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do
sistema das artes visuais
(museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores
etc.).
(EF15AR69BA)
Reconhecer algumas
categorias do sistema
das artes visuais
(museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores,
etc.), destacando a
presença dos museus de
arte moderna em
diferentes capitais do
Brasil.
(EF15AR08)
Experimentar e apreciar
formas distintas de
manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário,
a capacidade de
simbolizar e o repertório
corporal.
(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes
do corpo e destas com o
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Matrizes Culturais
e Estéticas

1, 3, 4 e 8

Processos de
Criação

1, 2, 4 e 8

todo corporal na
construção do
movimento dançado.
(EF15AR10)
Experimentar diferentes
formas de orientação no
espaço (deslocamentos,
planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos
de movimento (lento,
moderado e rápido) na
construção do
movimento dançado.
(EF15AR34BA)
Interessar-se e
desenvolver a disciplina
necessária à prática das
diversas modalidades de
atividades físicas e
artísticas e de atividades
rítmicas expressivas.
(EF15AR50BA)
Conscientizar-se da
função dinâmica do
corpo, do gesto e do
movimento como uma
manifestação pessoal e
cultural, promovendo o
autoconhecimento.
(EF15AR64BA)
Vivenciar, contextualizar
e executar a ginga e os
golpes de defesa e
ataque da capoeira a
partir de dinâmicas em
grupos, reconhecendo a
capoeira como um
processo artístico de
dança, e não de
violência.
(EF15AR11) Criar e
improvisar movimentos
dançados de modo
individual, coletivo e
colaborativo,
considerando os
aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos
dos elementos
constitutivos do
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Música

Contextos e
Práticas

1, 3, 4, 5 e 8

Elementos da

1, 3, 4 e 8

movimento, com base
nos códigos de dança.
(EF15AR12) Discutir,
com respeito e sem
preconceito, as
experiências pessoais e
coletivas em dança
vivenciadas na escola,
como fonte para a
construção de
vocabulários e
repertórios próprios.
(EF15AR72BA) Vivenciar
práticas de dança e
atividades rítmicas
expressivas na escola,
na comunidade e em
espaços culturais.
(EF15AR73BA) Apreciar,
analisar e relatar as
apresentações de dança
e de atividades rítmicoexpressivas ocorridas na
escola, na comunidade e
em espaços culturais.
(EF15AR13) Identificar e
apreciar criticamente
diversas formas e
gêneros de expressão
musical, reconhecendo e
analisando os usos e as
funções da música em
diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida
cotidiana.
(EF15AR92BA)
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.
(EF15AR14) Perceber e
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Linguagem

Materialidades

1, 4 e 8

Notação e
Registro Musical

1e5

Processos de
Criação

1, 4 e 8

explorar os elementos
constitutivos da música
(altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e
práticas diversas de
composição/criação,
execução e apreciação
musical.
(EF15AR104BA)
Empregar, ilustrar e
contextualizar os usos e
as funções da música
em diversos contextos
de circulação, em
especial aqueles da vida
cotidiana.
(EF15AR109BA)
Explorar as propriedades
do som que influenciam
as dimensões
emocionais e espirituais.
(EF15AR15) Explorar
fontes sonoras diversas,
como as existentes no
próprio corpo (palmas,
voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos
cotidianos,
reconhecendo os
elementos constitutivos
da música e as
características de
instrumentos musicais
variados.
(EF15AR16) Explorar
diferentes formas de
registro musical não
convencional
(representação gráfica
de sons, partituras
criativas, etc.), bem
como procedimentos e
técnicas de registro em
áudio e audiovisual, e
reconhecer a notação
musical convencional.
(EF15AR17)
Experimentar

194

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
195 - Ano - Nº 1580

Jussiape

Matrizes Estéticas
e Culturais

1, 3, 4, e 8

Contextos e
Práticas

1, 2, 4, 5 e 8

Elementos da
Linguagem

1, 2, 4, 5 e 8

Teatro

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.
(EF15AR94BA)
Experimentar
improvisações e
composições de diversos
gêneros musicais de
modo individual, coletivo
e colaborativo.
(EF15AR95BA)
Identificar, utilizar e
desenvolver os toques
básicos da capoeira a
partir da utilização de um
instrumento musical.
(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana, identificando
elementos teatrais
(variadas entonações de
voz, diferentes
fisicalidades, diversidade
de personagens e
narrativas, etc.).
(EF15AR105BA)
Estruturar, relacionar,
interpretar, organizar e
produzir diferentes
estéticas e suas
estruturas cênicas e
textuais.
(EF15AR20)
Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e
autoral em
improvisações teatrais e
processos narrativos
criativos em teatro,
explorando desde a
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Processos de
Criação

1, 4 e 8

teatralidade dos gestos e
das ações do cotidiano
até elementos de
diferentes matrizes
estéticas e culturais.
(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF15AR106BA) Aplicar,
experimentar, articular e
formular os diferentes
elementos constitutivos
do teatro, relacionandoos com suas utilizações
e funções no cotidiano.
(EF15AR21) Exercitar a
imitação e o faz de
conta, ressignificando
objetos e fatos e
experimentando-se no
lugar do outro, ao
compor e encenar
acontecimentos cênicos,
por meio de músicas,
imagens, textos ou
outros pontos de partida,
de forma intencional e
reflexiva.
(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF15AR66BA) Produzir
e contextualizar jogos
teatrais para resolver
situações cotidianas e
em todos os lugares.
(EF15AR98BA)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
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Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
197 - Ano - Nº 1580

discutindo estereótipos,
levantando a discussão
sobre o respeito às
diferenças e à
diversidade de pessoas
e situações.
(EF15AR23)
Reconhecer e
experimentar, em
projetos temáticos, as
relações processuais
entre diversas
linguagens artísticas.
(EF15AR24)
Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais, valorizando o
patrimônio artístico e
1, 2, 3, 4 e 8
cultural do lugar onde
vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF15AR107BA)
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, regional e
nacional.
(EF15AR24)
Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
1, 2, 3, 4, 5 e 6
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais, valorizando o
patrimônio artístico e
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Patrimônio Cultural

1e9

Artes e Tecnologia

1e5

cultural do lugar onde
vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF15AR45BA) Realizar
rodas de capoeira,
dança e outras
atividades rítmicas e
expressivas culturais,
locais, regionais e
nacionais, em suas
diversas possibilidades.
(EF15AR108BA)
Identificar elementos
visuais, de dança e
musicais do berimbau.
(EF15AR25) Conhecer
e valorizar o patrimônio
cultural, material e
imaterial, de culturas
diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se
suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, favorecendo a
construção de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias e
recursos digitais
(multimeios, animações,
jogos eletrônicos,
gravações em áudio e
vídeo, fotografia,
softwares, etc.) nos
processos de criação
artística e para resolver
situações cotidianas.

7º ano
Unidades
Temáticas

Objetos de
Conhecimento

Artes Visuais

Competências

Habilidades

1

(EF69AR01) Pesquisar,
apreciar e analisar
formas distintas das
Artes Visuais
tradicionais e

Contextos e
Práticas
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Elementos da
Linguagem

1e4

contemporâneas, em
obras de artistas
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes épocas e em
diferentes matrizes
estéticas e culturais, de
modo a ampliar a
experiência com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais
e cultivar a percepção, o
imaginário, a
capacidade de
simbolizar e o repertório
imagético.
(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.
(EF69AR03) Analisar
situações nas quais as
linguagens das artes
visuais se integram às
linguagens audiovisuais
(cinema, animações,
vídeos, etc.), gráficas
(capas de livros,
ilustrações de textos
diversos, etc.),
cenográficas,
coreográficas, musicais,
etc.
(EF69AR119BA)
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
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Matrizes Estéticas
e Culturais

3

Materialidades

1e2

produções artísticas.
(EF69AR38BA)
Experimentar e aplicar
diferentes técnicas de
produção manual em
artes visuais
(EF69AR77BA)
Conhecer e manipular
os diversos
instrumentos e
utensílios específicos do
fazer artístico-visual e
artesanal.
(EF69AR39BA)
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.
(EF69AR78BA)
Reconhecer, identificar
e recriar sentidos
estéticos presentes nas
produções visuais de
cunho histórico e
identitário.
(EF69AR41BA)
Conhecer e validar as
diversas formas de
expressão da arte visual
presentes na cultura
afro-brasileira, através
da aplicação da Lei
10.639/10, que
estabelece a
obrigatoriedade do
ensino de "História e
Cultura Afro-brasileira"
dentro das disciplinas
que já fazem parte das
matrizes curriculares
dos ensinos
fundamental e médio.
(EF69AR05)
Experimentar e analisar
diferentes formas de

200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
201 - Ano - Nº 1580

Jussiape

Processos de
Criação

1, 2, 6 e 8

expressão artística
(desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação,
vídeo, fotografia,
performance, etc.).
(EF15AR07)
Reconhecer algumas
categorias do sistema
das Artes Visuais
(museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores,
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.
(EF69AR43BA)
Conhecer, analisar e
relacionar os diferentes
aspectos estéticos que
marcam as Artes
Visuais na história.
(EF69AR44BA)
Identificar e distinguir os
traços e os elementos
que caracterizam a arte
visual afro-brasileira
contemporânea.
(EF69AR79BA)
Desenvolver processos
de criação em Artes
Visuais que mobilizem
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Dança

Sistema de
Linguagens

1

Contextos e
Práticas

3

diálogos entre o
passado e o presente.
(EF69AR80BA)
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.
(EF69AR38BA)
Experimentar e aplicar
diferentes técnicas de
produção manual em
Artes Visuais.
(EF69AR46BA) 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.
(EF69AR47BA)
Identificar, reconhecer,
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Elementos da
Linguagem

4

analisar, vivenciar e
contextualizar diferentes
estéticas de expressão,
representação e
encenação da dança e
suas respectivas
estruturas rítmicas e
coreográficas.
(EF69AR81BA)
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.
(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.
(EF69AR14) Analisar e
experimentar diferentes
elementos (figurino,
iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e
espaços (convencionais
e não convencionais)
para composição cênica
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Matrizes Estéticas
e Culturais

3e4

e apresentação
coreográfica.
(EF69AR49BA)
Reconhecer, validar e
aplicar um amplo
repertório de
movimentos corporais
que dialogue com a
linguagem da reflexão e
fruição.
(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.
(EF69AR49BA) 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
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Materialidades

3e9

preconceitos.
(EF69AR50BA) 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,
favorecendo a
afirmação de
identidades, cidadanias
e a construção de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas do
corpo.
(EF69AR51BA)
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.
(EF69AR52BA)
Relacionar e conectar
as práticas artísticas da
dança às diferentes
dimensões da vida
social, cultural, política,
histórica, econômica,
estética e ética.
(EF69AR53BA)
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
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Processos de
Criação

1, 3 e 8

Sistemas de
Linguagem

1e4

diversas danças de
salão, contextualizandoas no tempo e no
espaço.
(EF69AR54BA) 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.
(EF69AR82BA)
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.
(EF69AR56BA)
Identificar, validar e
vivenciar práticas de
dança na escola, na
comunidade e em
espaços culturais locais.
(EF69AR57BA)
Pesquisar, reconhecer e
visitar espaços artísticos
voltados para ensaios
de dança e de
produções de artistas e
de grupos de dança da
comunidade local.
(EF69AR58BA)
Apreciar, analisar e
criticar as produções e
apresentações de dança
ocorridas na escola, na
comunidade e em
espaços culturais locais
e nacionais.
(EF69AR83BA)
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Música

Contextos e
Práticas

1

Conhecer, validar e
entrevistar estudantes,
artistas 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.
(EF69AR17) Explorar e
analisar, criticamente,
diferentes meios e
equipamentos culturais
de circulação da música
e do conhecimento
musical.
(EF69AR18)
Reconhecer e apreciar o
papel de músicos e
grupos de música
brasileiros e
estrangeiros que
contribuíram para o
desenvolvimento de
formas e gêneros
musicais.
(EF69AR19) Identificar
e analisar diferentes
estilos musicais,
contextualizando-os no
tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da estética
musical.
(EF69AR60BA)
Identificar, reconhecer e
explorar fontes
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Elementos da
Linguagem

1e2

Matrizes Estéticas
e Culturais

3

históricas de materiais
sonoros provenientes
dos sintetizadores de
som, reconhecendo
timbres de instrumentos
musicais na sua
diversidade artística e
cultural.
(EF69AR84BA)
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.
(EF69AR62BA)
Pesquisar, identificar e
desenvolver os
diferentes modos de
produção musical,
através dos
ciberespaços, numa
dinâmica que conecte o
contexto social e a arte
urbana com o rap, hip
hop, street dance,
música eletrônica, etc.
(EF69AR63BA)
Conhecer, utilizar e
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Materialidade

1, 2 e 4

Processos de
Criação

1e2

aprender os toques
básicos da capoeira
como elemento histórico
e cultural estético, a
partir da utilização de
instrumentos de
percussão apropriados.
(EF69AR84BA)
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.
(EF69AR65BA)
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.
(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.
(EF69AR85BA)
Identificar e reconhecer
a utilidade de objetos e
materiais sustentáveis
na produção musical,
numa dinâmica que
envolve saberes
históricos e
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Teatro

Sistemas de
Linguagem

1

Contextos e
Práticas

3

ancestralidades na
produção de sons e
efeitos sonoros
diversos.
(EF69AR67BA) 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.
(EF69AR68BA)
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.
(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.
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Elementos da
Linguagem

3e5

Processos de
Criação

1, 2, 6 e 8

(EF69AR86BA)
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.
(EF69AR27) Pesquisar
e criar formas de
dramaturgias e espaços
cênicos para o
acontecimento teatral,
em diálogo com o teatro
contemporâneo.
(EF69AR70BA)
Reconhecer e explorar
os diferentes tipos de
personagens
relacionados às
estéticas teatrais
estudadas.
(EF69AR28) Investigar
e experimentar
diferentes funções
teatrais e discutir os
limites e desafios do
trabalho artístico
coletivo e colaborativo.
(EF69AR29)
Experimentar a
gestualidade e as
construções corporais e
vocais de maneira
imaginativa na
improvisação teatral e
no jogo cênico.
(EF69AR30) Compor
improvisações e
acontecimentos cênicos
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Artes Integradas

Processos de
Criação

2

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.
(EF69AR87BA)
Vivenciar e executar
práticas diversas de
teatro na escola, na
comunidade e em
espaços culturais.
(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(EF69AR71BA)
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.
(EF69AR72BA)
Estruturar, relacionar,
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Matrizes Estéticas
e Culturais

8

Patrimônio Cultural

1

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.
(EF69AR120BA)
Experimentar criações
artísticas de acordo com
a afinidade de cada
educando, incentivando
o desenvolvimento
através da prática.
(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.).
(EF15AR74BA)
Identificar elementos
visuais no letramento de
dança e músicas
através de instrumentos
de percussão.
(EF69AR88BA)
Pesquisar e
experimentar a pratica
do hip hop como forma
de arte que integra a
música, a dança e o
texto poético ritmado.
(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
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Arte e Tecnologia

5e7

favorecendo a
construção de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.
(EF15AR75BA)
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.
(EF15AR88BA)
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.

8º ano
Unidades
Temáticas

Objetos de
Conhecimento

Artes Visuais

Competências

Habilidades

1

(EF69AR01) Pesquisar,
apreciar e analisar
formas distintas das
artes visuais tradicionais
e contemporâneas, em
obras de artistas
brasileiros e
estrangeiros de

Contextos e
Práticas
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Elementos da
Linguagem

1, 2, 4, 6 e 8

Matrizes Estéticas
e Culturais

1, 3 e 7

diferentes épocas e em
diferentes matrizes
estéticas e culturais, de
modo a ampliar a
experiência com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais
e cultivar a percepção, o
imaginário, a
capacidade de
simbolizar e o repertório
imagético.
(EF69AR119BA)
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.
(EF69AR118BA)
Analisar os elementos
constitutivos das Artes
Visuais: efeitos de luz e
sombra, ilusão de ótica
e a cor ligada ao
significado e a emoção,
na apreciação de
diferentes produções
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.
(EF15AR89BA) Apreciar
e analisar a influência
de distintas matrizes
estéticas e culturais das
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Materialidades

1e4

Processos de
Criação

5e8

Sistemas de
Linguagens

3e7

Artes Visuais nas
manifestações artísticas
das culturas ocidental e
oriental.
(EF15AR90BA)
Experimentar diferentes
formas de expressão
artística (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia, etc.), fazendo
uso sustentável de
materiais, instrumentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.
(EF15AR91BA)
Experimentar a criação
em Artes Visuais de
modo individual, coletivo
e colaborativo,
explorando diferentes
espaços
escola/comunidade.
(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.
(EF15AR92BA)
Reconhecer e
diferenciar as diversas
categorias do sistema
das artes visuais
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Contextos e
Práticas

1, 2 e 5

Elementos da
Linguagem

1e3

Dança

(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 a
presenças dos museus
de arte moderna em
diferentes capitais do
Brasil.
(EF15AR93BA)
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.
Propondo estudos e
diálogos entre dança
clássica, dança moderna
e dança 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.
(EF15AR94BA) Explorar
elementos constitutivos
do movimento cotidiano
urbano e do movimento
dançado, abordando,
criticamente, o
desenvolvimento das
formas da dança em
sua história tradicional e
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Matrizes Culturais
e Estéticas

8

Processos de
Criação

8

contemporânea.
(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.
(EF15ARBA95)
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.
(EF69AR12) Investigar
e experimentar
procedimentos de
improvisação e criação
do movimento como
fonte para a construção
de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF69AR15) Discutir as
experiências pessoais
e coletivas em dança
vivenciadas na escola e
em outros contextos,
problematizando
estereótipos e
preconceitos.
(EF15AR96BA) Dialogar
e analisar as
apresentações de dança
e atividades rítmicas
expressivas ocorridas
na escola, na
comunidade e em
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Música

Contextos e
Práticas

1e3

espaços culturais.
(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.
(EF15AR97BA)
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 música em
diversos contextos de
circulação, em especial
o contexto urbano.
EF15AR98BA)
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.
(EF15AR99BA)
Pesquisar e reconhecer
os usos e funções da
música em seus
contextos de produção e
circulação,
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Teatro

Matrizes Estéticas
e Culturais

3

Contextos e
Práticas

3

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.
(EF69AR1103BA)
Conhecer, utilizar e
aprender os toques
básicos da capoeira
como elemento histórico
e cultural estético, a
partir da utilização de
instrumentos de
percussão apropriados.
(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana, identificando
elementos teatrais
(variadas entonações de
voz, diferentes
fisicalidades,
diversidade de
personagens e
narrativas etc.).
(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.
(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(EF69AR25) Identificar
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Elementos da
Linguagem

3e5

Processos de
Criação

3, 4 e 8

e analisar diferentes
estilos cênicos,
contextualizando-os no
tempo e no espaço de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da estética
teatral.
(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.
(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(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
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intencional e reflexiva.
(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF69AR27) Pesquisar
e criar formas de
dramaturgias e espaços
cênicos para o
acontecimento teatral,
em diálogo com o teatro
contemporâneo.
(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.
(EF69AR71BA)
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,
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Artes Integradas

Contextos e
Práticas

2

Processos de

8

sexualidade e suas
interseccionalidades.
(EF15AR23)
Reconhecer e
experimentar, em
projetos temáticos, as
relações processuais
entre diversas
linguagens artísticas.
(EF15AR24)
Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais, valorizando o
patrimônio artístico e
cultural do lugar onde
vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF69AR31) Relacionar
as práticas artísticas às
diferentes dimensões da
vida social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética e
ética.
(EF69AR72BA)
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.
(EF69AR120BA)
Experimentar criações
artísticas de acordo com
a afinidade de cada
educando, incentivando
o desenvolvimento
através da prática.
(EF15AR24)
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Criação

Matrizes Estéticas
e Culturais

1

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.
(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.
(EF69AR72BA)
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.
(EF15AR25) Conhecer
e valorizar o patrimônio
cultural, material e
imaterial, de culturas
diversas, em especial a
brasileira, incluindo-se
suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, favorecendo a
construção de
vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.
(EF69AR88BA)
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Patrimônio Cultural

9

Artes e Tecnologia

5e7

Pesquisar e
experimentar a prática
do hip hop como forma
de arte que integra a
música, a dança e o
texto poético ritmado.
(EF69AR74BA)
Identificar elementos
visuais no letramento de
dança e músicas
através de instrumentos
de percussão.
(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.
(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.
(EF69AR75BA)
Identificar e validar os
diversos elementos
constitutivos das artes
urbanas como
patrimônio artístico e
cultural.
(EF69AR88BA)
Pesquisar e elaborar
diferentes modos de
acesso às tecnologias e
recursos digitais
(multimeios, animações,
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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.
9º ano
Unidades
Temáticas

Objetos de
Conhecimento

Artes Visuais

Competências

Habilidades

1e3

(EF69AR01) Pesquisar,
apreciar e analisar
formas distintas das
Artes Visuais
tradicionais e
contemporâneas, em
obras de artistas
brasileiros e
estrangeiros de
diferentes épocas e em
diferentes matrizes
estéticas e culturais, de
modo a ampliar a
experiência com
diferentes contextos e
práticas artístico-visuais
e cultivar a percepção, o
imaginário, a
capacidade de
simbolizar e o repertório
imagético.
(EF15AR104BA)
Pesquisar e analisar
diferentes estilos
visuais,
contextualizando-os no

Contextos e
Práticas
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Elementos da
Linguagem

1e2

tempo e no espaço,
através da prática do
desenho, grafite,
pintura, colagem,
histórias em quadrinhos,
dobradura, gravura,
escultura, fotografia e
vídeo.
(EF69AR03) Analisar
situações nas quais as
linguagens das Artes
Visuais se integram às
linguagens audiovisuais
(cinema, animações,
vídeos, etc.), gráficas
(capas de livros,
ilustrações de textos
diversos etc.),
cenográficas,
coreográficas, musicais,
etc.
(EF69AR119BA)
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.
(EF69AR105BA)
Conhecer e manipular
os diversos
instrumentos e
utensílios específicos do
fazer artístico visual e
artesanal.
(EF69AR38BA)
Experimentar e aplicar
diferentes técnicas de
produção manual em
Artes Visuais.
(EF69AR118BA)
Analisar os elementos
constitutivos das Artes
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Matrizes Estéticas
e Culturais

1e7

Materialidades

1e6

Visuais: efeitos de luz e
sombra, ilusão de ótica
e a cor ligada ao
significado e à emoção,
na apreciação de
diferentes produções
artísticas.
(EF15AR89BA) Apreciar
e analisar a influência
de distintas matrizes
estéticas e culturais das
Artes Visuais nas
manifestações artísticas
das culturas ocidental e
oriental.
(EF69AR106BA)
Reconhecer, identificar
e recriar sentidos
estéticos presentes nas
produções visuais de
cunho histórico e
identitário.
(EF69AR107BA)
Conhecer e validar as
diversas formas de
expressão da arte visual
presentes na cultura
afro-brasileira, através
da aplicação da Lei
10.639/10, que
estabelece a
obrigatoriedade do
ensino de "História e
Cultura Afro-brasileira"
dentro das disciplinas
que já fazem parte das
matrizes curriculares do
ensino fundamental e
médio.
(EF15AR244BA)
Experimentar diferentes
formas de expressão
artística (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia, etc.), fazendo
uso sustentável de
materiais, instrumentos,
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Processos de
Criação

1, 5, 6, 7 e 8

recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.
(EF15AR245BA)
Reconhecer algumas
categorias do sistema
das Artes Visuais
(museus, galerias,
instituições, artistas,
artesãos, curadores,
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.
(EF69AR107BA)
Conhecer, identificar,
analisar, relacionar e
distinguir os traços e os
elementos que
caracterizam a Arte
Visual Afro-brasileira
Contemporânea bem
como os diferentes
aspectos estéticos e
políticos que marcam as
Artes Visuais na
história.
(EF69AR108BA)
Desenvolver processos
de criação em artes
visuais que mobilize
diálogos entre o
passado e o presente,
entre diferentes culturas
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Dança

Sistemas de
Linguagens

1, 3 e 5

Contextos e
Práticas

1, 2 e 5

e entre diferentes
linguagens.
(EF69AR92BA)
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 a
presença dos museus
de arte moderna em
diferentes capitais do
Brasil.
(EF69AR109BA)
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.
(EF69AR47BA)
Identificar, reconhecer,
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Elementos da
Linguagem

1, 3 e 8

analisar, vivenciar e
contextualizar diferentes
estéticas de expressão,
representação e
encenação da dança, e
suas respectivas
estruturas rítmicas e
coreográficas.
(EF69AR110BA)
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.
(EF15AR93BA)
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.
Propondo estudos e
diálogos entre dança
clássica, dança
moderna e dança
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.

231

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
232 - Ano - Nº 1580

Jussiape

Matrizes Culturais
e Estéticas

1, 3 e 4

Processos de
Criação

1, 3 e 8

(EF15AR94BA) 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.
(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.
(EF15AR95BA)
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.
(EF69AR12) Investigar
e experimentar
procedimentos de
improvisação e criação
do movimento como
fonte para a construção
de vocabulários e
repertórios próprios.
(EF69AR14) Analisar e
experimentar diferentes
elementos (figurino,
iluminação, cenário,
trilha sonora etc.) e
espaços (convencionais
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Música

Contextos e
Prática

1e3

e não convencionais)
para composição cênica
e apresentação
coreográfica.
(EF15AR111BA)
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.
(EF15AR82BA)
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.
(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.
(EF15AR97BA)
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,
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Elementos da
Linguagem

1, 3, 4 e 8

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.
(EF15AR98BA)
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.
(EF15AR99BA)
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.
(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.
(EF69AR20) Explorar e
analisar elementos
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Materialidade

1, 2 e 4

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.
(EF69AR112BA)
Pesquisar, identificar e
desenvolver os
diferentes modos de
produção musical,
através dos
ciberespaços, numa
dinâmica que conecte o
contexto social e a arte
urbana com o rap, hip
hop, street dance,
música eletrônica, etc.
(EF69AR19) Identificar
e analisar diferentes
estilos musicais,
contextualizando-os no
tempo e no espaço, de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da estética
musical.
(EF69AR20) Explorar e
analisar elementos
constitutivos da música
(altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de
recursos tecnológicos
(games e plataformas
digitais), jogos, canções
e práticas diversas de
composição/criação,
execução e apreciação
musicais.
(EF69AR84BA)
Pesquisar fontes
históricas de materiais
sonoros para as práticas
de composição, criação,
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Notação e
Registro Musical

1e3

Processos de
Criação

1e2

Teatro

1

apreciação e produção
musical, reconhecendo
os valores culturais
como parte integrante
na identificação de
instrumentos musicais
diversos.
(EF69AR65BA)
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.
(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.
(EF69AR85BA)
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.
(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana, identificando
elementos teatrais
(variadas entonações de
voz, diferentes
fisicalidades,

236

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
237 - Ano - Nº 1580

Jussiape

Elementos da
Linguagem

1e8

diversidade de
personagens e
narrativas, etc.).
(EF69AR24)
Reconhecer e apreciar
artistas e grupos de
teatro brasileiros e
estrangeiros de
diferentes épocas,
investigando os modos
de criação, produção,
divulgação, circulação e
organização da atuação
profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar
e analisar diferentes
estilos cênicos,
contextualizando-os no
tempo e no espaço de
modo a aprimorar a
capacidade de
apreciação da estética
teatral.
(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(EF69AR102BA)
Pesquisar e criar formas
de dramaturgias e
espaços cênicos para o
acontecimento teatral,
em diálogo com o teatro
contemporâneo e
diversidade da
linguagem gestual.
(EF15AR20)
Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e
autoral em
improvisações teatrais e
processos narrativos
criativos em teatro,
explorando desde a
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Processos de
Criação

3, 4 e 8

teatralidade dos gestos
e das ações do
cotidiano até elementos
de diferentes matrizes
estéticas e culturais.
(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF69AR26) Explorar
diferentes elementos
envolvidos na
composição dos
acontecimentos cênicos
(figurinos, adereços,
cenário, iluminação e
sonoplastia) e
reconhecer seus
vocabulários.
(EF15AR21) Exercitar a
imitação e o faz de
conta, ressignificando
objetos e fatos e
experimentando-se no
lugar do outro, ao
compor e encenar
acontecimentos cênicos,
por meio de músicas,
imagens, textos ou
outros pontos de
partida, de forma
intencional e reflexiva.
(EF15AR22)
Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um
personagem teatral,
discutindo estereótipos.
(EF69AR27) Pesquisar
e criar formas de
dramaturgias e espaços
cênicos para o
acontecimento teatral,
em diálogo com o teatro
contemporâneo.
(EF69AR29)
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Artes Integradas

Contextos e
Práticas

2

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.
(EF69AR114BA)
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.
(EF15AR23)
Reconhecer e
experimentar, em
projetos temáticos, as
relações processuais
entre diversas
linguagens
artísticas.
(EF15AR24)
Caracterizar e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras, jogos,
danças, canções e
histórias de diferentes
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Processos de
Criação

1e8

matrizes estéticas e
culturais, valorizando o
patrimônio artístico e
cultural do lugar onde
vive, da sua região e
nacionalidade.
(EF69AR31) Relacionar
as práticas artísticas às
diferentes dimensões da
vida social, cultural,
política, histórica,
econômica, estética e
ética.
(EF69AR72BA)
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.
(EF69AR120BA)
Experimentar criações
artísticas de acordo com
a afinidade de cada
educando, incentivando
o desenvolvimento
através da prática.
(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.
(EF69AR35) Identificar
e manipular diferentes
tecnologias e recursos
digitais para acessar,

240

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
241 - Ano - Nº 1580

Jussiape

Matrizes Estéticas
e Culturais

1

Patrimônio Cultural

9

apreciar, produzir,
registrar e compartilhar
práticas e repertórios
artísticos, de modo
reflexivo, ético e
responsável.
(EF69AR72BA)
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.
(EF69AR115BA)
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.
(EF69AR116BA)
Identificar elementos
rítmicos e visuais no
letramento de dança e
da música, através de
instrumentos de
percussão (atabaque,
timbau, pandeiro).
(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.
(EF69AR34) Analisar e
valorizar o patrimônio
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Artes e Tecnologia

5

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.
(EF69AR117BA)
Identificar e validar os
diversos elementos
constitutivos das artes
urbanas e do campo,
considerando os
contextos locais,
regionais e nacionais
como patrimônio
artístico e cultural.
(EF69AR76BA)
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.
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3.1.3.LÍNGUA INGLESA

A formulação do CURRÍCULO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE
JUSSIAPE- Língua Inglesa (LI) fundamenta-se no documento normativo da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), nas disposições presentes nas
Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), nas Diretrizes Curriculares Orientadoras
Estaduais de Língua Estrangeira Moderna (2008), e nos documentos orientadores
dos demais sistemas de educação baiano. Ainda, considera a Lei n.º 13.415, de 16
de fevereiro de 2017, que determina alterações do texto das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, LDB n.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Artigo 26, parágrafo
5º, tornando obrigatório o ensino da Língua Inglesa a partir do sexto ano, no
currículo do Ensino Fundamental – Anos Finais.
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3.1.3.1.LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA: INGLÊS

Na dimensão histórica do ensino de línguas estrangeiras, a língua inglesa tem
uma trajetória de mais de duzentos anos, marcada por determinantes políticas,
históricas, econômicas e culturais, entre outras, que influenciaram sua permanência
no currículo brasileiro. Embora sua posição de prestígio tenha oscilado entre
ascensão e declínio no decorrer das mudanças curriculares, para atender às
expectativas e exigências sociais, a Língua Inglesa sempre esteve presente como
importante recurso para o acesso a bens culturais e científicos produzidos em outros
contextos sociais e espaços geográficos. Com o desenvolvimento das tecnologias
digitais da informação e comunicação (TDIC) e o processo de internacionalização
presentes nas políticas linguísticas vigentes, o papel da Língua Inglesa está se
modificando no contexto escolar e acadêmico e contribuindo para o surgimento de
novas maneiras de conhecer e produzir conhecimento. Além disso, a presença de
estrangeiros é real em muitas escolas do Brasil e no contexto baiano, nos diversos
níveis e etapas de ensino.
Diante deste cenário, torna-se necessário refletir sobre a função social da
Língua Inglesa, que assume na contemporaneidade, por fatores econômicos,
políticos, culturais e ideológicos, o papel de língua franca. Sob esse viés, há que se
repensar o ensino da Língua Inglesa, desvinculando-o do padrão ideal de falante
(americano ou britânico), pois “o status de inglês como língua franca implica em
considerar a importância da cultura no ensino-aprendizagem da língua, buscando
romper com aspectos relativos à “correção”, “precisão” e “proficiência” linguística”
(BRASIL, 2017, p. 240). Por conseguinte, a Língua Inglesa passa a atuar como uma
das línguas das relações interculturais, onde falantes com distintos backgrounds
linguístico-culturais (ou falantes de diferentes línguas maternas) a utilizam como
recurso mediador das interações sociais.
Nesse sentido, as perspectivas de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa
encontram-se em sintonia com as demandas prementes em escala mundial,
alavancadas

pelo

advento

de

novas

linguagens

e

formas

de

interação

multimodalizadas e híbridas. Consequentemente, os textos/gêneros discursivos
produzidos com multiplicidade de linguagens e recursos semióticos (os textos
multimodais, por exemplo) estão cada vez mais presentes na vida social, tornando
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evidente a necessidade de desenvolver novas formas de compreensão e
produçãodestes conhecimentos, ampliando a visão do (s) letramento (s), ou melhor,
dos multiletramentos. Na BNCC, a visão dos multiletramentos é “concebida também
nas práticas sociais do mundo digital” (BRASIL, 2017, p. 240) em que os estudantes
passam a interagir com uma grande variedade de textos, seja na condição de
leitores ou produtores, construindo seus próprios sentidos.
Além do mais, a Língua Inglesa estabelece, quando possível, diálogos
interdisciplinares com outros componentes (Geografia, Arte, História, Sociologia,
Filosofia, entre outros), por meio de conceitos e conhecimentos historicamente
construídos, os quais contribuem para uma formação integral do estudante,
objetivando a transformação da prática social.
Aflorar uma educação linguística que permite a inserção dos estudantes em
diferentes espaços sociais e a interação destes com as múltiplas vozes,
compreendendo o multiculturalismo, contrastando a sua cultura com outras,
afirmando assim, sua identidade cultural. Para tal, há de se considerar na
aprendizagem da Língua Inglesa (ou de qualquer outra língua), o conhecimento
linguístico articulado ao conhecimento discursivo, tomando “a língua em uso, sempre
híbrida, polifônica e multimodal que leva ao estudo de suas características
específicas” (BRASIL, 2017, p. 243), a partir das práticas sociais de uso da
linguagem

concretizadas

nos

Eixos

Organizadores:

interação

discursiva,

intencionalidade discursiva, contexto discursivo, entre outros. Assume-se, portanto,
uma perspectiva discursiva da linguagem. Isso implica no redimensionando de seu
papel formativo com vistas ao ensino-aprendizagem que coaduna práticas sociais e
considera os diferentes contextos discursivos e, que se distancia do formato de
ensino para se atingir fins comunicativos limitando as possibilidades de sua
aprendizagem.
Nessa perspectiva de ensino sabe-se que os conhecimentos culturais são
essenciais para o entendimento de crenças, comportamentos, valores e atitudes e,
assim, propiciam a consciência e o respeito ao que seja diferente em relação à
própria cultura com diferentes modos de ver a realidade.
A abordagem dos gêneros discursivos nas aulas de Língua Inglesa – LI já é
uma realidade nas escolas municipais, e seu funcionamento na sociedade
proporciona aos estudantes o contato com distintas formas de linguagem: verbal
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(oralidade e escrita), não verbal (visual, gestual, corporal, entre outros), híbrida ou
multimodal (integra as duas anteriores, presentes em filmes, quadrinhos, placas,
entre outros), e a participação destes estudantes nas práticas sociais de diferentes
esferas das atividades humanas.

3.1.3. 2.Marcos da Concepção –

Com base nos PCN e na BNCC, este Referencial Curricular propõe o ensino
de leitura e produção de textos orientados por gêneros textuais, ficcionais ou não
ficcionais, que circulam socialmente. Com base em estudos da linguística e da
linguística aplicada, surge a necessidade de incutir uma abordagem linguísticoenunciativa nas práticas pedagógicas. É nesse contexto que os gêneros textuais
ganham força, pois se configuram como práticas textuais vinculadas à vida social.
Ligados às necessidades interacionais, partícipes de situações comunicativas, os
gêneros textuais:
“Acham-se ligados às atividades humanas em todas as esferas e em muitos
casos, como vimos, dão margem às marcas de autoria e estilo próprio em
graus variáveis. Em alguns casos são mais rígidos na forma e em outros
mais rígidos na função. Por exemplo, ninguém escreve um tratado de
mecânica para promover a venda de uma máquina de lavar roupa, assim
como ninguém publica uma ordem do dia num quartel pensando em mostrar
suas habilidades estilísticas ou competências literárias. Os gêneros são
desiguais em certas funções e é por isso que eles proliferam para dar conta
da variedade de atividades desenvolvidas no dia a dia.” (MARCUSCHI,
2008)

Já Dolz e Schneuwly (1998) afirmam que:
“[...] uma proposta de ensino/aprendizagem organizada a partir de gêneros
textuais permite ao professor a observação e a avaliação das capacidades
de linguagem dos alunos; antes e durante sua realização, fornecendo-lhes
orientações mais precisas para sua intervenção didática. Para os alunos, o
trabalho com gêneros constitui, por um lado, uma forma de se confrontar
com situações sociais efetivas de produção e leitura de textos e, por outro,
uma maneira de dominá-los progressivamente”. (DOLZ, SCHNEUWLY,
1998)

Cabe à professora e ao professor gerar possibilidades para que as alunas e
os alunos se apropriem de características discursivas e linguísticas em situações
reais, inseridas em um determinado contexto. O ensino orientado por gêneros
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textuais permite ampliar a compreensão do processo de recepção e produção
textual e o estudo de questões relacionadas à diversidade cultural e social. LopesRossi (2002; 2012) apresenta um quadro teórico que facilita o trabalho:

QUADRO 1
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA GÊNERO DISCURSIVO A SER PRODUZIDO
NÍVEIS DE
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS DO
GÊNERO DISCURSIVO

INFORMAÇÕES QUE
ESSES
NÍVEIS
PROPORCIONAMAO
ALUNO

Aspectos
sociocomunicativos:
propósito comunicativo,
temática, estilo e condições
de produção, circulação e
recepção

• Finalidade da
produção
• Assunto que se pode
abordar
• Informações
necessárias aogênero
• Estilo adequado em
funçãodo propósito, do
público-alvo edo meio
de circulação do texto
• Fontes de informações
paraa produção escrita
• Suporte em que o
gênero circula
• Público-alvo

• Elementos não
Elementos composicionais
verbais e visuais

Movimentos retóricos
esperados para o gênero
(se houver um padrão
estável/típico)

visuaispossíveis (fotos,
imagens,infográficos,
mapas,ilustrações etc.)
• Características
dasinformações verbais
• Padrões de
diagramaçãopossíveis
no gênero para os
elementos
composicionais

• Como começar o
texto, como
desenvolvê-lo e
concluí-lo

• Possibilidades ou
eventuais restrições caso
não haja um padrão
retórico estável para o
gênero

PERGUNTAS ORIENTADORAS
PARACONSTRUIR O
MODELODIDÁTICO
(DESCRIÇÃODAS
PRINCIPAISCARACTERÍSTICAS
EIDENTIFICAÇÃO DASDIMENSÕES
ENSINÁVEISDO GÊNERO)

Com que finalidade seproduz esse
gênero?
Quem o escreve (em geral)?
Onde? Quando? Com baseem
que informações?
Como o redator obtém
asinformações? Qual o nívelde
formalidade do gênero?
Apresenta vocabuláriotécnico ou
específico?
Quem lê esse gênero?
Por que o faz (com queobjetivos o
lê)? Onde oencontra? Que tipo
deresposta pode dar ao texto?
Que influência pode sofre devido a
essa leitura?
Que elementos verbais evisuais
compõem o gênerodiscursivo
(título, texto,subtítulo, foto,
ilustração,gráfico, tabela,
indicaçõesde alguma informação
nasmargens da página,
cores,recursos gráficos em
geral,qualquer outra
característicaque chame
atenção)?
Como se posicionam nosuporte e
como aparecemdiagramados?
Que tipo de informações se
espera encontrar em cada
parte do texto? Há um certo
padrão geral de organização
retórica ou o gênero permite
variações? Não havendo
padrão estável, quais as
possibilidades de organização
do texto?
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QUADRO 2
CONHECIMENTOS LINGUÍSTICO-TEXTUAIS BÁSICOS
PARA TODOS OS GÊNEROS DISCURSIVOS
Níveis de conhecimento básico
Perguntas básicas orientadoras
paratodos os gêneros discursivos
paraconstruir o modelo didático do gênero
Os aspectos sociocomunicativosdo gênero
determinam algumaespecificidade no tamanho,
no tipoe na complexidade dos períodose dos
parágrafos?
Desenvolvimento de períodose parágrafos
Há elementos de coesão que sejam
com coesão referencial
e sequencial, paralelismo sintáticoe
maisadequados ao gênero?
semântico.
O nível de formalidade esperadopara o gênero
Aspectos gramaticais (microestruturais)de
impõe o uso de algumrecurso linguístico
acordo com a norma-padrão.
específico?

QUADRO 3
SUGESTÕES DE DIFERENTES TIPOS TEXTUAIS A SEREM TRABALHADOS EM LI
CATEGORIES
OF TEXT
TYPES

Narrative
Texts

Information
Texts

EXAMPLES OF
TEXT TYPES
FOR
KS1

ADDITIONALEXAMPLE
S OFTEXT TYPESFOR
KS2

• Biographies
• Journals

• Charts
• Personal

• Announcements
• News reports
• Weatherreports

description

SOCIALPURPOSE/S

– Toentertain
– Toretellanevent

• Stories
• Poems

TYPICAL
GRAMMATICAL
FEATURES

or series ofevents
and/orreflect
– Toclassify
anddescribe a
phenomenonor
a particular class
ofthings

– Past tense
– Emotionallanguage
– Time sequences
–
Technicalterminology
– Adjectivephrases
– General nouns

–
• Cards
•
Exchange

Procedural
Texts

Explanator
y
Texts

Personalletters

• Directions
• Instructions

• Captions
• Illustrations

– Toexchange

• E-mails
• Formal letters

• Procedures
• Recipes

• Explanationsof
howanwhy

or response to
message
– Toprovideclear
directionsto
helpthereaders
perform a set of
specificactionsto
complete a
specific
outcome
– Todescribethe
processeswhereb
y
phenomena
works/why
it works

Formulaicexpressions
,
address, date,
salutation

– Use ofimperatives
– Actionverbs
– Adverbialsof time
manner, place,
reasons
etc.

– Actionverbs
–
Technicalterminology
– Exclusionof
personalnouns
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•
Persuasive
Texts

Advertisement
s
• Posters

• Brochures
• Discussions
• Expositions

– To persuade
someoneof a
point ofview

– Modal verbs
– Actionverbs
– Evaluativelanguage

3.1.3.3. AVALIAÇÃO5

A avaliação é parte integrante e fundamental do processo de ensinoaprendizagem e não pode acontecer de forma isolada. Acontecerá com uma análise
crítica cuidadosa dos resultados obtidos pelos instrumentos utilizados, que poderão
ser diversos, respeitando-se as várias formas de inteligências e os estilos diversos
de aprendizagens.
É fundamental que ela esteja sempre condicionada e adequada ao contexto,
aos objetivos e aos critérios de avaliação do componente curricular e às
competências que a professora e o professor desejam avaliar. Como instrumentos
mais utilizados sugere-se provas escritas e orais, trabalhos, pesquisas em duplas ou
grupos, relatórios ou trabalhos escritos individuais ou em grupos, projetos
interdisciplinares, seminários, sequências didáticas (SDs), questionários para
grupos, estudos de caso, portfólio individual ou coletivo, webquests e autoavaliação,
dentre muitos.
Para tanto, se faz necessário o tripé ação – reflexão – ação. Com o
surgimento de novos desafios a cada momento no processo de ensino e
aprendizagem, a ação reflexiva torna-se essencial, já que novos encaminha mentos
são necessários ao se deparar com caminhos não previstos, inesperados, no
processo pedagógico.
3.1.3.4. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO

FUNDAMENTAL6
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da Língua Inglesa contribui

5Trecho

retirado do BAHIA. Superintendência de Políticas para a Educação. 1. Documento Curricular Referencial da Bahia
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental – DRCB. UNDIME.2019. 455p.
6Trecho retirado deBAHIA. Superintendência de Políticas para a Educação. 1. Documento Curricular Referencial da Bahia
para a Educação Infantil e Ensino Fundamental – DRCB. UNDIME.2019. 455p.
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para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne
ao mundo do trabalho
2. Comunicar-se na Língua Inglesa, por meio do uso variado de linguagens em
mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao
conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a
compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do
protagonismo social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a Língua Inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da Língua Inglesa usados em
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de
modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os usos
heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades
contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em
práticas de letramento na Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na
Língua Inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de
perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-culturais.

3.1.3.5. Organizador CURRICULAR
LÍNGUA INGLÊSA
ANO/FAIXA EIXO

6º

Eixo
oralidade

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Interação
discursiva

(EF06LI01) Interagir em
Construção de laços situações de intercâmbio
afetivos e convívio
oral, demonstrando
social
iniciativa para utilizar a
língua inglesa.

HABILIDADES
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6º

6º

6º

6º

6º

6º

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo leitura

Interação
discursiva

(EF06LI02) Coletar
informações do grupo,
Construção de laços
perguntando e
afetivos e convívio
respondendo sobre a
social
família, os amigos, a
escola e a comunidade..

Interação
discursiva

Funções e usos da
língua inglesa em
sala de aula
(Classroomlanguag
e)

(EF06LI03) Solicitar
esclarecimentos em
língua inglesa sobre o
que não entendeu e o
significado de palavras
ou expressões
desconhecidas.

Compreensão
oral

Estratégias de
compreensão de
textos orais:
palavras cognatas e
pistas do contexto
discursivo

(EF06LI04) Reconhecer,
com o apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as
informações principais
em textos orais sobre
temas familiares.

Produção oral

Produção de textos
orais, com a
mediação do
professor

(EF06LI05) Aplicar os
conhecimentos da língua
inglesa para falar de si e
de outras pessoas,
explicitando informações
pessoais e
características
relacionadas a gostos,
preferências e rotinas.

Produção oral

Produção de textos
orais, com a
mediação do
professor

(EF06LI06) Planejar
apresentação sobre a
família, a comunidade e
a escola,
compartilhando-a
oralmente com o grupo.

Hipóteses sobre a
finalidade de um
texto

(EF06LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um texto
em língua inglesa, com
base em sua estrutura,
organização textual e
pistas gráficas.

Estratégias de
leitura
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6º

6º

6º

6º

6º

6º

6º

6º
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Eixo leitura

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

Eixo leitura

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF06LI08) Identificar o
assunto de um texto,
reconhecendo sua
organização textual e
palavras cognatas.

(EF06LI09) Localizar
informações específicas
em texto.

Eixo leitura

Práticas de leitura Construção de
e construção de
repertório lexical e
repertório lexical autonomia leitora

(EF06LI10) Conhecer a
organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou on-line)
para construir repertório
lexical.

Eixo leitura

Práticas de leitura Construção de
e construção de
repertório lexical e
repertório lexical autonomia leitora

(EF06LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir
repertório lexical na
língua inglesa.

Eixo leitura

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

Partilha de leitura,
com mediação do
professor

(EF06LI12) Interessar-se
pelo texto lido,
compartilhando suas
ideias sobre o que o
texto informa/comunica.

Eixo escrita

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do
texto: brainstorming

(EF06LI13) Listar ideias
para a produção de
textos, levando em conta
o tema e o assunto.

Eixo escrita

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do
texto: organização
de ideias

(EF06LI14) Organizar
ideias, selecionando-as
em função da estrutura e
do objetivo do texto.

Práticas de
escrita

Produção de textos
escritos, em
formatos diversos,
com a mediação do
professor

Eixo escrita

(EF06LI15) Produzir
textos escritos em língua
inglesa (histórias em
quadrinhos, cartazes,
chats, blogues, agendas,
fotolegendas, entre
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outros), sobre si mesmo,
sua família, seus amigos,
gostos, preferências e
rotinas, sua comunidade
e seu contexto escolar.

6º

6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Eixo
conheciment
os
linguísticos

6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Construção de
repertório lexical

(EF06LI16) Construir
repertório relativo às
expressões usadas para
o convívio social e o uso
da língua inglesa em sala
de aula.

Construção de
repertório lexical

(EF06LI17) Construir
repertório lexical relativo
a temas familiares
(escola, família, rotina
diária, atividades de
lazer, esportes, entre
outros).

Estudo do léxico

Pronúncia

(EF06LI18) Reconhecer
semelhanças e
diferenças na pronúncia
de palavras da língua
inglesa e da língua
materna e/ou outras
línguas conhecidas.

Gramática

Presente simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF06LI19) Utilizar o
presente do indicativo
para identificar pessoas
(verbo tobe) e descrever
rotinas diárias.

Gramática

Presente simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF06LI20) Utilizar o
presente contínuo para
descrever ações em
progresso.

Imperativo

(EF06LI21) Reconhecer
o uso do imperativo em
enunciados de
atividades, comandos e
instruções.

Estudo do léxico

Estudo do léxico

Gramática
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6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Gramática

Caso genitivo (‘s)

(EF06LI22) Descrever
relações por meio do uso
de apóstrofo (’) + s.

6º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Gramática

Adjetivos
possessivos

(EF06LI23) Empregar, de
forma inteligível, os
adjetivos possessivos.

A língua inglesa
no mundo

Países que têm a
língua inglesa como
língua materna e/ou
oficial

(EF06LI24) Investigar o
alcance da língua inglesa
no mundo: como língua
materna e/ou oficial
(primeira ou segunda
língua).

Presença da língua
inglesa no cotidiano

(EF06LI25) Identificar a
presença da língua
inglesa na sociedade
brasileira/comunidade
(palavras, expressões,
suportes e esferas de
circulação e consumo) e
seu significado.

Presença da língua
inglesa no cotidiano

(EF06LI26) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países de
língua inglesa absorvidos
pela sociedade
brasileira/comunidade.
(EF07LI01) Interagir em
situações de intercâmbio
oral para realizar as
atividades em sala de
aula, de forma respeitosa
e colaborativa, trocando
ideias e engajando-se
em brincadeiras e jogos.

(EF07LI02) Entrevistar
os colegas para
conhecer suas histórias
de vida.

6º

6º

6º

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
dimensão
intercultural

A língua inglesa
no cotidiano da
sociedade
brasileira/comuni
dade

Eixo
dimensão
intercultural

A língua inglesa
no cotidiano da
sociedade
brasileira/comuni
dade

7º

Eixo
oralidade

Interação
discursiva

Funções e usos da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em
sala de aula

7º

Eixo
oralidade

Interação
discursiva

Práticas
investigativas

254

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
255 - Ano - Nº 1580

Jussiape

7º

7º

7º

7º

7º

7º

7º

Estratégias de
compreensão de
textos orais:
conhecimentos
prévios

(EF07LI03) Mobilizar
conhecimentos prévios
para compreender texto
oral.

Compreensão
oral

Compreensão de
textos orais de
cunho descritivo ou
narrativo

(EF07LI04) Identificar o
contexto, a finalidade, o
assunto e os
interlocutores em textos
orais presentes no
cinema, na internet, na
televisão, entre outros.

Produção oral

Produção de textos
orais, com
mediação do
professor

(EF07LI05) Compor, em
língua inglesa, narrativas
orais sobre fatos,
acontecimentos e
personalidades
marcantes do passado.

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI06) Antecipar o
sentido global de textos
em língua inglesa por
inferências, com base
em leitura rápida,
observando títulos,
primeiras e últimas
frases de parágrafos e
palavras-chave
repetidas.

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EF07LI07) Identificar
a(s) informação(ões)chave de partes de um
texto em língua inglesa
(parágrafos).

Eixo leitura

Estratégias de
leitura

Construção do
sentido global do
texto

(EF07LI08) Relacionar
as partes de um texto
(parágrafos) para
construir seu sentido
global.

Eixo leitura

Práticas de leitura
Objetivos de leitura
e pesquisa

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo leitura

Eixo leitura

Compreensão
oral

(EF07LI09) Selecionar,
em um texto, a
informação desejada
como objetivo de leitura.
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7º

7º

7º

7º

7º

7º
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Eixo leitura

Práticas de leitura Leitura de textos
e pesquisa
digitais para estudo

(EF07LI10) Escolher, em
ambientes virtuais, textos
em língua inglesa, de
fontes confiáveis, para
estudos/pesquisas
escolares.

Eixo leitura

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

Partilha de leitura

(EF07LI11) Participar de
troca de opiniões e
informações sobre
textos, lidos na sala de
aula ou em outros
ambientes.

Eixo escrita

Estratégias de
escrita: préescrita e escrita

Pré-escrita:
planejamento de
produção escrita,
com mediação do
professor

(EF07LI12) Planejar a
escrita de textos em
função do contexto
(público, finalidade,
layout e suporte).

Estratégias de
escrita: préescrita e escrita

(EF07LI13) Organizar
texto em unidades de
Escrita: organização sentido, dividindo-o em
em parágrafos ou
parágrafos ou tópicos e
subtópicos, explorando
tópicos, com
as possibilidades de
mediação do
professor
organização gráfica, de
suporte e de formato do
texto.

Eixo escrita

Eixo escrita

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Práticas de
escrita

Estudo do léxico

Produção de textos
escritos, em
formatos diversos,
com mediação do
professor

(EF07LI14) Produzir
textos diversos sobre
fatos, acontecimentos e
personalidades do
passado (linha do tempo/
timelines, biografias,
verbetes de
enciclopédias, blogues,
entre outros).

Construção de
repertório lexical

(EF07LI15) Construir
repertório lexical relativo
a verbos regulares e
irregulares (formas no
passado), preposições
de tempo (in, on, at) e
conectores (and, but,
because, then, so,
before, after, entre
outros).
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7º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

7º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

7º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

7º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

7º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

7º

Eixo
dimensão
intercultural

7º

Eixo
dimensão
intercultural

Pronúncia

(EF07LI16) Reconhecer
a pronúncia de verbos
regulares no passado (ed).

Polissemia

(EF07LI17) Explorar o
caráter polissêmico de
palavras de acordo com
o contexto de uso.

Gramática

Passado simples e
contínuo (formas
afirmativa, negativa
e interrogativa)

(EF07LI18) Utilizar o
passado simples e o
passado contínuo para
produzir textos orais e
escritos, mostrando
relações de sequência e
causalidade.

Gramática

Pronomes do caso
reto e do caso
oblíquo

(EF07LI19) Discriminar
sujeito de objeto
utilizando pronomes a
eles relacionados.

Gramática

Verbo modal can
(presente e
passado)

(EF07LI20) Empregar, de
forma inteligível, o verbo
modal can para
descrever habilidades
(no presente e no
passado).

A língua inglesa
no mundo

A língua inglesa
como língua global
na sociedade
contemporânea

(EF07LI21) Analisar o
alcance da língua inglesa
e os seus contextos de
uso no mundo
globalizado.

Variação linguística

(EF07LI22) Explorar
modos de falar em língua
inglesa, refutando
preconceitos e
reconhecendo a variação
linguística como
fenômeno natural das
línguas.

Estudo do léxico

Estudo do léxico

Comunicação
intercultural
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7º

8º

8º

8º

8º

8º

Jussiape

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo leitura

Comunicação
intercultural

Variação linguística

(EF07LI23) Reconhecer
a variação linguística
como manifestação de
formas de pensar e
expressar o mundo.

Interação
discursiva

Negociação de
sentidos (malentendidos no uso
da língua inglesa e
conflito de opiniões)

(EF08LI01) Fazer uso da
língua inglesa para
resolver mal-entendidos,
emitir opiniões e
esclarecer informações
por meio de paráfrases
ou justificativas.

Interação
discursiva

Usos de recursos
linguísticos e
paralinguísticos no
intercâmbio oral

(EF08LI02) Explorar o
uso de recursos
linguísticos (frases
incompletas, hesitações,
entre outros) e
paralinguísticos (gestos,
expressões faciais, entre
outros) em situações de
interação oral.

Compreensão
oral

Compreensão de
textos orais,
multimodais, de
cunho
informativo/jornalísti
co

(EF08LI03) Construir o
sentido global de textos
orais, relacionando suas
partes, o assunto
principal e informações
relevantes.

Produção oral

Produção de textos
orais com
autonomia

(EF08LI04) Utilizar
recursos e repertório
linguísticos apropriados
para
informar/comunicar/falar
do futuro: planos,
previsões, possibilidades
e probabilidades.

Estratégias de
leitura

Construção de
sentidos por meio
de inferências e
reconhecimento de
implícitos

(EF08LI05) Inferir
informações e relações
que não aparecem de
modo explícito no texto
para construção de
sentidos.
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8º

8º

8º

8º

8º

8º

Eixo leitura

Eixo leitura

Eixo leitura

Eixo escrita

Eixo escrita

Eixo escrita

Leitura de textos de
Práticas de leitura
cunho
e fruição
artístico/literário

(EF08LI06) Apreciar
textos narrativos em
língua inglesa (contos,
romances, entre outros,
em versão original ou
simplificada), como
forma de valorizar o
patrimônio cultural
produzido em língua
inglesa.

Leitura de textos de
Práticas de leitura
cunho
e fruição
artístico/literário

(EF08LI07) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para acessar
e usufruir do patrimônio
artístico literário em
língua inglesa.

Avaliação dos
textos lidos

Reflexão pós-leitura

(EF08LI08) Analisar,
criticamente, o conteúdo
de textos, comparando
diferentes perspectivas
apresentadas sobre um
mesmo assunto.

Revisão de textos
com a mediação do
professor

(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 textual,
legibilidade, estrutura de
frases).

Revisão de textos
com a mediação do
professor

(EF08LI10) Reconstruir o
texto, com cortes,
acréscimos,
reformulações e
correções, para
aprimoramento, edição e
publicação final.

Produção de textos
escritos com
mediação do
professor/colegas

(EF08LI11) Produzir
textos (comentários em
fóruns, relatos pessoais,
mensagens
instantâneas, tweets,
reportagens, histórias de
ficção, blogues, entre
outros), com o uso de

Estratégias de
escrita: escrita e
pós- escrita

Estratégias de
escrita: escrita e
pós- escrita

Práticas de
escrita
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estratégias de escrita
(planejamento, produção
de rascunho, revisão e
edição final), apontando
sonhos e projetos para o
futuro (pessoal, da
família, da comunidade
ou do planeta).

8º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

8º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

8º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

8º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

8º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

8º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Estudo do léxico

Construção de
repertório lexical

(EF08LI12) Construir
repertório lexical relativo
a planos, previsões e
expectativas para o
futuro.

Estudo do léxico

Formação de
palavras: prefixos e
sufixos

(EF08LI13) Reconhecer
sufixos e prefixos
comuns utilizados na
formação de palavras em
língua inglesa.

Verbos para indicar
o futuro

(EF08LI14) Utilizar
formas verbais do futuro
para descrever planos e
expectativas e fazer
previsões.

Comparativos e
superlativos

(EF08LI15) Utilizar, de
modo inteligível, as
formas comparativas e
superlativas de adjetivos
para comparar
qualidades e
quantidades.

Quantificadores

(EF08LI16) Utilizar, de
modo inteligível,
corretamente, some, any,
many, much.

Pronomes relativos

(EF08LI17) Empregar, de
modo inteligível, os
pronomes relativos (who,
which, that, whose) para
construir períodos
compostos por
subordinação.

Gramática

Gramática

Gramática

Gramática
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8º

8º

8º

9º

9º

9º

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Eixo
oralidade

Construção de
repertório artísticocultural

(EF08LI18) Construir
repertório cultural por
meio do contato com
manifestações artísticoculturais vinculadas à
língua inglesa (artes
plásticas e visuais,
literatura, música,
cinema, dança,
festividades, entre
outros), valorizando a
diversidade entre
culturas.

Impacto de
aspectos culturais
na comunicação

(EF08LI19) Investigar de
que forma expressões,
gestos e
comportamentos são
interpretados em função
de aspectos culturais.

Impacto de
aspectos culturais
na comunicação

(EF08LI20) Examinar
fatores que podem
impedir o entendimento
entre pessoas de
culturas diferentes que
falam a língua inglesa.

Interação
discursiva

Funções e usos da
língua inglesa:
persuasão

(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 comunicação.

Compreensão
oral

Compreensão de
textos orais,
multimodais, de
cunho
argumentativo

(EF09LI02) Compilar as
ideias-chave de textos
por meio de tomada de
notas.

Compreensão
oral

Compreensão de
textos orais,
multimodais, de
cunho
argumentativo

(EF09LI03) Analisar
posicionamentos
defendidos e refutados
em textos orais sobre
temas de interesse social
e coletivo.

Manifestações
culturais

Comunicação
intercultural

Comunicação
intercultural
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9º

9º

9º

9º

9º

9º
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Eixo
oralidade

Produção oral

Produção de textos
orais com
autonomia

(EF09LI04) 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.

Eixo leitura

Estratégias de
leitura

Recursos de
persuasão

(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
elementos de
convencimento.

Eixo leitura

Estratégias de
leitura

Recursos de
argumentação

(EF09LI06) Distinguir
fatos de opiniões em
textos argumentativos da
esfera jornalística.

Eixo leitura

Estratégias de
leitura

Recursos de
argumentação

(EF09LI07) Identificar
argumentos principais e
as evidências/exemplos
que os sustentam.

Eixo leitura

Eixo leitura

Práticas de leitura
Informações em
e novas
ambientes virtuais
tecnologias

(EF09LI08) Explorar
ambientes virtuais de
informação e
socialização, analisando
a qualidade e a validade
das informações
veiculadas.

Avaliação dos
textos lidos

(EF09LI09) Compartilhar,
com os colegas, a leitura
dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os
diferentes pontos de
vista defendidos, com
ética e respeito.

Reflexão pós-leitura
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9º

9º

9º

9º

Eixo escrita

Eixo escrita

Eixo escrita

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Estratégias de
escrita

Estratégias de
escrita

Práticas de
escrita

Estudo do léxico

Escrita: construção
da argumentação

(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 persuasão

(EF09LI11) Utilizar
recursos verbais e não
verbais para construção
da persuasão em textos
da esfera publicitária, de
forma adequada ao
contexto de circulação
(produção e
compreensão).

Produção de textos
escritos, com
mediação do
professor/colegas

(EF09LI12) Produzir
textos (infográficos,
fóruns de discussão online, fotorreportagens,
campanhas publicitárias,
memes, entre outros)
sobre temas de interesse
coletivo local ou global,
que revelem
posicionamento crítico.

Usos de linguagem
em meio digital:
“internetês”

(EF09LI13) Reconhecer,
nos novos gêneros
digitais (blogues,
mensagens
instantâneas, tweets,
entre outros), novas
formas de escrita
(abreviação de palavras,
palavras com
combinação de letras e
números, pictogramas,
símbolos gráficos, entre
outros) na constituição
das mensagens.
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9º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

9º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

9º

9º

9º

9º

Eixo
conheciment
os
linguísticos

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
dimensão
intercultural

Eixo
dimensão
intercultural

(EF09LI14) Utilizar
conectores indicadores
de adição, condição,
oposição, contraste,
conclusão e síntese
como auxiliares na
construção da
argumentação e
intencionalidade
discursiva.

Estudo do léxico

Conectores
(linkingwords)

Gramática

(EF09LI15) Empregar, de
modo inteligível, as
Orações
condicionais (tipos 1 formas verbais em
orações condicionais dos
e 2)
tipos 1 e 2 (If-clauses).

Gramática

Verbos modais:
should, must,
haveto, may e
might

(EF09LI16) Empregar, de
modo inteligível, os
verbos should, must,
haveto, may e might para
indicar recomendação,
necessidade ou
obrigação e
probabilidade.

A língua inglesa
no mundo

Expansão da língua
inglesa: contexto
histórico

(EF09LI17) Debater
sobre a expansão da
língua inglesa pelo
mundo, em função do
processo de colonização
nas Américas, África,
Ásia e Oceania.

A língua inglesa
no mundo

(EF09LI18) Analisar a
importância da língua
inglesa para o
A língua inglesa e
desenvolvimento das
seu papel no
ciências (produção,
intercâmbio
divulgação e discussão
científico,
de novos
econômico e político
conhecimentos), da
economia e da política
no cenário mundial.

Comunicação
intercultural

Construção de
identidades no
mundo globalizado

(EF09LI19) Discutir a
comunicação intercultural
por meio da língua
inglesa como mecanismo
de valorização pessoal e
de construção de
identidades no mundo
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globalizado.
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3.1.4. Educação Física
A

Educação

Física

aparece

na

história

da

humanidade

de

forma

despretensiosa em forma de jogos desportivos e diversão na Grécia. Ao decorrer do
tempo foram identificadas novos segmentos para a área da Educação Física. Saúde,
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higiene, disciplina, autonomia, lazer foram algumas dessas vertentes que passaram
a ser abordadas como conteúdos.
Sua implementação nas escolas, inicialmente, objetivavam “educar o físico”,
preparando os jovens para além da escola com práticas corporais uniformizadas e
organizadas cientificamente, propiciando aspectos saudáveis, hábitos e posturas
para os estudantes.
É certo que a Educação Física não se restringiu a esse objetivo. Novas formas
de pensar e fazer a disciplina colaboraram para o surgimento de uma compreensão
a cerca da Cultura Corporal, configurando-se como relevante para o processo de
formação e desenvolvimento integral dos estudantes, oferecendo possibilidades
enriquecedoras de ampliação cultural, do potencial de intervirem de maneira crítica,
autônoma e criativa na realidade social, por meio da pluralidade das práticas
corporais sistematizadas e das representações sociais.
Tal ampliação cultural compreende saberes e práticas corporais, experiências
estéticas, emotivas e lúdicas, que se inscrevem, mas não se limitam à racionalidade
típica dos saberes científicos que, comumente, orientam as práticas pedagógicas na
escola. Além disso, as amplas experiências e a segurança que esse conhecimento
pode oferecer a cada estudante lhe oportunizarão experiências de autonomia e
segurança em contextos de saúde e lazer, que, na vida do ser humano trabalhador
moderno, tomam contornos ainda mais relevantes e fundamentais.

3.1.4.1. Marcos da Concepção
A LDB surge como documento oficial e colocou a Educação Física em nível de
igualdade com as demais disciplinas do currículo, afirmando que “a Educação
Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população
escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos”.
No panorama da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Física
Escolar

é

compreendida

como

fenômeno

cultural

dinâmico,

diversificado,

pluridimensional, singular e contraditório, tematizada por meio das práticas corporais
em suas diversas formas de “codificação e significação social, entendidas como
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manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos
grupos sociais no decorrer da história” (BRASIL, 2017, p. 217).
Esse modo de entender a Educação Física permite articulá-la à Área de
Linguagens, resguardadas as singularidades de cada um dos seus componentes.
Os

elementos

da

cultura

corporal

deverão

ser

abordados

e

tratados

progressivamente, levando em consideração os referenciais socioculturais e as
aprendizagens a serem consolidadas em cada ano.
Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento
corporal como elemento essencial; organização interna (de maior ou menor grau),
pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado com o
lazer/entretenimento e/ ou o cuidado com o corpo e a saúde.
Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das seis
unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe destacar que
a categorização apresentada não tem pretensões de universalidade, pois se trata de
um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações das (e as fronteiras
entre as) manifestações culturais tematizadas na Educação Física escolar.
As Brincadeiras e Jogos exploram aquelas atividades voluntárias exercidas
dentro de determinados limites de tempo e espaço, sendo possível a criação e
alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado
coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas
podem ser reconhecidas em diferentes épocas e partes do mundo, mas são
recriados, constantemente, pelos diversos grupos culturais. Mesmo assim, é
possível reconhecer que um conjunto grande dessas brincadeiras e jogos é
difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los
populares.
Os Esportes reúnem tanto as manifestações mais formais dessa prática quanto
as

derivadas.

O

esporte

como

uma

das

práticas

mais

conhecidas

da

contemporaneidade, por sua grande presença nos meios de comunicação,
caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho
entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um conjunto de regras formais,
institucionalizadas por organizações (associações, federações e confederações
esportivas), as quais definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento
das modalidades em todos os níveis de competição.
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As Ginásticas são propostas práticas com formas de organização e significados
muito diferentes, o que leva à necessidade de explicitar a classificação adotada: (a)
ginástica geral; (b) ginásticas de condicionamento físico; e (c) ginásticas de
conscientização corporal.
As Danças explora o conjunto das práticas corporais caracterizadas por
movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas, muitas vezes
também integradas a coreografias. As danças podem ser realizadas de forma
individual, em duplas ou em grupos, sendo essas duas últimas as formas mais
comuns. Diferentes de outras práticas corporais rítmico-expressivas, elas se
desenvolvem em codificações particulares, historicamente constituídas, que
permitem identificar movimentos e ritmos musicais peculiares associados a cada
uma delas.
As Lutas focalizam as disputas corporais, nas quais os participantes empregam
técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou
excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e
defesa dirigidas ao corpo do adversário. Dessa forma, além das lutas presentes no
contexto comunitário e regional, podem ser tratadas lutas brasileiras, bem como
lutas de diversos países do mundo.
As Práticas Corporais de Aventura exploram-se expressões e formas de
experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas
situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com
um ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber outras
denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes extremos.
Assim como as demais práticas, elas são objeto também de diferentes
classificações, conforme o critério que se utilize. Nesse caso, optou-se por
diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para ser realizadas: na
natureza e urbanas.
A organização das unidades temáticas se baseia na compreensão de que o
caráter lúdico está presente em todas as práticas corporais, ainda que essa não seja
a finalidade da Educação Física na escola. Ao brincar, dançar, jogar, praticar
esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os
estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais,
sistemáticas de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações,
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assim como trocam entre si e com a sociedade as representações e os significados
que lhes são atribuídos. Por essa razão, a delimitação das habilidades privilegia oito
dimensões de conhecimento:
 Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela
vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização
das mesmas. São conhecimentos que não podem ser acessados sem
passar pela vivência corporal, sem que sejam efetivamente experimentados.
Trata-se de uma possibilidade única de apreender as manifestações
culturais tematizadas pela Educação Física.
 Uso e apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante
ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática
corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela
experimentação (saber fazer), mas dele se diferencia por possibilitar ao
estudante a competência43 necessária para potencializar o seu
envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde.
 Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas
pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais
oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Essa dimensão está
vinculada com a apropriação de um conjunto de conhecimentos que permita
ao estudante desfrutar da realização de uma determinada prática corporal
e/ou apreciar essa e outras tantas quando realizadas por outros.
 Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na
observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas
realizadas por outros. Vai além da reflexão espontânea, gerada em toda
experiência corporal. Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e
empregar estratégias de observação e análise para: (a) resolver desafios
peculiares à prática realizada; (b) apreender novas modalidades; e (c)
adequar as práticas aos interesses e às possibilidades próprios e aos das
pessoas com quem compartilha a sua realização.
 Construção de valores: vincula-se aos conhecimentos originados em
discussões e vivências no contexto da tematização das práticas corporais,
que possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao exercício
da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A produção e partilha
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de atitudes, normas e valores (positivos e negativos) são inerentes a
qualquer processo de socialização. No entanto, essa dimensão está
diretamente associada ao ato intencional de ensino e de aprendizagem e,
portanto, demanda intervenção pedagógica orientada para tal fim.
 Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as
características e o funcionamento das práticas corporais (saber sobre). Essa
dimensão reúne conhecimentos como a classificação dos esportes, os
sistemas táticos de uma modalidade, o efeito de determinado exercício físico
no desenvolvimento de uma capacidade física, entre outros.
 Compreensão: está também associada ao conhecimento conceitual, mas
refere-se ao esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o
lugar das práticas corporais no mundo. Essa dimensão está relacionada a
temas que permitem aos estudantes interpretar as manifestações da cultura
corporal de movimento em relação às dimensões éticas e estéticas, à época
e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da sua produção e
transformação e à vinculação local, nacional e global.
 Protagonismo comunitário: refere-se às atitudes/ações e conhecimentos
necessários para os estudantes participarem de forma confiante e autoral
em decisões e ações orientadas a democratizar o acesso das pessoas às
práticas corporais, tomando como referência valores favoráveis à
convivência social.

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências
gerais da BNCC e as competências específicas da área de Linguagens, o
componente

curricular

de

Educação

Física

deve

garantir

aos

alunos

o

desenvolvimento de competências específicas:
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos
com a organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver
no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.

270

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
271 - Ano - Nº 1580

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus
efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas
corporais e aos seus participantes.
6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às
diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da
identidade cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão,
propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto
comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos,
danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

3.1.4.2. A EDUCAÇÃO FÍSICA EM JUSSIAPE

Por se tratar de um componente curricular que abrange diversas possibilidades
a serem trabalhadas, a Educação Física escolar deve, sobretudo, dialogar com a
realidade dos alunos, com o meio em que se vive.
Passeando pelos conteúdos da Educação Física e buscando aspectos
inseridos na realidade do nosso município, podemos citar que existe, ainda nos dias
de hoje, crianças que se divertem realizando jogos e brincadeiras pelas ruas e
praças da cidade.
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Jussiape apresenta práticas esportivas desenvolvidas através do Campeonato
Jussiapense de Futebol, torneios nas comunidades e jogos frequentes entre amigos.
Há projetos voltados para o ensino do futebol para crianças e, ainda, times femininos
desta modalidade.
A dança, em nossa cidade, se manifesta através das festas comemorativas,
programações culturais, entre outros, sem contar que a dança já faz parte de toda a
cultura humana. Talvez seja essa a prática mais comum em todo o mundo.
O município de Jussiape ainda carece de práticas de lutas e/ou capoeira,
sendo que esta última já tenha sido trabalhada por um pequeno grupo em um
projeto municipal que hoje não mais existe.
Encontramos grupos de jovens, adultos e idosos que se mantém fisicamente
ativos, seja por diversão ou pela consciência da necessidade de hábitos e práticas
saudáveis. As práticas são desenvolvidas em academias (ao ar livre ou privadas) e
pelas praças e estradas em torno da cidade (caminhadas e pedaladas).
Sendo assim, pesquisar, analisar e reconhecer como a Educação Física se faz
presente no âmbito escolar e além dele, é de suma importância para o
desenvolvimento do aluno e para a formação do cidadão crítico e autônomo,
atendendo às necessidades individuais e coletivas de sua comunidade.

3.1.4.3. AVALIAÇÃO

Nos PCNs (1997, p.97) pode-se entender o processo de avaliação como um
componente de integração entre a aprendizagem e o ensino, envolvendo o ajuste e
a orientação da mediação pedagógica para que o aluno construa sua aprendizagem
significativa, levando-o a aquisição de informações sobre os objetivos que foram
atingidos e, sobre como foi aprendido tornando-se uma reflexão contínua para o
professor sobre sua prática educativa para a tomada de consciência dos avanços,
dificuldades e possibilidades.
Na Educação Física a avaliação deve estar relacionada com as capacidades
motoras básicas, envolvendo o esporte, o jogo, a dança, e as práticas de aptidão
física referindo-se às características dos movimentos e das aprendizagens
evidenciados pelos educandos e, ainda os conhecimentos científicos pertinentes à
prática das atividades corporais de movimento incluindo aspectos simples e mais
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elaborados consolidados por meio da observação e de anotações sobre o esforço,
atitude, envolvimento e disposição para colaborar do aluno, autoavaliação, trabalhos
e provas escritas quali e quantitativos de habilidades e capacidades físicas,
resolução de situações problemáticas, elaboração e apresentação de atividades
envolvendo dança, ginástica, esporte individual ou coletivo, etc.
Dessa forma, é possível conceber a avaliação como um processo contínuo que
acompanha todo o processo de ensino-aprendizagem e que serve para que seja
medido se os objetivos propostos foram alcançados numa prática onde alunos e
educadores aprendam e ensinem, construindo seus conhecimentos.

3.1.4.4. Organizador Curricular
6º e 7º anos
Unidades Temáticas

Jogos e Brincadeiras

Objetos de
Conhecimento

Competências

Habilidades

2 e 10

(EF67EF01) Experimentar e
fruir, na escola e fora dela,
jogos eletrônicos diversos,
valorizando e respeitando
os sentidos e significados
atribuídos a eles por
diferentes grupos sociais e
etários.
(EF67EF02) Identificar as
transformações nas
características dos jogos
eletrônicos em função dos
avanços das tecnologias e nas
respectivas exigências
corporais colocadas por esses
diferentes tipos de jogos.
(EF67EF03) Recriar, individual
e coletivamente, e
experimentar, na escola e fora
dela, brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, e
demais práticas corporais
tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF67EF04) Identificar as
transformações nas
características dos jogos

Jogos Eletrônicos;
Jogos e Brincadeiras
Populares; Jogos
Adaptados; Jogos de
Tabuleiro
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Esportes

Esportes de Campo e
Taco; Esportes de
Rede/Parede;
Esportes de Invasão;
Esportes Técnicocombinatórios;
Relações Culturais

10

populares e indígenas
devido às novas tecnologias;
(EF67EF05) Experimentar e
utilizar jogos como
instrumento pedagógico.
(EF67EF06) Problematizar a
prática excessiva de jogos
eletrônicos, estabelecendo os
seus pontos positivos e
negativos para a
aprendizagem.
(EF67EF07) Construir o
conceito de esporte,
identificando e diferenciando
as principais características do
elemento esporte.
Conhecendo e classificando os
diferentes tipos de esportes.
(EF67EF08) Experimentar e
fruir esportes de marca,
precisão, invasão e técnicocombinatórios,
valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.
(EF67EF09) Praticar um ou
mais esportes de marca,
precisão, invasão e técnicocombinatórios
oferecidos pela escola, usando
habilidades técnico-táticas
básicas e respeitando regras.
(EF67EF10) Planejar e utilizar
estratégias para solucionar os
desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de marca,
precisão, invasão e técnicocombinatórios como nas
modalidades esportivas
escolhidas para praticar de
forma específica.
(EF67EF11) Analisar as
transformações na
organização e na prática dos
esportes em suas diferentes
manifestações culturais
(profissional e
comunitário/lazer).
(EF67EF12) Propor e produzir
alternativas para
experimentação dos esportes
não disponíveis e/ou
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Ginásticas

Ginástica Geral;
Ginástica Circense;
Ginástica de
Condicionamento
Físico

2 e 10

Danças

Danças do Brasil e do
Mundo; Danças de
Matriz Indígena e
Africana; Danças
Urbanas

2 e 10

Lutas

Lutas do Brasil e do
Mundo; Lutas de
Matriz Indígena e
Africana

2 e 10

acessíveis na comunidade e
das demais práticas corporais
tematizadas na escola.
(EF67EF13) Experimentar e
fruir movimentos e gestos
acrobáticos característicos da
arte circense.
(EF67EF14) Experimentar e
fruir exercícios físicos que
solicitem diferentes
capacidades físicas,
identificando seus tipos (força,
velocidade, resistência,
flexibilidade) e as sensações
corporais
provocadas pela sua prática.
(EF67EF15BA) Realizar
movimentos ginásticos e
reconhecer as sensações
afetivas e/ou sinestésicas,
como prazer, medo, tensão,
desagrado, enrijecimento,
relaxamento, no processo de
autoconhecimento da
corporalidade.
(EF67EF16) Experimentar, fluir
e recriar danças do Brasil, do
mundo, matriz indígena e
africana,
identificando seus elementos
constitutivos (ritmo, espaço e
gestos).
(EF67EF17) Planejar e utilizar
estratégias para
aprender elementos
constitutivos das danças
urbanas.
(EF67EF18) Diferenciar as
danças do Brasil e as de
matrizes indígenas e africanas,
valorizando e
respeitando os sentidos e
significados atribuídos
a eles por diferentes grupos
sociais.
(EF67EF19) Experimentar, fruir
e recriar diferentes lutas do
Brasil, do mundo, de matriz
indígena e africana,
valorizando a própria
segurança e integridade física,
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Práticas Corporais
de Aventura

Práticas Corporais de
Aventura Urbanas

2 e 10

bem como as dos demais.
(EF67EF20) Planejar e utilizar
estratégias básicas das lutas
do Brasil, do mundo, de matriz
indígena e africana,
respeitando o colega como
oponente.
(EF67EF21) Identificar as
características (códigos,
rituais, elementos técnicotáticos, indumentária,
materiais, instalações,
instituições) lutas do Brasil, do
mundo, de matriz indígena e
africana.
(EF67EF22) Problematizar
preconceitos e estereótipos
relacionados ao universo das
lutas e demais práticas
corporais, propondo
alternativas para superálos, com base na
solidariedade, na justiça, na
equidade e no respeito.
(EF67EF23) Experimentar e
fruir diferentes práticas
corporais de aventura
urbanas, valorizando a própria
segurança e integridade física,
bem como as dos demais.
(EF67EF24) Identificar os
riscos durante a realização de
práticas corporais de aventura
urbanas e planejar
estratégias para sua
superação.
(EF67EF25) Executar práticas
corporais de aventura
urbanas, respeitando o
patrimônio público e
utilizando
alternativas para a prática
segura em diversos espaços.
(EF67EF26) Identificar a
origem das práticas corporais
de aventura e as
possibilidades de recriá-las,
reconhecendo as
características (instrumentos,
equipamentos de segurança,
indumentária, organização).
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Capoeira

Capoeira, História e
Cultura: o Ritual, a
Malícia, a Dança, a
Teatralização, o
Jogo, a Luta, o Canto,
o Toque dos
Instrumentos, a
Gestualidade e a
Ética da Capoeira

2 e 10

Saúde, Lazer e
Práticas Corporais

Saúde, Doença, Lazer
Ativo, Práticas
Corporais, Atividade
Física, Sedentarismo

2, 4, 5 e 8

e seus tipos de práticas.
(EF67EF27BA) Experimentar e
fruir as musicalidades, os
movimentos básicos da
capoeira, dos instrumentos e
dos cânticos.
(EF67EF28BA) Compreender a
capoeira como jogo e dança e
seu significado como
patrimônio imaterial.
(EF67EF29BA) Identificar e
compreender a
relevância social dos grandes
mestres da capoeira, com
ênfase na Bahia.
(EF67EF30BA) Diferenciar
atividade física/sedentarismo,
saúde/doença, lazer/trabalho,
inatividade
física/sedentarismo e propor
formas de reversão desses
comportamentos.
(EF67EF31BA) Experimentar e
fruir diversas práticas
corporais que solicitem
diferentes capacidades
físicas relacionadas à saúde,
identificando seus tipos (força
e resistência muscular,
flexibilidade, resistência
aeróbica e composição
corporal) e as sensações
corporais provocadas pela sua
prática.
(EF67EF32BA) Construir,
coletivamente, procedimentos
e 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.
(EF67EF33BA) Compreender
os diversos paradigmas
contemporâneos do ser
humano e sua corporeidade, a
partir das discussões sobre as
questões da saúde, do lazer
ativo e atividade
física, oportunizando a
formação de hábitos e estilos
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de vida saudáveis.

8º e 9º anos
Unidades Temáticas

Esportes

Objetos de
Conhecimento

Competências

Habilidades

2, 7 e 10

(EF89EF01) Experimentar
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.
(EF89EF02) Praticar um ou
mais esportes de rede/parede,
campo e taco, invasão e
combate oferecidos pela
escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas.
(EF89EF03) Formular e utilizar
estratégias para solucionar os
desafios técnicos e táticos,
tanto nos esportes de campo
e taco, rede/parede, invasão e
combate como nas
modalidades esportivas
escolhidas para praticar de
forma específica.
(EF89EF04) Identificar os
elementos técnicos ou
técnico-táticos individuais,
combinações táticas, sistemas
de jogo e regras das
modalidades esportivas
praticadas, bem como
diferenciar as modalidades
esportivas com base nos
critérios da lógica interna das
categorias de esporte:
rede/parede, campo e taco,
invasão e combate.
(EF89EF05) Identificar as
transformações históricas do
fenômeno esportivo e
discutir alguns de seus
problemas (doping,

Esportes de Campo e
Taco; Esportes de
Rede/Parede;
Esportes de Invasão;
Esportes Técnicocombinatórios;
Relações Culturais;
Eventos Esportivos
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Ginásticas

Ginástica Geral;
Ginástica de
Condicionamento
Físico

7 e 10

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.
(EF89EF07BA) Reconhecer,
refletir e
argumentar sobre as questões
conceituais,
culturais e históricas do
esporte.
(EF89EF08) 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.
(EF89EF09) Discutir as
transformações históricas dos
padrões de desempenho,
saúde e beleza, considerando
a forma como são
apresentados nos diferentes
meios (científico midiático
etc.).
(EF89EF10) Problematizar a
prática
excessiva de exercícios físicos
e o uso de medicamentos para
a ampliação do rendimento ou
potencialização das
transformações corporais.
(EF89EF11) Experimentar e
fruir um ou mais tipos de
ginástica de conscientização
corporal, identificando as
exigências corporais dos
mesmos.
(EF89EF12) Identificar as
diferenças e semelhanças
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Danças

Danças do Brasil e do
Mundo; Danças de
Matriz Indígena e
Africana; Danças
Urbanas

7 e 10

Lutas

Lutas do Contexto
Comunitário e
Regional; Lutas de
Matriz Indígena e
Africana;
Gestualidade nas
Lutas

7, 9 e 10

Práticas Corporais

Práticas Corporais de

7 e 10

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.
(EF89EF13) Experimentar, fruir
e recriar danças de salão,
valorizando a diversidade
cultural e respeitando a
tradição dessas culturas.
(EF89EF14) Planejar e utilizar
estratégias para se apropriar
dos elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos) das
danças de salão.
(EF89EF15) Discutir
estereótipos e preconceitos
relativos às danças de salão e
demais práticas corporais e
propor alternativas para sua
superação.
(EF89EF16) Analisar as
características (ritmos, gestos,
coreografias e músicas) das
danças de salão, bem como
suas
transformações históricas e os
grupos de origem.
(EF89EF17) Experimentar e
fruir a execução dos
movimentos pertencentes às
lutas do mundo, adotando
procedimentos de segurança e
respeitando o oponente.
(EF89EF18) Planejar e utilizar
estratégias básicas das lutas
experimentadas,
reconhecendo as suas
características técnico-táticas.
(EF89EF19) Discutir as
transformações históricas, o
processo de esportivização e a
midiatização de uma ou mais
lutas, valorizando e
respeitando as culturas de
origem.
(EF89EF20) Experimentar e
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Aventura na
Natureza

de Aventura

Capoeira

Capoeira, História e
Cultura: o Ritual, a
Malícia, a Dança, a
Teatralização, o
Jogo, a Luta, o Canto,
o Toque dos
Instrumentos, a
Gestualidade e a
Ética da Capoeira

7 e 10

Saúde, Lazer e
Práticas Corporais

Saúde, Doença, Lazer
Ativo, Práticas
Corporais, Promoção
da Saúde; Noções
Básicas de Primeiros
Socorros

3, 4, 5, 8 e 10

fruir diferentes práticas
corporais de aventura na
natureza, valorizando a
própria segurança e
integridade física, bem como
as dos demais, respeitando o
patrimônio natural e
minimizando os impactos de
degradação
ambiental.
(EF89EF21) Identificar riscos,
formular estratégias e
observar normas de segurança
para superar os desafios na
realização de práticas
corporais de aventura na
natureza.
(EF89EF22) Identificar as
características
(equipamentos de segurança,
instrumentos, indumentária,
organização) das práticas
corporais de aventura na
natureza, bem como suas
transformações
históricas.
(EF89EF23) Experimentar e
compreender as
musicalidades e os
movimentos da capoeira,
dos instrumentos e dos
cânticos.
(EF89EF24) Compreender e
refletir a capoeira como
patrimônio imaterial, que
constitui a cultura e a história
afro-brasileira
(EF89EF25) Identificar e
compreender a relevância
social dos grandes mestres da
capoeira, com ênfase na
Bahia.
(EF89EF26) Diferenciar saúde,
lazer e qualidade vida, e como
esses constructos estão
relacionados.
(EF89EF27) Refletir sobre os
baixos níveis de atividades
físicas, lazer e a exposição a
comportamentos sedentários
como potenciais riscos à
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saúde.
(EF89EF28BA) Compreender
adaptações fisiológicas
relacionadas à saúde em
detrimento das atividades
físicas.
(EF89EF29BA) Compreender a
relevância e o papel do lazer e
das práticas corporais nas
ocorrências diárias de
conflitos interpessoais,
escolares e sociais.
(EF89EF30BA) 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.
(EF89EF31BA) Identificar as
características do corpo
humano e os comportamentos
nas diferentes fases da vida e
nos diferentes gêneros,
aproximando-se da noção de
ciclo vital do ser humano.
(EF89EF32BA) Experimentar e
compreender a importância
das práticas
corporais/atividades 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.
(EF89EF33BA) Experimentar e
compreender a organização
alimentar nos processos de
gasto calórico e suas relações
antes, durante e depois das
atividades físicas.
(EF89EF34BA) Identificar quais
as primeiras
providências a serem tomadas
em situações de emergência e
urgência.
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3.2. Área de Matemática
O uso das Tecnologias Digitais (TD) em propostas metodológicas voltadas
para o ensino e a aprendizagem da Matemática é algo que vem se fortalecendo
muito nos últimos anos, desde as primeiras discussões acerca deste tema em
meados dos anos de 1980. No âmbito da Educação Matemática, diversos autores
defendem o uso das TD em atividades matemáticas elaboradas dentro da
perspectiva da experimentação com tecnologias. Dentre estes autores podemos
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citar Borba e Villarreal1 (2005) apud Borba, Silva e Gadanidis (2014, p. 51), que
afirmam que tais atividades devem favorecer a “criação e simulação de modelos
matemáticos”, a “manipulação dinâmica de objetos construídos”, a “exploração de
diversificadas formas de resolução” e a “realização de testes de conjecturas usando
um grande número de exemplos”. A Matemática não é uma ciência cristalizada e
imóvel; ela está afetada por uma contínua expansão e revisão dos seus próprios
conceitos. Não se deve apresentar a Matemática como uma disciplina fechada,
homogênea, abstrata ou desligada da realidade. Ao longo do tempo, ela esteve
ligada à diferentes áreas do conhecimento, respondendo a muitas questões e
necessidades do homem, ajudando-o a intervir no mundo que o rodeava. Porém,
mesmo com tal importância, a disciplina da Matemática tem às vezes uma
conotação negativa que influencia os alunos, alterando mesmo o seu percurso
escolar. Eles sentem dificuldades na aprendizagem da Matemática e muitas vezes
são reprovados nesta disciplina, ou então, mesmo que aprovados, sentem
dificuldades em utilizar o conhecimento “adquirido”, em síntese, não conseguem
efetivamente terem acesso a esse saber de fundamental importância. A dificuldade
na aprendizagem da Matemática provoca fortes sentimentos de aprovação ou de
rejeição nos alunos.
As tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos
principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem
nos meios de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas. Assim,
uma das funções da tecnologia é organizar a informação. A informação é um dado
exterior ao sujeito, pode ser armazenada, estocada, inclusive em um banco de
dados. O conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal ligada à atividade
de um sujeito provido de qualidades afetivo-cognitivas, é intransmissível, é uma
informação de que o sujeito se apropria (CHARLOT, 2000
Porque ensina conceitos sem demonstrar a matemática real. Não se cria um
ambiente propício ao ensino aprendizado. Na verdade aprender matemática não é
tarefa fácil, mas é preciso inovar o ensino mostrando cada vez mais a importância
dessa área do conhecimento no dia-dia. Com isso, o aluno tende a ser um sujeito
crítico e participativo para que o processo de ensino e aprendizagem possa fluir
naturalmente. A pesquisadora SADOVSKY (2007, p. 15) relata que o baixo
desempenho dos alunos em matemática é uma realidade em muitos países, não só
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no Brasil. Hoje o ensino de Matemática se resume em regras mecânicas oferecida
pela escola, que ninguém sabe onde utilizar. Falta formação aos docentes para
aprofundar os aspectos mais relevantes, aqueles que possibilitam considerar os
conhecimentos prévios dos alunos, as situações e os novos saberes a construir. De
fato, diante dos avanços tecnológicos os conteúdos passaram a ser mais complexos
e a formação tornou-se insuficiente, pois se esperava que professor de matemática
ensinasse cálculos. Hoje, sabemos que as calculadoras, computadores e outros
elementos tecnológicos são recursos úteis que podem realizar de modo mais rápido
e eficiente às tarefas propostas, isto é, podendo ser um valioso instrumento para
autoavaliação, verificação de resultados, correção de erros.

3.2.1. Matemática
Aprender matemática tem sentido mais amplo do que o da vida escolar,
justificando sua presença no currículo precisamente no desenvolvimento da
capacidade de o aluno agir de forma crítica e transformadora sobre sua realidade
local e histórica, capacitando-o a agir de forma crítica e transformadora. A partir da
Base Nacional Curricular Comum (BNCC), o Estado da Bahia no processo

de

regime colaborativo, elaborou o Currículo baiano, considerando os critérios de
organização das habilidades, com os objetos de conhecimento que as explicitam, os
quais estão agrupados em cinco unidades temáticas que foram apresentados como
uma forma possível de organização porém, “...os agrupamentos propostos não
devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos (pág.
328)”. Desta forma, é dado o direito da autonomia para que os envolvidos no
processo de elaboração numa participação ativa, considerassem as decisões em
relação ao currículo e o planejamento da sua implementação. De acordo com a
BNCC (Brasil, 2017), as unidades temáticas estão estruturadas em um conjunto de
habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo dos anos. Essas
habilidades mobilizam conhecimentos conceituais, linguagens e alguns dos
principais processos, práticas e procedimentos de investigação envolvidos na
dinâmica da construção de conhecimentos na ciência. A estrutura da BNCC
considera a etapa da Educação Infantil até o Ensino Fundamental, posto que a
educação que se dá no processo de vida do estudante, sendo de suma importância
se ter a visão geral dessa estrutura.
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No Ensino Fundamental, são apresentadas as cinco áreas de conhecimento e
as respectivas competências, assim como os componentes curriculares e as
competências específicas de cada um deles. Dessa forma, durante o percurso
escolar do estudante devem interagir contribuindo na sua formação integral,
considerando as dimensões intelectual, física, emocional, social e cultural. Para
consolidar essa formação integral, para cada área do conhecimento foi elaborado
um currículo.

3.2.1.1. Marcos da Concepção
A Matemática como área do conhecimento, mesmo estando diretamente
ligada a área de Linguagens e Códigos pela relação entre a língua materna e aos
sistemas simbólicos que se complementam para a representação da realidade, para
a expressão de si e compreensão do outro, para a leitura de fenômenos do mundo;
também está ligada à área das Ciências da Natureza pela aproximação com a Física
pela sua história, desde as origens da ciência moderna com Galileu, Descartes,
Newton. Apesar dessas fortes ligações a Matemática apresenta um universo próprio
rico em ideias e objetos específicos que se esmaece quando se agrega tanto às
linguagens quanto às ciências da natureza, assim, se tornado uma área específica
ela facilita a incorporação de inúmeros recursos tecnológicos, além de criar mais
condições de servir às outras áreas do conhecimento auxiliando na transformação
da informação em todas as formas de manifestação. Muito se fala sobre a
importância do conhecimento matemático na formação dos estudantes da Educação
Básica, segundo o documento da BNCC, “o conhecimento matemático é necessário
para todos os estudantes da Educação Básica”.
As necessidades cotidianas fazem com que os estudantes desenvolvam um
senso crítico capaz de reconhecer, fazer leitura, analisar e opinar em situações que
ele se depara na sociedade em que está inserido. A escola deve elaborar propostas
pedagógicas que considerem as necessidades, as possibilidades e os interesses
dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas e culturais
facilitando o desenvolvimento da aprendizagem.
O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação
Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas
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suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas
responsabilidades sociais. A Matemática não se restringe apenas à quantificação de
fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das
técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a
incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria
sistemas abstratos, que organizam e interrelacionam fenômenos do espaço, do
movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo
físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a
compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e
argumentações consistentes nos mais variados contextos. Apesar de a Matemática
ser, por excelência, uma ciência hipotético-dedutiva, porque suas demonstrações se
apoiam sobre um sistema de axiomas e postulados, é de fundamental importância
também considerar o papel heurístico das experimentações na aprendizagem da
Matemática. No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus
diversos campos – Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade,
precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a
representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a
uma atividade matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e
conjecturas. Assim, espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar
oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, aplicando
conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo
os contextos das situações. A dedução de algumas propriedades e a verificação de
conjecturas, a partir de outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do Ensino
Fundamental.

3.2.1.2. NÚMEROS
Segundo Boyer (1974) os homens da Idade da Pedra não usavam frações,
mas com o aparecimento de culturas mais avançadas durante a Idade do Bronze
parece ter surgido a necessidade do conceito de fração e de notação para frações.
Os babilônios, egípcios, gregos, mesopotâmicos e os romanos, faziam o uso das
frações, desde a antiguidade. A notação racional e o trabalho com as frações
sexagesimais são atribuídos aos babilônios, porém os mesmos não usavam a
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vírgula para separar o inteiro das frações. Já os romanos criaram subunidades para
utilizar nas transações comerciais. No Egito antigo, o rio Nilo era de suma
importância para os agricultores devido as suas inundações, quando as águas
baixavam o local ficava próprio para o plantio. E conforme as águas iam baixando,
era necessário fazer a distribuição das terras igualitariamente, dessa forma surgiu a
necessidade de criarem o número racional (SCIPIONE, 2002). Coube aos egípcios o
mérito de trabalhar com as frações unitárias e desenvolver a ideia de fração como
partes de um todo, representar qualquer fração como uma soma de frações
unitárias, o uso da superposição na soma de frações e divisão como produto pelo
inverso do divisor. Já os mesopotâmios criaram a notação posicional, e assim
conseguiam representar as partes de uma divisão através de valores aproximados,
porém não trabalhava com frações, somente com números decimais. (BOYER,
1974).

3.2.1.3. ÁLGEBRA
Acreditamos também que um dos aspectos a ser considerado trágico pela sua
ocorrência no ensino de Matemática é o algebrismo. Definiremos como algebrista;
aquele que tem por interesse somente a parte algébrica pura, não tem proveito em
buscar por hora à aplicação de suas demonstrações. Essa abstração para o aluno
que não tem uma base em Matemática é prejudicial e traz mais confusão que a
construção do seu conhecimento. O algebrista, em sua falta de entendimento para
chegar a conclusões úteis ou interessantes, inventa problemas confusos,
inteiramente separados de qualquer finalidade prática, procura para resolver
questões facílimas, artifícios complicadíssimos, labirintos extravagantes, tropeços
sem o menor interesse para o educando. E isto, faz com que o ensino da
Matemática se torne menos atrativo para o aluno. A álgebra apresentada hoje nas
grades curriculares do ensino fundamental costuma ser de difícil compreensão aos
estudantes devido ao seu caráter abstrato. Normalmente, uma estrutura é definida a
partir dos axiomas que a caracterizam e, logo depois, uma sucessão aparentemente
interminável de teoremas passa a ser deduzida destes axioma.
Segundo os PCN’s, (p. 37), essa prática de ensino tem se mostrado ineficaz,
pois a reprodução correta pode ser apenas uma simples indicação de que o aluno
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aprendeu a reproduzir alguns procedimentos mecânicos, mas não apreendeu o
conteúdo e não sabe utilizá-lo em outros contextos. Dessa forma a aprendizagem
significativa é preferível a aprendizagem mecânica, ou imposta. Pois, a
aprendizagem significativa possibilita a compreensão de significados, relacionandose as experiências anteriores e vivências pessoais dos alunos, permitindo a
formulação de problemas de algum modo desafiantes que incentivem o aprender.
Assim, ao aprender o que muda não è quantidade de informações que o aluno
possui sobre um determinado conteúdo, mas também a 30 sua competência, ou
seja, aquilo que é capaz de fazer, de pensar e de compreender. E isso depende
muito da qualidade do conhecimento que cada um possui e as possibilidades de
continuar aprendendo. Entretanto uma aprendizagem significativa está relacionada à
possibilidade dos alunos aprenderem por múltiplos caminhos e formas de
inteligência permitindo aos estudantes usar diversos meios e modos de expressões.
Por isso, a aula deve tornar-se um espaço de debate e negociação de concepções e
representações

da

realidade.

Um

ambiente

prazeroso

de

conhecimento

compartilhado no quais os alunos seja vistos como indivíduos capazes de construir,
modificar e integrar ideias, tendo a oportunidade de interagir com outras pessoas,
com objetos e situações que estimulem envolvimento, dispondo de tempo para
pensar e refletir a cerca de seus procedimentos, de suas aprendizagens, dos
problemas que têm que superar. É incontestável a importância da intervenção e
mediação do professor e a troca de ideias para que cada um vá realizando tarefas e
resolvendo problemas, que criem condições para desenvolver suas competências e
conhecimentos.

3.2.1.4. SUGESTÕES DE SOLUÇÕES

Embora não exista uma receita pronta e acabada que possamos seguir para
enfrentarmos os desafios de ensinar Matemática. Queremos dizer que, antes de
optar por um material ou um jogo, devemos refletir sobre o nosso paradigma; sobre
o papel de cada um, sobre o tipo de aluno que queremos formar, sobre qual
matemática acreditamos ser importante para esse aluno. Segundo os PCN’s (p. 42)
É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado como
único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular da matemática.
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No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é
fundamental para que o professor construa a sua pratica. Dentre elas, destaca se a
história da matemática, as tecnologias da comunicação e os jogos como recursos
que podem fornecer os contextos dos problemas, como também os instrumentos
para construção das estratégias de resolução. Ensinar Matemática é desenvolver o
raciocínio lógico, estimular o pensamento autônomo, a criatividade e a capacidade
de resolver problemas dos alunos. Nós como educadores matemáticos, devemos
procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver
a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e
o senso cooperativo, desenvolvendo a socialização e aumentando as interações do
indivíduo. Uma das alternativas de ajudar o aluno na abstração é utilizar jogos
matemáticos em sala de aula, isso estimula o raciocínio-lógico que tanto estamos
enfatizando que seja despertado em nossos alunos, não diríamos que isso irá
resolver o problema que por muito tempo se encontra tão presente em nosso meio,
mas é uma opção de um leque que já existe e gostaríamos de reforçar sua
importância no meio educacional. MOYSÉS (2003, p. 47) afirmou que através do
brinquedo a criança aprende a agir numa esfera de conhecimento, sendo livre para
determinar suas próprias ações.

3.2.1.5. GEOMETRIA

Diferentes autores salientam a importância do ensino a geometria para Duval
(1995), a aprendizagem de geometria favorece três diferentes formas de processo
cognitivo a visualização, a construção e o raciocínio e se inter-relacionam para
habilitar o aluno com proficiência necessária em geometria.
Segundo

Fainguelernt

(1995),

“a

geometria

desempenha

um

papel

fundamental na educação porque ativa as estruturas mentais na passagem de
dados concretos e experimentais para o processo de aprendizagem de abstração e
generalização”.
Lorenzatto justifica a importância do ensino da geometria (1995, p.5).
A necessidade do ensino de geometria pelo fato de que, um individuo em este
conteúdo, nunca poderia desenvolver o pensar geométrico,ou ainda,raciocínio
visual,alem de não conseguirem resolver situações na vida que forem
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geometrizadas. Geometria permite-nos o uso dos conceitos elementares para
construir outros objetos mais complexos como: pontos especiais, retas especiais,
planos dos mais variados tipos, ângulos, médias, centros de gravidade de objetos.
Segundo a Wikipédia a Matemática surgiu de necessidades básicas, em especial da
necessidade econômica de contabilizar diversos tipos de objetos. De forma
semelhante, a origem da geometria (do grego geo =terra + metria= medida, ou seja,
"medir terra") está intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de
arrecadação de impostos de áreas rurais, e foram os antigos egípcios que deram os
primeiros passos para o desenvolvimento da disciplina.

3.2.1.6. SISTEMA DE FUNÇÕES ITERADAS

Os fractais determinísticos, também conhecidos como fractais geométricos,
são subconjuntos gerados por transformações geométricas simples do próprio objeto
nele mesmo, possuem uma regra fixa de substituição geométrica, aplicadas a cada
iteração como por exemplo, a curva de Peano, o floco de neve de Koch e a esponja
de Menger, que estudaremos sua estrutura a seguir. Assim sendo a Universidade de
Lisboa (2006a) mostra que a curva de Peano apresentada em 1890 por Giuseppe
Peano (1858 – 1932) é um exemplo de fractal geométrico que preenche o plano.
Uma curva que preenche o plano passa por todos os pontos de uma área, acabando
por ocupá-la na totalidade. O ponto de partida para a construção da curva de Peano
é um segmento. Na 1ª etapa, o segmento é substituído por 9 segmentos de
comprimento igual a um terço do comprimento do segmento inicial. Esses novos
segmentos constituem a primeira etapa da construção da curva de Peano. Depois a
processo aplica-se a cada um dos 9 segmentos, até o infinito. A curva de Peano,
levando a construção anterior ao infinito, será uma superfície completamente
preenchida, deduz-se que esta superfície será um losango. Conforme Secco e
Rocha (2004) o floco de neve de Koch citado anteriormente é um fractal geométrico
clássico, simples de ser entendido. Partindo de um triângulo equilátero divide-se
cada lado em três segmentos. Os segmentos intermediários são então substituídos
por dois segmentos semelhantes que vêm a formar os lados de um triângulo
equilátero menor. Isto resulta numa figura na forma de uma estrela com 12 lados (6
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pontas). Realizando o mesmo processo em cada um dos 12 lados e assim
sucessivamente obtém-se uma figura em evolução constante que lembra um floco
de neve. O comprimento total do contorno da figura é a soma de todos os lados que
se multiplicam à medida que se realizam novas divisões. Após infinitas divisões, seu
comprimento será também infinito. No entanto a sua área será sempre menor do
que a área de um círculo em torno do triângulo original. Com isso, uma linha
infinitamente longa rodeia uma área finita.

3.2.1.7. FRACTAIS GERADOS POR COMPUTADORES

Também são chamados de fractais de fuga, um exemplo desse tipo é o
conjunto de Mandelbrot, um dos fractais mais conhecidos, uma figura tão complexa
que seria impossível conhecê-la ao longo de uma vida inteira. Imagens fractais como
a figura acima, são gráficos de funções matemáticas definidoras de conjuntos.
Costumam operar com números imaginários e números complexos, mas tal
categoria não será muito abordada neste trabalho. Ainda Fractal (2006) apresenta a
terceira categoria de geração de fractais.

3.2.1.7.1. FRACTAIS ALEATÓRIOS
São também chamados de fractais naturais, quando o todo é estatisticamente
semelhante a uma ampliação de uma parte dizemos que o fractal é aleatório. Um
exemplo desse tipo é o relâmpago.
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Os Fractais podem também ser classificados de acordo com sua
autossimilaridade. Existem três tipos de autossimilaridade: Fractal (2006) apresenta
os seguintes tipos de autossimilaridade nos fractais.

3.2.1.8.TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TDIC)
NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Neste momento apresentaremos a trajetória histórica evolutiva das principais
tecnologias digitais voltadas para o ensino e a aprendizagem de Matemática, num
período que compreende ao todo quatro fases. Além disso, será realizado

um

estudo acerca das potencialidades do software GeoGebra no ensino de Matemática
e também das contribuições das atividades de caráter exploratório investigativo com
o uso de tecnologias.
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3.2.1.8.1.FASES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

O uso das tecnologias digitais na Educação Matemática compreende um ciclo
que vai desde os anos de 1980 aos dias atuais. Neste ciclo podemos destacar
especificamente quatro fases, que vão desde as primeiras discussões sobre o uso
de calculadoras simples e científicas em Educação Matemática até o uso da internet
e das tecnologias digitais móveis e portáteis voltadas para o ensino e a
aprendizagem da Matemática. Cabe salientar que nesta seção cumpre-nos fazer
apenas uma breve descrição de cada uma das quatro fases apresentando,
resumidamente, os aspectos e as principais características de cada uma delas,
conforme descrição dos itens indicados a seguir.  Primeira fase A primeira fase teve
início nos anos de 1980 com as primeiras discussões sobre o uso de calculadoras,
simples e científicas, e também de computadores no âmbito da Educação
Matemática. Foi justamente neste período que começaram a surgir às expressões
do tipo Tecnologias Informáticas (TI) ou Tecnologias Computacionais (TC),
referindo-se tanto a computadores como aos softwares. Segundo Borba, Silva e
Gadanidis (2014, p. 18), esta fase foi “caracterizada fundamentalmente pelo uso do
software LOGO, que teve início por volta de 1985”. Dentro deste período os autores
destacam os nomes de pesquisadores como José Armando Valente, Janete Frant,
Lulu Healy e Léa Fagundes, pela importância dos seus trabalhos para a produção de
conhecimentos no âmbito da Educação Matemática, sobretudo, pela investigação
das possiblidades de uso das TI como uma nova metodologia de ensino. Nesta
perspectiva, o uso pedagógico do software LOGO enfatizava principalmente o
caráter construcionista, baseado nas relações entre a linguagem de programação e
o pensamento matemático, permitindo aos alunos estabelecer relações entre
representações algébricas e geométricas dinâmicas. De acordo com os autores
supracitados, a primeira fase também se caracteriza como sendo o momento em
que começaram a surgir as primeiras perspectivas de implantação dos laboratórios
de informática nas escolas, o que ganhou força em meados dos anos de 1980 e
início dos anos de 1990 com iniciativas do Ministério da Educação (MEC) em
promover programas e projetos voltados para a disseminação da informática no
âmbito do sistema educacional brasileiro como, por exemplo, o EDUCOM que era
“destinado ao desenvolvimento de pesquisas e metodologias sobre o uso do
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computador como recurso pedagógico, do qual participavam cinco universidades
públicas, nas quais foram implantados centros-piloto para desenvolver investigações
voltadas ao uso do computador na aprendizagem” (ALMEIDA , 2004, p. 711-712
apud BORBA, SILVA e GADANIDIS, 2014, p. 21).
De fato, diante dos avanços tecnológicos os conteúdos passaram a ser mais
complexos e a formação tornou-se insuficiente, pois se esperava que professor de
matemática ensinasse cálculos. Hoje, sabemos que as calculadoras, computadores
e outros elementos tecnológicos são recursos úteis que podem realizar de modo
mais rápido e eficiente às tarefas propostas, isto é, podendo ser um valioso
instrumento para auto-avaliação, verificação de resultados, correção de erros. Além
disso, os alunos ganham tempo na execução dos cálculos. Assim, a sociedade
espera do professor outras competências que possibilitem a formação de crianças
autônomas, capazes de ler diferentes formas de representação e de elaborar ideias
para novos problemas, além das atividades desenvolvidas em sala de aula.
O mundo atual é rapidamente mutável, a escola como os educadores devem
estar em continuo estado de alerta para adaptar-se ao ensino, seja em conteúdos
como a metodologia, a evolução dessas mudanças que afetam tantas condições
materiais de vida como do espírito com que os indivíduos se adaptam a tais
mudanças. Em caso contrário, se a escola e os educadores descuidarem e se
manterem estáticos ou com movimento vagaroso em comparação com a velocidade
externa, origina-se um afastamento entre a escola e a realidade ambiental, que faz
com que os alunos se sintam pouco atraída pelas atividades de aula e busquem
adquirir por meio de uma educação informal os conhecimentos que consideram
necessários para compreender a sua maneira no mundo externo. Isto significa que,
tanto os educadores matemáticos como a escola devem estar em constante
evolução para atuarem no mundo moderno, o que será proveitoso não só para os
alunos, futuros interessados, mas para todo conjunto da sociedade. Pois, não há
dúvida que, diante dos avanços tecnológicos do século atual, o homem de hoje
necessita de preparação para sobreviver em um mundo tão competitivo, e a
aplicação da Matemática faz-se necessária, como por exemplo o relato de um
marinheiro, que por ter o conhecimento de sua exata longitude, fato descoberto vinte
séculos atrás, foi salvo de um possível naufrágio, exemplifica como o estudo do
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tema que a principio não apresentava utilidade prática, porém, hoje tem vastas
aplicações vitais (TAHAN, 2006, p. 148).
O uso das tecnologias digitais na Educação Matemática compreende um ciclo
que vai desde os anos de 1980 aos dias atuais. Neste ciclo podemos destacar
especificamente quatro fases, que vão desde as primeiras discussões sobre o uso
de calculadoras simples e científicas em Educação Matemática até o uso da internet
e das tecnologias digitais móveis e portáteis voltadas para o ensino e a
aprendizagem da Matemática. Cabe salientar que nesta seção cumpre-nos fazer
apenas uma breve descrição de cada uma das quatro fases apresentando,
resumidamente, os aspectos e as principais características de cada uma delas,
conforme descrição dos itens indicados a seguir.

Primeira fase

A primeira fase teve início nos anos de 1980 com as primeiras discussões
sobre o uso de calculadoras, simples e científicas, e também de computadores no
âmbito da Educação Matemática. Foi justamente neste período que começaram a
surgir às expressões do tipo Tecnologias Informáticas (TI) ou Tecnologias
Computacionais (TC), referindo-se tanto a computadores como aos softwares.
Segundo Borba, Silva e Gadanidis (2014, p. 18), esta fase foi “caracterizada
fundamentalmente pelo uso do software LOGO, que teve início por volta de 1985”.
Dentro deste período os autores destacam os nomes de pesquisadores como José
Armando Valente, Janete Frant, Lulu Healy e Léa Fagundes, pela importância dos
seus trabalhos para a produção de conhecimentos no âmbito da Educação
Matemática, sobretudo, pela investigação das possibilidades de uso das TI como
uma nova metodologia de ensino. Nesta perspectiva, o uso pedagógico do software
LOGO enfatizava principalmente o caráter construcionista, baseado nas relações
entre a linguagem de programação e o pensamento matemático, permitindo aos
alunos estabelecer relações entre representações algébricas e geométricas
dinâmica.
Segunda fase
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A popularização do uso de computadores pessoais e a maior acessibilidade a
estes recursos tecnológicos na primeira metade dos anos 1990 foi o marco histórico
que estabeleceu o início da segunda fase das tecnologias digitais na Educação
Matemática. Neste período, o uso dos computadores para fins educacionais ainda
era visto com muita insegurança e incertezas sobre o que isso poderia implicar na
aprendizagem dos alunos, o que alimentava ainda mais os discursos contrários a
essa nova forma de ensino. Segundo Borba e Penteado (2010, p. 11), um destes
discursos “era o de que o aluno iria só apertar teclas e obedecer à orientação dada
pela máquina. Isso contribuiria ainda mais para torná-lo um mero repetidor de
tarefas”. Esta é uma preocupação pertinente e que faz muito sentido, sobretudo
quando estas tecnologias digitais são usadas sem um planejamento específico e
sem objetivos bem definidos, o que pode acarretar num aprendizado puramente
mecânico e sem nenhum significado. Por outro lado, houve quem se manifestasse a
favor do uso das Tecnologias Digitais (TD) para fins educacionais levando em
consideração as transformações cognitivas, sociais e culturais que elas poderiam
proporcionar, o que despertou o interesse de alguns pela exploração do potencial
didático-pedagógico dos recursos de Tecnologia da Informação (TI). Essa fase foi
marcada pelo uso dos softwares gráficos que permitiam múltiplas representações de
funções.

Terceira fase

O início da terceira fase ocorreu por volta do ano de 1999 sob a influência do
advento da internet, que por sua vez começou “a ser utilizada como fonte de
informações e como meio de comunicação entre professores e estudantes e para a
realização de cursos à distância para a formação continuada de professores via emails, chats e fóruns de discussões, por exemplo.” (BORBA, SILVA e GADANIDIS,
2014, p. 31-32). Em razão do aspecto informacional e comunicacional da internet,
outras expressões começaram a ser utilizadas como, por exemplo, o termo TIC para
se referir as Tecnologias da Informação e Comunicação. Nesta fase, os cursos
online à distância voltados para a formação continuada de professores traziam
atividades baseadas na investigação matemática coletiva, em que os participantes
interagiam em um ambiente virtual de aprendizagem de forma síncrona por
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videoconferência, de modo que cada um deles poderia manipular o software
utilizado como ferramenta a partir da disponibilização de determinados recursos
específicos como, por exemplo, o “lápis virtual”, que era habilitado na tela do
computador de alguns participantes pelos tutores responsáveis pelo curso. Com
isso, era concedida uma permissão temporária a um dos professores cursistas para
que ele pudesse explorar o software por meio da utilização de algumas de suas
ferramentas.

A quarta fase

A quarta fase corresponde ao período da nossa atualidade, a qual teve início
em meados do ano de 2004, impulsionada pela melhoria da qualidade da internet,
tanto do acesso como da velocidade, o que implicou a partir de então em conexões
cada vez mais rápidas. Assim como ocorreu nas outras fases, outras expressões
começaram a ser utilizadas como, por exemplo, o uso do termo Tecnologias Digitais
(TD), que se tornou um termo comumente utilizado nesta fase, a qual é
caracterizada

por

diversos

aspectos,

dentre

os

quais

podemos

destacar

resumidamente: (a) GeoGebra: integração entre GD e múltiplas representações de
funções; (b) Multimodalidade: uso de vídeos na internet; (c) Novos designs e
interatividade: comunicadores online (telepresença – Skype) – ambientes virtuais de
aprendizagem (Moodle, ICZ e Second life); (d) Tecnologias móveis ou portáteis:
celulares inteligentes, tablets, laptops, dentre outros; (e) Performance: estar online
em tempo integral – internet na sala de aula – redes sociais (Facebook) –
compartilhamento de vídeos (YouTube); (f) Performance matemática digital: uso das
artes na comunicação de ideias matemáticas – ambientes multimodais de
aprendizagem (BORBA, SILVA e GADANIDIS, 2014, p. 35-36). Segundo os autores,
estes aspectos suscitam inquietações, questionamentos e perguntas que, embora
ainda não tenham sido formuladas, fazem desta fase um ambiente passível de 18
exploração e propício à realização de investigações e diferentes pesquisas sobre as
implicações do uso das TD no âmbito da educação matemática. Resumo dos
aspectos e características das fase.
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3.2.1.9. MATEMÁTICA PARA OS NÃO MATEMÁTICOS
A Matemática para aqueles que vão ser matemáticos, ou melhor, que tem o
raciocínio lógico bem desenvolvido é relativamente fácil, pois basta o professor
demonstrar as grandes linhas gerais e os ensinar a aprender, deixando que eles
busquem o que é de seu interesse, pois tem toda a vida pela frente para
desenvolver o seu aprendizado. O problema é selecionar os conteúdos matemáticos
para aqueles que não têm interesse em aprender Matemática, os não matemáticos –
alunos desinteressados e só a aceitam como uma necessidade que ajuda a
desempenhar suas atividades. Para esses é fundamental que os professores como
toda equipe se empenhe em projetar os planos de estudo de acordo com a clientela,
levando em conta o valor formativo da Matemática e também as temáticas sobre as
quais é necessário informar em cada um dos diferentes níveis da educação. É muito
importante pensar na Matemática de maneira universal para que supostamente
todos os Cid adãos adquiram os conhecimentos necessários para a vida ao sair da
escola. PARRA (1996, p. 16) afirma: É preciso decidir a respeito dos conteúdos e
também sobre a metodologia mais conveniente, para suprir em compensação muitos
temas costumeiros que tem continuado a fazer parte dos programas, mas que hoje
são inúteis. Portanto, acreditamos que é preciso desde as séries iniciais educar
levando em conta o raciocínio lógico e dedutivo do aluno para que os conhecimentos
sejam assimilados como parte natural da linguagem e do pensar cotidiano como
algo importante para o desenvolvimento intelectual. Com isso, o educador deve
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estimular a criatividade, mostrando que a Matemática é um campo que está em
constante movimento, como um edifício em construção e necessita de modificações
e adaptações. Desde então, ao desenvolver a criatividade convém ao professor
propor atividades desafiadoras, não somente levar em conta a resolução de
problemas, mas, o que é mais significativo, propor problemas para que os alunos
resolvam matematicamente situações reais.

3.2.1.9.1. AS CAUSAS DAS DIFICULDADES

Na vivência escolar deparamos com professores que relatam “a matemática
precisa tornar-se fácil”, dando a entender que ela é difícil. Estes identificam na voz
do aluno como uma disciplina chata e misteriosa que assusta e causa pavor, e por
consequência, o educando sente vergonha por não aprendê-la. Considerando pela
nossa experiência de alguns momentos em sala de aula. Quando nossos alunos não
sabem comparar números racionais, por exemplo, se 3 1 é maior ou menor que 4 1.
Umas das razões dessas dificuldades é que números racionais envolvem várias
ideias e todas elas devem ser bem trabalhadas na sala de aula. Alguns alunos
adquirem noções incompletas dos conceitos, vaga ideia do algoritmo, podendo
aprender como somar ou dividir frações, mas de forma mecânica, sem verdadeira
compreensão do que estão fazendo. Por isso, acabam cometendo erros do tipo: é ai
que têm por objetivo transformar o próprio aluno confiante diante dos conhecimentos
que manipula.
O mundo atual é rapidamente mutável, a escola como os educadores devem
estar em continuo estado de alerta para adaptar-se ao ensino, seja em conteúdos
como a metodologia, a evolução dessas mudanças que afetam tantas condições
materiais de vida como do espírito com que os indivíduos se adaptam a tais
mudanças. Em caso contrário, se a escola e os educadores descuidarem e se
manterem estáticos ou com movimento vagaroso em comparação com a velocidade
externa, origina-se um afastamento entre a escola e a realidade ambiental, que faz
com que os alunos se sintam pouco atraída pelas atividades de aula e busquem
adquirir por meio de uma educação informal os conhecimentos que consideram
necessários para compreender a sua maneira no mundo externo. decorrer dos
estudos. Apesar das alterações, o documento não propõe uma ruptura com a visão

300

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
301 - Ano - Nº 1580

sobre a disciplina adotada desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): uso
da documento que durante anos serviu de referência para as escolas brasileiras. Ao
delimitar as competências específicas da disciplina, que indicam como as
competências gerais da Base devem ser expressas naquele componente, a
Matemática é conceituada como “ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos” e, ainda,
“uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos
e para alicerçar descobertas e construções”. A Base foca no que o aluno precisa
desenvolver, para que o conhecimento matemático seja uma ferramenta para ler,
compreender e transformar a realidade.

3.2.1.10. Organizador Curricular –
ANO/FAIXA

6º

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Números

Sistema de
numeração decimal:
características, leitura,
escrita e comparação
de números naturais e
de números racionais
representados na
forma decimal

(EF06MA01) Comparar, ordenar,
ler e escrever números naturais e
números racionais cuja
representação decimal é finita,
fazendo uso da reta numérica.

6º

Números

6º

Números

6º

Números

(EF06MA02) Reconhecer o sistema
de numeração decimal, como o que
Sistema de
prevaleceu no mundo ocidental, e
numeração decimal:
destacar semelhanças e diferenças
características, leitura, com outros sistemas, de modo a
escrita e comparação sistematizar suas principais
de números naturais e características (base, valor
de números racionais posicional e função do zero),
representados na
utilizando, inclusive, a composição
forma decimal
e decomposição de números
naturais e números racionais em
sua representação decimal.
(EF06MA03) Resolver e elaborar
Operações (adição,
problemas que envolvam cálculos
subtração,
(mentais ou escritos, exatos ou
multiplicação, divisão aproximados) com números
e potenciação) com
naturais, por meio de estratégias
números naturais
variadas, com compreensão dos
Divisão euclidiana
processos neles envolvidos com e
sem uso de calculadora.
Fluxograma para
(EF06MA04) Construir algoritmo
determinar a paridade em linguagem natural e representáde um número natural lo por fluxograma que indique a
Múltiplos e divisores
resolução de um problema simples
de um número natural (por exemplo, se um número
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natural qualquer é par).

Números primos e
compostos

6º

6º

6º

6º

6º

6º

6º

Números

Números

Números

Números

Números

Números

Números

Fluxograma para
determinar a paridade
de um número natural
Múltiplos e divisores
de um número natural
Números primos e
compostos
Fluxograma para
determinar a paridade
de um número natural
Múltiplos e divisores
de um número natural
Números primos e
compostos
Frações: significados
(parte/todo,
quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações
Frações: significados
(parte/todo,
quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações
Frações: significados
(parte/todo,
quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações
Frações: significados
(parte/todo,
quociente),
equivalência,
comparação, adição e
subtração; cálculo da
fração de um número
natural; adição e
subtração de frações
Operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão
e potenciação) com
números racionais

(EF06MA05) Classificar números
naturais em primos e compostos,
estabelecer relações entre
números, expressas pelos termos
“é múltiplo de”, “é divisor de”, “é
fator de”, e estabelecer, por meio
de investigações, critérios de
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 100 e 1000.

(EF06MA06) Resolver e elaborar
problemas que envolvam as ideias
de múltiplo e de divisor.

(EF06MA07) Compreender,
comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de
inteiros e resultado de divisão,
identificando frações equivalentes.

(EF06MA08) Reconhecer que os
números racionais positivos podem
ser expressos nas formas
fracionária e decimal, estabelecer
relações entre essas
representações, passando de uma
representação para outra, e
relacioná-los a pontos na reta
numérica.

(EF06MA09) Resolver e elaborar
problemas que envolvam o cálculo
da fração de uma quantidade e cujo
resultado seja um número natural,
com e sem uso de calculadora.

(EF06MA10) Resolver e elaborar
problemas que envolvam adição ou
subtração com números racionais
positivos na representação
fracionária.

(EF06MA11) Resolver e elaborar
problemas com números racionais
positivos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações
fundamentais e a potenciação, por
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Números

Aproximação de
números para
múltiplos de potências
de 10

6º

Números

Cálculo de
porcentagens por
meio de estratégias
diversas, sem fazer
uso da “regra de três”

6º

Álgebra

Propriedades da
igualdade

6º

6º

Álgebra

6º

Geometria

6º

6º

6º

Geometria

Geometria

Geometria

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
Plano cartesiano:
associação dos
vértices de um
polígono a pares
ordenados
Prismas e pirâmides:
planificações e
relações entre seus
elementos (vértices,
faces e arestas)
Polígonos:
classificações quanto
ao número de
vértices, às medidas
de lados e ângulos e
ao paralelismo e
perpendicularismo
dos lados
Polígonos:
classificações quanto
ao número de
vértices, às medidas
de lados e ângulos e
ao paralelismo e

meio de estratégias diversas,
utilizando estimativas e
arredondamentos para verificar a
razoabilidade de respostas, com e
sem uso de calculadora.
(EF06MA12) Fazer estimativas de
quantidades e aproximar números
para múltiplos da potência de 10
mais próxima.
(EF06MA13) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
porcentagens, com base na ideia
de proporcionalidade, sem fazer
uso da “regra de três”, utilizando
estratégias pessoais, cálculo
mental e calculadora, em contextos
de educação financeira, entre
outros.
(EF06MA14) Reconhecer que a
relação de igualdade matemática
não se altera ao adicionar, subtrair,
multiplicar ou dividir os seus dois
membros por um mesmo número e
utilizar essa noção para determinar
valores desconhecidos na
resolução de problemas.
(EF06MA15) Resolver e elaborar
problemas que envolvam a partilha
de uma quantidade em duas partes
desiguais, envolvendo relações
aditivas e multiplicativas, bem como
a razão entre as partes e entre uma
das partes e o todo.
(EF06MA16) Associar pares
ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1º quadrante,
em situações como a localização
dos vértices de um polígono.
(EF06MA17) Quantificar e
estabelecer relações entre o
número de vértices, faces e arestas
de prismas e pirâmides, em função
do seu polígono da base, para
resolver problemas e desenvolver a
percepção espacial.
(EF06MA18) Reconhecer, nomear
e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e
ângulos, e classificá-los em
regulares e não regulares, tanto em
suas representações no plano
como em faces de poliedros.
(EF06MA19) Identificar
características dos triângulos e
classificá-los em relação às
medidas dos lados e dos ângulos.
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perpendicularismo
dos lados

6º

Geometria

6º

Geometria

6º

Geometria

6º

Geometria

6º

Grandezas e
medidas

6º

Grandezas e
medidas

6º

Grandezas e
medidas

6º

Grandezas e
medidas

6º

Grandezas e
medidas

6º

Grandezas e
medidas

Polígonos:
classificações quanto
ao número de
vértices, às medidas
de lados e ângulos e
ao paralelismo e
perpendicularismo
dos lados
Construção de figuras
semelhantes:
ampliação e redução
de figuras planas em
malhas quadriculadas
Construção de retas
paralelas e
perpendiculares,
fazendo uso de
réguas, esquadros e
softwares

(EF06MA20) Identificar
características dos quadriláteros,
classificá-los em relação a lados e
a ângulos e reconhecer a inclusão
e a intersecção de classes entre
eles.

(EF06MA21) Construir figuras
planas semelhantes em situações
de ampliação e de redução, com o
uso de malhas quadriculadas, plano
cartesiano ou tecnologias digitais.
(EF06MA22) Utilizar instrumentos,
como réguas e esquadros, ou
softwares para representações de
retas paralelas e perpendiculares e
construção de quadriláteros, entre
outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo
Construção de retas
para resolver situações passo a
paralelas e
passo (como na construção de
perpendiculares,
dobraduras ou na indicação de
fazendo uso de
deslocamento de um objeto no
réguas, esquadros e
plano segundo pontos de referência
softwares
e distâncias fornecidas etc.).
(EF06MA24) Resolver e elaborar
problemas que envolvam as
grandezas comprimento, massa,
Problemas sobre
tempo, temperatura, área
medidas envolvendo
(triângulos e retângulos),
grandezas como
capacidade e volume (sólidos
comprimento, massa,
formados por blocos retangulares),
tempo, temperatura,
sem uso de fórmulas, inseridos,
área, capacidade e
sempre que possível, em contextos
volume
oriundos de situações reais e/ou
relacionadas às outras áreas do
conhecimento.
(EF06MA25) Reconhecer a
Ângulos: noção, usos
abertura do ângulo como grandeza
e medida
associada às figuras geométricas.
(EF06MA26) Resolver problemas
que envolvam a noção de ângulo
Ângulos: noção, usos
em diferentes contextos e em
e medida
situações reais, como ângulo de
visão.
(EF06MA27) Determinar medidas
Ângulos: noção, usos da abertura de ângulos, por meio
e medida
de transferidor e/ou tecnologias
digitais.
(EF06MA28) Interpretar, descrever
Plantas baixas e
e desenhar plantas baixas simples
vistas aéreas
de residências e vistas aéreas.
Perímetro de um
(EF06MA29) Analisar e descrever
quadrado como
mudanças que ocorrem no
grandeza proporcional perímetro e na área de um
à medida do lado
quadrado ao se ampliarem ou
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reduzirem, igualmente, as medidas
de seus lados, para compreender
que o perímetro é proporcional à
medida do lado, o que não ocorre
com a área.

6º

6º

Probabilidade
e estatística

Probabilidade
e estatística

6º

Probabilidade
e estatística

6º

Probabilidade
e estatística

6º

Probabilidade
e estatística

7º

Números

Cálculo de
probabilidade como a
razão entre o número
de resultados
favoráveis e o total de
resultados possíveis
em um espaço
amostral equiprovável
Cálculo de
probabilidade por
meio de muitas
repetições de um
experimento
(frequências de
ocorrências e
probabilidade
frequentista)
Leitura e interpretação
de tabelas e gráficos
(de colunas ou barras
simples ou múltiplas)
referentes a variáveis
categóricas e
variáveis numéricas

(EF06MA30) Calcular a
probabilidade de um evento
aleatório, expressando-a por
número racional (forma fracionária,
decimal e percentual) e comparar
esse número com a probabilidade
obtida por meio de experimentos
sucessivos.

(EF06MA31) Identificar as variáveis
e suas frequências e os elementos
constitutivos (título, eixos,
legendas, fontes e datas) em
diferentes tipos de gráfico.

(EF06MA32) Interpretar e resolver
situações que envolvam dados de
Leitura e interpretação
pesquisas sobre contextos
de tabelas e gráficos
ambientais, sustentabilidade,
(de colunas ou barras
trânsito, consumo responsável,
simples ou múltiplas)
entre outros, apresentadas pela
referentes a variáveis
mídia em tabelas e em diferentes
categóricas e
tipos de gráficos e redigir textos
variáveis numéricas
escritos com o objetivo de sintetizar
conclusões.
Coleta de dados,
(EF06MA33) Planejar e coletar
organização e registro dados de pesquisa referente a
Construção de
práticas sociais escolhidas pelos
diferentes tipos de
alunos e fazer uso de planilhas
gráficos para
eletrônicas para registro,
representá-los e
representação e interpretação das
interpretação das
informações, em tabelas, vários
informações
tipos de gráficos e texto.
(EF06MA34) Interpretar e
desenvolver fluxogramas simples,
Diferentes tipos de
identificando as relações entre os
representação de
objetos representados (por
informações: gráficos exemplo, posição de cidades
e fluxogramas
considerando as estradas que as
unem, hierarquia dos funcionários
de uma empresa etc.).
(EF07MA01) Resolver e elaborar
problemas com números naturais,
Múltiplos e divisores
envolvendo as noções de divisor e
de um número natural
de múltiplo, podendo incluir máximo
divisor comum ou mínimo múltiplo
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7º

Números

7º

Números

7º

Números

7º

Números

7º

Números

7º

Números

7º

Números

7º

Números

7º

Números

comum, por meio de estratégias
diversas, sem a aplicação de
algoritmos.
(EF07MA02) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
Cálculo de
porcentagens, como os que lidam
porcentagens e de
com acréscimos e decréscimos
acréscimos e
simples, utilizando estratégias
decréscimos simples
pessoais, cálculo mental e
calculadora, no contexto de
educação financeira, entre outros.
Números inteiros:
(EF07MA03) Comparar e ordenar
usos, história,
números inteiros em diferentes
ordenação,
contextos, incluindo o histórico,
associação com
associá-los a pontos da reta
pontos da reta
numérica e utilizá-los em situações
numérica e operações que envolvam adição e subtração.
Números inteiros:
usos, história,
(EF07MA04) Resolver e elaborar
ordenação,
problemas que envolvam
associação com
operações com números inteiros.
pontos da reta
numérica e operações
Fração e seus
significados: como
(EF07MA05) Resolver um mesmo
problema utilizando diferentes
parte de inteiros,
algoritmos.
resultado da divisão,
razão e operador
(EF07MA06) Reconhecer que as
Fração e seus
resoluções de um grupo de
significados: como
problemas que têm a mesma
parte de inteiros,
estrutura podem ser obtidas
resultado da divisão,
utilizando os mesmos
razão e operador
procedimentos.
Fração e seus
(EF07MA07) Representar por meio
significados: como
de um fluxograma os passos
parte de inteiros,
utilizados para resolver um grupo
resultado da divisão,
de problemas.
razão e operador
Fração e seus
(EF07MA08) Comparar e ordenar
significados: como
frações associadas às ideias de
parte de inteiros,
partes de inteiros, resultado da
resultado da divisão,
divisão, razão e operador.
razão e operador
(EF07MA09) Utilizar, na resolução
Fração e seus
de problemas, a associação entre
significados: como
razão e fração, como a fração 2/3
parte de inteiros,
para expressar a razão de duas
resultado da divisão,
partes de uma grandeza para três
razão e operador
partes da mesma ou três partes de
outra grandeza.
Números racionais na
representação
(EF07MA10) Comparar e ordenar
fracionária e na
números racionais em diferentes
decimal: usos,
contextos e associá-los a pontos da
ordenação e
reta numérica.
associação com
pontos da reta
numérica e operações
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7º

Números

7º

Números

Números racionais na
representação
fracionária e na
decimal: usos,
ordenação e
associação com
pontos da reta
numérica e operações
Números racionais na
representação
fracionária e na
decimal: usos,
ordenação e
associação com
pontos da reta
numérica e operações

7º

Álgebra

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

7º

Álgebra

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

7º

Álgebra

Linguagem algébrica:
variável e incógnita

7º

7º

7º

7º

Equivalência de
expressões
algébricas:
identificação da
regularidade de uma
sequência numérica
Problemas
envolvendo
grandezas
diretamente
proporcionais e
grandezas
inversamente
proporcionais

Álgebra

Álgebra

(EF07MA11) Compreender e
utilizar a multiplicação e a divisão
de números racionais, a relação
entre elas e suas propriedades
operatórias.

(EF07MA12) Resolver e elaborar
problemas que envolvam as
operações com números racionais.

(EF07MA13) Compreender a ideia
de variável, representada por letra
ou símbolo, para expressar relação
entre duas grandezas,
diferenciando-a da ideia de
incógnita.
(EF07MA14) Classificar sequências
em recursivas e não recursivas,
reconhecendo que o conceito de
recursão está presente não apenas
na matemática, mas também nas
artes e na literatura.
(EF07MA15) Utilizar a simbologia
algébrica para expressar
regularidades encontradas em
sequências numéricas.
(EF07MA16) Reconhecer se duas
expressões algébricas obtidas para
descrever a regularidade de uma
mesma sequência numérica são ou
não equivalentes.
(EF07MA17) Resolver e elaborar
problemas que envolvam variação
de proporcionalidade direta e de
proporcionalidade inversa entre
duas grandezas, utilizando
sentença algébrica para expressar
a relação entre elas.

Álgebra

Equações polinomiais
do 1º grau

(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.

Geometria

Transformações
geométricas de
polígonos no plano
cartesiano:
multiplicação das
coordenadas por um
número inteiro e

(EF07MA19) Realizar
transformações de polígonos
representados no plano cartesiano,
decorrentes da multiplicação das
coordenadas de seus vértices por
um número inteiro.
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7º

Jussiape

Geometria

7º

Geometria

7º

Geometria

7º

Geometria

7º

Geometria

7º

Geometria

7º

Geometria

7º

Geometria

obtenção de
simétricos em relação
aos eixos e à origem
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

(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
Simetrias de
reflexão, usando instrumentos de
translação, rotação e desenho ou softwares de geometria
reflexão
dinâmica e vincular esse estudo a
representações planas de obras de
arte, elementos arquitetônicos,
entre outros.
(EF07MA22) Construir
circunferências, utilizando
compasso, reconhecê-las como
A circunferência como
lugar geométrico e utilizá-las para
lugar geométrico
fazer composições artísticas e
resolver problemas que envolvam
objetos equidistantes.
Relações entre os
(EF07MA23) Verificar relações
ângulos formados por entre os ângulos formados por
retas paralelas
retas paralelas cortadas por uma
intersectadas por uma transversal, com e sem uso de
transversal
softwares de geometria dinâmica.
(EF07MA24) Construir triângulos,
Triângulos:
usando régua e compasso,
construção, condição reconhecer a condição de
de existência e soma existência do triângulo quanto à
das medidas dos
medida dos lados e verificar que a
ângulos internos
soma das medidas dos ângulos
internos de um triângulo é 180°.
(EF07MA25) Reconhecer a rigidez
Triângulos:
geométrica dos triângulos e suas
construção, condição
aplicações, como na construção de
de existência e soma
estruturas arquitetônicas (telhados,
das medidas dos
estruturas metálicas e outras) ou
ângulos internos
nas artes plásticas.
Triângulos:
(EF07MA26) Descrever, por escrito
construção, condição e por meio de um fluxograma, um
de existência e soma algoritmo para a construção de um
das medidas dos
triângulo qualquer, conhecidas as
ângulos internos
medidas dos três lados.
(EF07MA27) Calcular medidas de
ângulos internos de polígonos
Polígonos regulares:
regulares, sem o uso de fórmulas, e
quadrado e triângulo
estabelecer relações entre ângulos
equilátero
internos e externos de polígonos,
preferencialmente vinculadas à
construção de mosaicos e de
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ladrilhamentos.

7º

Geometria

7º

Grandezas e
medidas

7º

Grandezas e
medidas

7º

Grandezas e
medidas

7º

Grandezas e
medidas

7º

Grandezas e
medidas

7º

Probabilidade
e estatística

7º

Probabilidade
e estatística

(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.
(EF07MA29) Resolver e elaborar
problemas que envolvam medidas
de grandezas inseridos em
Problemas
contextos oriundos de situações
envolvendo medições cotidianas ou de outras áreas do
conhecimento, reconhecendo que
toda medida empírica é
aproximada.
(EF07MA30) Resolver e elaborar
Cálculo de volume de
problemas de cálculo de medida do
blocos retangulares,
volume de blocos retangulares,
utilizando unidades de
envolvendo as unidades usuais
medida convencionais
(metro cúbico, decímetro cúbico e
mais usuais
centímetro cúbico).
Equivalência de área
de figuras planas:
cálculo de áreas de
figuras que podem ser
(EF07MA31) Estabelecer
decompostas por
expressões de cálculo de área de
outras, cujas áreas
triângulos e de quadriláteros.
podem ser facilmente
determinadas como
triângulos e
quadriláteros
Equivalência de área
de figuras planas:
(EF07MA32) Resolver e elaborar
cálculo de áreas de
problemas de cálculo de medida de
figuras que podem ser
área de figuras planas que podem
decompostas por
ser decompostas por quadrados,
outras, cujas áreas
retângulos e/ou triângulos,
podem ser facilmente
utilizando a equivalência entre
determinadas como
áreas.
triângulos e
quadriláteros
(EF07MA33) Estabelecer o número
π como a razão entre a medida de
Medida do
uma circunferência e seu diâmetro,
comprimento da
para compreender e resolver
circunferência
problemas, inclusive os de natureza
histórica.
Experimentos
(EF07MA34) Planejar e realizar
aleatórios: espaço
experimentos aleatórios ou
amostral e estimativa simulações que envolvem cálculo
de probabilidade por
de probabilidades ou estimativas
meio de frequência de por meio de frequência de
ocorrências
ocorrências.
(EF07MA35) Compreender, em
Estatística: média e
contextos significativos, o
amplitude de um
significado de média estatística
conjunto de dados
como indicador da tendência de
uma pesquisa, calcular seu valor e
Polígonos regulares:
quadrado e triângulo
equilátero
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relacioná-lo, intuitivamente, com a
amplitude do conjunto de dados.

7º

Probabilidade
e estatística

7º

Probabilidade
e estatística

8º

Números

8º

Números

8º

Números

8º

Números

8º

Números

8º

Álgebra

8º

Álgebra

8º

Álgebra

8º

Álgebra

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

(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.

(EF08MA01) Efetuar cálculos com
potências de expoentes inteiros e
Notação científica
aplicar esse conhecimento na
representação de números em
notação científica.
(EF08MA02) Resolver e elaborar
problemas usando a relação entre
Potenciação e
potenciação e radiciação, para
radiciação
representar uma raiz como potência
de expoente fracionário.
(EF08MA03) Resolver e elaborar
O princípio
problemas de contagem cuja
multiplicativo da
resolução envolva a aplicação do
contagem
princípio multiplicativo.
(EF08MA04) Resolver e elaborar
problemas, envolvendo cálculo de
Porcentagens
porcentagens, incluindo o uso de
tecnologias digitais.
(EF08MA05) Reconhecer e utilizar
Dízimas periódicas:
procedimentos para a obtenção de
fração geratriz
uma fração geratriz para uma
dízima periódica.
(EF08MA06) Resolver e elaborar
problemas que envolvam cálculo do
Valor numérico de
valor numérico de expressões
expressões algébricas
algébricas, utilizando as
propriedades das operações.
Associação de uma
(EF08MA07) Associar uma
equação linear de 1º
equação linear de 1º grau com duas
grau a uma reta no
incógnitas a uma reta no plano
plano cartesiano
cartesiano.
(EF08MA08) Resolver e elaborar
Sistema de equações problemas relacionados ao seu
polinomiais de 1º
contexto próximo, que possam ser
grau: resolução
representados por sistemas de
algébrica e
equações de 1º grau com duas
representação no
incógnitas e interpretá-los,
plano cartesiano
utilizando, inclusive, o plano
cartesiano como recurso.
(EF08MA09) Resolver e elaborar,
Equação polinomial
de 2º grau do tipo ax2 com e sem uso de tecnologias,
=b
problemas que possam ser
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8º

Álgebra

Sequências
recursivas e não
recursivas

8º

Álgebra

Sequências
recursivas e não
recursivas

8º

Álgebra

8º

Álgebra

8º

Geometria

Variação de
grandezas:
diretamente
proporcionais,
inversamente
proporcionais ou não
proporcionais
Variação de
grandezas:
diretamente
proporcionais,
inversamente
proporcionais ou não
proporcionais
Congruência de
triângulos e
demonstrações de
propriedades de
quadriláteros

representados por equações
polinomiais de 2º grau do tipo ax2 =
b.
(EF08MA10) Identificar a
regularidade de uma sequência
numérica ou figural não recursiva e
construir um algoritmo por meio de
um fluxograma que permita indicar
os números ou as figuras
seguintes.
(EF08MA11) Identificar a
regularidade de uma sequência
numérica recursiva e construir um
algoritmo por meio de um
fluxograma que permita indicar os
números seguintes.
(EF08MA12) Identificar a natureza
da variação de duas grandezas,
diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais,
expressando a relação existente
por meio de sentença algébrica e
representá-la no plano cartesiano.
(EF08MA13) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por
meio de estratégias variadas.
(EF08MA14) Demonstrar
propriedades de quadriláteros por
meio da identificação da
congruência de triângulos.
(EF08MA15) Construir, utilizando
instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica,
mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°,
60°, 45° e 30° e polígonos
regulares.
(EF08MA16) Descrever, por escrito
e por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um
hexágono regular de qualquer área,
a partir da medida do ângulo central
e da utilização de esquadros e
compasso.

8º

Geometria

Construções
geométricas: ângulos
de 90°, 60°, 45° e 30°
e polígonos regulares

8º

Geometria

Construções
geométricas: ângulos
de 90°, 60°, 45° e 30°
e polígonos regulares

Geometria

Mediatriz e bissetriz
como lugares
geométricos:
construção e
problemas

(EF08MA17) Aplicar os conceitos
de mediatriz e bissetriz como
lugares geométricos na resolução
de problemas.

Geometria

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

8º

8º
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softwares de geometria dinâmica.

8º

Grandezas e
medidas

8º

Grandezas e
medidas

8º

Grandezas e
medidas

8º

Probabilidade
e estatística

8º

Probabilidade
e estatística

8º

Probabilidade
e estatística

8º

Probabilidade
e estatística

8º

Probabilidade
e estatística

(EF08MA19) Resolver e elaborar
problemas que envolvam medidas
Área de figuras planas
de área de figuras geométricas,
Área do círculo e
utilizando expressões de cálculo de
comprimento de sua
área (quadriláteros, triângulos e
circunferência
círculos), em situações como
determinar medida de terrenos.
(EF08MA20) Reconhecer a relação
Volume de bloco
entre um litro e um decímetro
retangular
cúbico e a relação entre litro e
Medidas de
metro cúbico, para resolver
capacidade
problemas de cálculo de
capacidade de recipientes.
Volume de bloco
(EF08MA21) Resolver e elaborar
retangular
problemas que envolvam o cálculo
Medidas de
do volume de recipiente cujo
capacidade
formato é o de um bloco retangular.
(EF08MA22) Calcular a
Princípio multiplicativo
probabilidade de eventos, com
da contagem
base na construção do espaço
Soma das
amostral, utilizando o princípio
probabilidades de
multiplicativo, e reconhecer que a
todos os elementos
soma das probabilidades de todos
de um espaço
os elementos do espaço amostral é
amostral
igual a 1.
Gráficos de barras,
colunas, linhas ou
(EF08MA23) Avaliar a adequação
setores e seus
de diferentes tipos de gráficos para
elementos
representar um conjunto de dados
constitutivos e
de uma pesquisa.
adequação para
determinado conjunto
de dados
(EF08MA24) Classificar as
Organização dos
frequências de uma variável
dados de uma
contínua de uma pesquisa em
variável contínua em
classes, de modo que resumam os
classes
dados de maneira adequada para a
tomada de decisões.
(EF08MA25) Obter os valores de
medidas de tendência central de
uma pesquisa estatística (média,
Medidas de tendência
moda e mediana) com a
central e de dispersão
compreensão de seus significados
e relacioná-los com a dispersão de
dados, indicada pela amplitude.
(EF08MA26) Selecionar razões, de
diferentes naturezas (física, ética
Pesquisas censitária
ou econômica), que justificam a
ou amostral
realização de pesquisas amostrais
Planejamento e
e não censitárias, e reconhecer que
execução de pesquisa a seleção da amostra pode ser feita
amostral
de diferentes maneiras (amostra
casual simples, sistemática e
estratificada).
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8º

Probabilidade
e estatística

9º

Números

9º

Números

9º

Números

9º

Números

9º

Números

9º

Álgebra

9º

Álgebra

9º

Álgebra

(EF08MA27) Planejar e executar
pesquisa amostral, selecionando
Pesquisas censitária
uma técnica de amostragem
ou amostral
adequada, e escrever relatório que
Planejamento e
contenha os gráficos apropriados
execução de pesquisa para representar os conjuntos de
amostral
dados, destacando aspectos como
as medidas de tendência central, a
amplitude e as conclusões.
(EF09MA01) Reconhecer que, uma
Necessidade dos
vez fixada uma unidade de
números reais para
comprimento, existem segmentos
medir qualquer
de reta cujo comprimento não é
segmento de reta
expresso por número racional
Números irracionais:
(como as medidas de diagonais de
reconhecimento e
um polígono e alturas de um
localização de alguns
triângulo, quando se toma a medida
na reta numérica
de cada lado como unidade).
Necessidade dos
(EF09MA02) Reconhecer um
números reais para
número irracional como um número
medir qualquer
real cuja representação decimal é
segmento de reta
infinita e não periódica, e estimar a
Números irracionais:
localização de alguns deles na reta
reconhecimento e
localização de alguns numérica.
na reta numérica
Potências com
(EF09MA03) Efetuar cálculos com
expoentes negativos e números reais, inclusive potências
fracionários
com expoentes fracionários.
(EF09MA04) Resolver e elaborar
Números reais:
problemas com números reais,
notação científica e
inclusive em notação científica,
problemas
envolvendo diferentes operações.
(EF09MA05) Resolver e elaborar
problemas que envolvam
Porcentagens:
porcentagens, com a ideia de
problemas que
aplicação de percentuais
envolvem cálculo de
sucessivos e a determinação das
percentuais
taxas percentuais,
sucessivos
preferencialmente com o uso de
tecnologias digitais, no contexto da
educação financeira.
(EF09MA06) Compreender as
funções como relações de
Funções:
dependência unívoca entre duas
representações
variáveis e suas representações
numérica, algébrica e numérica, algébrica e gráfica e
gráfica
utilizar esse conceito para analisar
situações que envolvam relações
funcionais entre duas variáveis.
(EF09MA07) Resolver problemas
Razão entre
que envolvam a razão entre duas
grandezas de
grandezas de espécies diferentes,
espécies diferentes
como velocidade e densidade
demográfica.
Grandezas
(EF09MA08) Resolver e elaborar
diretamente
problemas que envolvam relações
proporcionais e
de proporcionalidade direta e
grandezas
inversa entre duas ou mais
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inversamente
proporcionais

9º

9º

Álgebra

Expressões
algébricas: fatoração
e produtos notáveis
Resolução de
equações polinomiais
do 2º grau por meio
de fatorações

Geometria

Demonstrações de
relações entre os
ângulos formados por
retas paralelas
intersectadas por uma
transversal

9º

Geometria

Relações entre arcos
e ângulos na
circunferência de um
círculo

9º

Geometria

Semelhança de
triângulos

9º

9º

Geometria

Geometria

Relações métricas no
triângulo retângulo
Teorema de
Pitágoras:
verificações
experimentais e
demonstração
Retas paralelas
cortadas por
transversais:
teoremas de
proporcionalidade e
verificações
experimentais
Relações métricas no
triângulo retângulo
Teorema de
Pitágoras:
verificações
experimentais e
demonstração
Retas paralelas
cortadas por
transversais:
teoremas de
proporcionalidade e
verificações
experimentais

grandezas, inclusive escalas,
divisão em partes proporcionais e
taxa de variação, em contextos
socioculturais, ambientais e de
outras áreas.
(EF09MA09) Compreender os
processos de fatoração de
expressões algébricas, com base
em suas relações com os produtos
notáveis, para resolver e elaborar
problemas que possam ser
representados por equações
polinomiais do 2º grau.
(EF09MA10) Demonstrar relações
simples entre os ângulos formados
por retas paralelas cortadas por
uma transversal.
(EF09MA11) Resolver problemas
por meio do estabelecimento de
relações entre arcos, ângulos
centrais e ângulos inscritos na
circunferência, fazendo uso,
inclusive, de softwares de
geometria dinâmica.
(EF09MA12) Reconhecer as
condições necessárias e suficientes
para que dois triângulos sejam
semelhantes.

(EF09MA13) Demonstrar relações
métricas do triângulo retângulo,
entre elas o teorema de Pitágoras,
utilizando, inclusive, a semelhança
de triângulos.

(EF09MA14) Resolver e elaborar
problemas de aplicação do teorema
de Pitágoras ou das relações de
proporcionalidade envolvendo retas
paralelas cortadas por secantes.
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9º

Geometria

Polígonos regulares

9º

Geometria

Distância entre pontos
no plano cartesiano

9º

Geometria

Vistas ortogonais de
figuras espaciais

9º

Grandezas e
medidas

Unidades de medida
para medir distâncias
muito grandes e muito
pequenas
Unidades de medida
utilizadas na
informática

9º

Grandezas e
medidas

Volume de prismas e
cilindros

Probabilidade
e estatística

Análise de
probabilidade de
eventos aleatórios:
eventos dependentes
e independentes

Probabilidade
e estatística

Análise de gráficos
divulgados pela mídia:
elementos que podem
induzir a erros de
leitura ou de
interpretação

Probabilidade
e estatística

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

9º

9º

9º

(EF09MA15) Descrever, por escrito
e por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um
polígono regular cuja medida do
lado é conhecida, utilizando régua e
compasso, como também
softwares.
(EF09MA16) Determinar o ponto
médio de um segmento de reta e a
distância entre dois pontos
quaisquer, dadas as coordenadas
desses pontos no plano cartesiano,
sem o uso de fórmulas, e utilizar
esse conhecimento para calcular,
por exemplo, medidas de
perímetros e áreas de figuras
planas construídas no plano.
(EF09MA17) Reconhecer vistas
ortogonais de figuras espaciais e
aplicar esse conhecimento para
desenhar objetos em perspectiva.
(EF09MA18) Reconhecer e
empregar unidades usadas para
expressar medidas muito grandes
ou muito pequenas, tais como
distância entre planetas e sistemas
solares, tamanho de vírus ou de
células, capacidade de
armazenamento de computadores,
entre outros.
(EF09MA19) Resolver e elaborar
problemas que envolvam medidas
de volumes de prismas e de
cilindros retos, inclusive com uso de
expressões de cálculo, em
situações cotidianas.
(EF09MA20) Reconhecer, em
experimentos aleatórios, eventos
independentes e dependentes e
calcular a probabilidade de sua
ocorrência, nos dois casos.
(EF09MA21) Analisar e identificar,
em gráficos divulgados pela mídia,
os elementos que podem induzir,
às vezes propositadamente, erros
de leitura, como escalas
inapropriadas, legendas não
explicitadas corretamente, omissão
de informações importantes (fontes
e datas), entre outros.
(EF09MA22) Escolher e construir o
gráfico mais adequado (colunas,
setores, linhas), com ou sem uso
de planilhas eletrônicas, para
apresentar um determinado
conjunto de dados, destacando
aspectos como as medidas de
tendência central.
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Probabilidade
e estatística

(EF09MA23) Planejar e executar
pesquisa amostral envolvendo tema
Planejamento e
da realidade social e comunicar os
execução de pesquisa resultados por meio de relatório
amostral e
contendo avaliação de medidas de
apresentação de
tendência central e da amplitude,
relatório
tabelas e gráficos adequados,
construídos com o apoio de
planilhas eletrônicas.
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3.3. Área de Ciências Humanas
A Área de Ciências Humanas se refere a um conjunto de conhecimentos,
métodos, leis que têm o ser humano e sua atuação no tempo e espaço como objeto
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de conhecimento, ainda que toda ciência seja resultado da atuação humana e da
acumulação cultural em diferentes sociedades.
As Ciências Humanas, no Ensino Fundamental, constituem-se como espaço
de debate, reflexão, compreensão e de valorização da diversidade humana, em suas
múltiplas identidades. Sua contribuição para o percurso formativo dos estudantes
ocorre por meio do relacionamento e da articulação das vivências cotidianas aos
aspectos político, sociais, cultural e econômico, promovendo o desenvolvimento das
identidades e contribuindo para a valorização da diversidade humana e cultural.
Atualmente, nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, as ciências
humanas apresentam-se por meio de dois componentes curriculares, Geografia e
História. Desse modo, a área desenvolve competências e habilidades capazes de
lidar com a sociedade no que tange à consciência cívica, social (espaço social) e
ambiental, trabalhando na dimensão da construção humana através das gerações;
na compreensão do espaço ocupado pelo homem, suas construções e intervenções;
na constituição das individualidades (consciência de si) e respeito às coletividades
(consciência do outro).
Assim, interessa a compreensão da vida humana enquanto processo
étnicocultural, ou seja, da atuação e convivência dos seres humanos no tempo e
espaço. Desse modo, a diversidade humana é desvelada em um tempo não linear
ou mesmo continuo, assumindo diversas formas de temporalidade, revelando as
contradições do viver e fazer humano, em um espectro de continuidades e rupturas.
Conforme a BNCC, as Ciências Humanas devem estimular uma formação
ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os
estudantes a construírem um sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos
humanos, o respeito ao ambiente e à própria coletividade, o fortalecimento de
valores sociais, tais como a solidariedade, a participação voltada para o bem comum
e, sobretudo, a preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às
Ciências Humanas cultivar a formação de estudantes intelectualmente autônomos,
com capacidade de articular categorias de pensamento histórico e geográfico em
face de seu próprio tempo, percebendo as experiências humanas e refletindo sobre
elas, com base na diversidade de pontos de vista.
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Em geral, as Ciências Humanas, a Geografia, História, Filosofia e Sociologia
partem de conceitos amplos e globais sem estabelecer uma rigidez entre seu objeto
e entre os objetos das ciências afins, o que possibilita e interseção entre os saberes
para a interdisciplinaridade. É assim que podemos compreender, por exemplo, a
relação entre o espaço e o tempo histórico.
O espaço geográfico, em sua totalidade, provém da produção e evolução da
sociedade, pois a sua configuração materializa-se a partir do acúmulo de ações
localizadas em diferentes tempos históricos. Por certo, o espaço emana da relação
estabelecida entre homem e natureza, entretanto o processo de configuração
espacial se dá, principalmente, conforme a intencionalidade humana.
Para se compreender a relação entre espaço e tempo, faz-se necessário
entendimento do seu contexto articulado entre as partes e a totalidade existente
entre essas duas categorias, dentro de um contexto articulado, mas só é possível a
partir da compreensão e análise de como os diversos agentes a conduziram no
transcorrer dos tempos. Portanto, o tempo materializa-se no espaço e se transforma
em produto social.
Os fenômenos espaciais não podem abstrair a apreensão das formas nos
quais o tempo histórico foi transcorrido, vindo a possibilitar outras configurações
atuais impregnadas em sua forma. Assim, faz-se imperativo resistir das imprecisões
que afetam a real importância dos conceitos na apreciação da construção dos
lugares pelas sociedades. É importante construir uma ciência humana que vá além
da descrição tempo/espaço e que não se limite aos fundamentos políticos e
econômicos da realidade social, mas que alcance explicações que abranjam de
modo mais articulado os saberes de cada área do conhecimento.
Dessa forma, deve-se incorporar que a concepção de espaço se ampara na
compreensão da história. Sem compreender a dimensão temporal, torna-se difícil
conceber o espaço em sua totalidade. Ao romper com o dogma de que a Geografia
estuda exclusivamente o tempo no presente, e a História, o tempo no passado,
entende-se que a Geografia precisa dos processos históricos, uma vez que são
subsídios para a compreensão da geografia do presente. Por isso é de suma
importância o estudo e interações entre os saberes como contribuição no campo da
Geografia Histórica no âmbito escolar.
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A Base Nacional Comum Curricular destaca sete competências específicas
na área de ciências humanas, não isoladas das dez competências gerais, a serem
desenvolvidas pelos estudantes, durante os nove anos do ensino fundamental. Notase que há uma ampla convergência entre o conjunto de Competências Gerais e de
Competências Específicas estabelecidas pela BNCC, de modo que é possível
correlacionar mais de uma competência geral a cada competência específica.

3.3.1. HISTÓRIA –
Ministradas como disciplinas integradas no Ensino Fundamental I e
independentes no Ensino fundamental II, o curso de História visa desenvolver como
eixos centrais o pensamento críticos e uma atitude curiosa dos estudantes perante o
mundo.
Para isso, em sua metodologia de trabalho, por meio de atividades de
investigação científica, essa disciplina tem como foco a participação ativa no aluno
em seu processo de aprendizagem. Os cursos objetivam a compreensão das
motivações que levaram os grupos humanos a se apropriarem o tempo e do espaço
ao longo da história da humanidade, bem como o entendimento da complexidade
dos processos sociais em seus aspectos contraditórios.
“A história é a história de toda a humanidade e todos fazem a história,
portanto o conhecimento histórico tem que fazer sentido para quem
aprende”.

Aprender história significa temporalizar a nossa própria história, na história do
município, portanto ensinar história pressupõe interpelar o passado a partir de
nossas carências interesses do presente, dando sentido e significados às nossas
ações. Para que crianças e jovens aprendam história, é importante promover a
compreensão do presente a partir da interpretação do passado. Considerando que
só temos acesso ao passado a partir dos vestígios encontrados no presente, tornase fundamental o trabalho com as fontes históricas e com as memórias no ensino de
história. O conceito de fonte histórica ou documento é aqui entendido como os
vestígios deixados pelo município, de forma voluntária ou involuntária. Assim como
as fontes são imprescindíveis ao historiador na sua busca por evidências para
produzir o conhecimento histórico, os documentos são fundamentais ao trabalho em
aulas de história. Os documentos precisam ser problematizados e transformados em
evidências, a partir das questões das quais construímos nossos argumentos e
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opiniões. No processo de escolarização, é necessário que sejam oportunizadas
situações em que as crianças e os jovens estabeleçam relações entre as
experiências dos sujeitos no tempo, tendo como referência a anterioridade, a
posterioridade,

a

simultaneidade,

permanências,

mudanças,

continuidades,

descontinuidades e rupturas; saibam problematizar os registros do passado em
diferentes documentos históricos, textos didáticos, patrimônio cultural – material e
imaterial, memórias, entre outros, para transformá-los em evidências necessárias à
construção de suas argumentações, para auxiliar na reflexão sobre o sentido da
história; usar os conceitos próprios dessa ciência; construir narrativas cada vez mais
complexas, auxiliando-os na reflexão sobre a função e significado do passado na
sua vida prática do presente. A narrativa histórica é a forma discursiva da expressão
da consciência histórica.

3.3.1.1. Marcos da Concepção –
Os conteúdos trabalhados em História na Educação Básica, e principalmente
nos Anos Finais do Ensino Fundamental, geralmente apresentam uma sequência
cronológica que se inicia com o estudo das primeiras ações humanas no mundo e
vai até fatos históricos contemporâneos. Ou seja, partem da divisão clássica
positivista de Pré-História até governos brasileiros mais recentes – pré-história, as
primeiras civilizações, o período feudal e o seu declínio, as viagens atlânticas
exploradoras, a chegada dos europeus às Américas até os últimos anos no contexto
mundial. É muito importante desmistificar algumas ideias estabelecidas como
elementares que, durante determinado tempo, estiveram e, às vezes, insistem em
dar sinais na composição e no estudo da disciplina. Ideias como a preponderância
da memorização de datas e nomes de personagens, assim como a supervalorização
apenas de sujeitos que se destacaram em governos, guerras ou em revoluções,
quase sempre homens. Pior ainda, em detrimento de análises e contextualizações
que levam em consideração sujeitos de lugares sociais e condições econômicas das
camadas populares.
Essa forma de História, denominada de positivista, foi bastante rebatida.
Embora a importância do documento escrito não seja nula para as pesquisas, ele
não é único. O positivismo é uma corrente historiográfica que parte de um sistema
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filosófico que privilegia dados da observação e da experimentação, não só usada
para a concepção da História como disciplina escolar no século XIX, mas como
concepção de ciência que predominava no século XIX. Conforme Rüdger:
“(...) para o positivismo, a história só pode se tornar uma ciência a
partir do momento em que aprender a considerar seus temas de
estudo como fenômenos naturais, ainda que produzidos pela
vontade humana”. (RÜDIGER, 1991).

Para o positivismo a documentação escrita é a oficial, a História é construída
com base em narrativas em que prevalece a perspectiva das elites políticas.
O debate em torno da necessidade de superação da História dita oficial, ou
tradicional, já marca um período considerável, problematizando também o ensino de
História e o cotidiano da sala de aula. Um dos pontos de partida que fazem
contraponto à chamada “história oficial” são os pressupostos da corrente
historiográfica da Escola dos Annales, que ainda têm sido preponderantes nos
estudos históricos.
Os estudos de Marc Bloch e Lucien Febvre, ampliados e/ou desenvolvidos por
gerações de historiadores, principalmente com a problematização dos fatos
históricos, o diálogo com outras disciplinas e a ampliação das possibilidades de
fontes, como as fontes materiais, visuais, iconográficas e orais, compõem um modo
de elaboração historiográfica que já chega nos livros didáticos, mas precisa de mais
celeridade, inclusive em temáticas bastante discutidas e que relacionam as
categorias raça, classe e gênero.
Um dos importantes desdobramentos dos fazeres historiográficos da Escola
dos Annales refere-se ao desenvolvimento notório da História Cultural. Nesse
segmento, há obras que levam em consideração a definição do conceito de cultura
enquanto toda e qualquer prática humana em sociedade, para além do que durante
muito tempo se considerou erudito, como uma peça de William Shakespeare ou uma
pintura de Leonardo

da

Vinci. Elementos presentes nessas

perspectivas

historiográficas conduzem à compreensão de processos sociais e ao desvelamento
de realidades mediante situações didático-pedagógicas de aprendizagem para além
do caráter reprodutivista e discursivo.
A partir desse ponto, é importante pensar que o currículo de História, em
qualquer nível escolar, deve ser pensado e construído levando em consideração as
experiências das classes sociais para se ter uma ampla dimensão dos fatos e de
suas interpretações realizadas pelos historiadores. Dessa forma, é muito mais
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possível pensar na elaboração curricular levando em consideração também os
repertórios das estudantes e dos estudantes – ou seja, considerar o contexto social,
econômico, político, cultural e religioso, na busca de sentido prático para o estudo
desse componente curricular. É preciso que o material pedagógico seja pensado por
essa perspectiva, inclusive, sendo passíveis de reformulações, reconstruções,
críticas e elaborações. As estudantes e os estudantes precisam ter sua visão de
mundo levada em consideração para o processo de ensino-aprendizagem e as aulas
devem ser construídas com uma base dialógica e dialética, pensadas com base em
questões contemporâneas, como propõe Marc Bloch, sem ficar estanque em um
passado – se assim devesse ser, tudo do passado deveria ser assunto desse
componente.
É de fundamental importância, em tempos de efervescência de redes sociais
virtuais e tantos veículos midiáticos de informação, ter a dimensão da identificação,
comparação, contextualização, interpretação e análise de acontecimentos históricos
que tenham relevância e relação com estruturas políticas, econômicas e sociais de
um povo em um determinado tempo e espaço e com a realidade das alunas e dos
alunos. No contexto da produção do conhecimento histórico, após a Escola dos
Annales foram introduzidas perspectivas da história social inglesa e da história
cultural francesa responsáveis por inovar procedimentos metodológicos no
tratamento de fontes e de temas de pesquisas, fundamentais ao alcance dos
chamados sujeitos anônimos da história e de uma “história vista de baixo”, com
destaque para autores como Peter Burke e Edward Palmer Thompson. Muito
inspirados por essas práticas historiográficas, uma quantidade considerável de
historiadores brasileiros direcionaram suas pesquisas para o protagonismo das
camadas populares ao longo da história brasileira, principalmente a partir da década
de

1980.

Escravizadas

libertas

e

escravizados

libertos,

trabalhadoras

e

trabalhadores livres passaram a protagonizar muitos estudos que já se tornaram
obras clássicas, como Rebelião Escrava no Brasil, de João José Reis, e O Jogo da
Dissimulação, de Wlamyra Albuquerque. Obras que revelam análises de
singularidades da escravidão e da liberdade no Brasil.
Assim, como o processo para que os conhecimentos acadêmicos cheguem aos
livros didáticos ainda é demorado, é preciso que as demandas sociais, ou as
chamadas questões socialmente vivas, cheguem às universidades como objetos de
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estudos validados para que sejam revertidos para a sociedade nos diversos campos
do saber. Portanto, percebe-se uma virada historiográfica a partir do século XX, de
tal forma que é elementar que toda professora e todo professor de História
dimensione esses pressupostos de maneira problematizadora, em diálogo com as
estudantes e os estudantes, inclusive, evidenciando a importância do estudo dessa
disciplina por todas as pessoas por possuírem história e precisarem conhecer a sua
e a de seu povo.

3.3.1.2. O ENSINO DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA CRÍTICODIALÉTICA E DECOLONIAL
Como

foi

afirmado

anteriormente,

defende-se

aqui

a

utilização

das

contribuições teórico-metodológicas da História Social e da História Cultural no
ensino de História na Educação Básica. Prioriza-se uma História pautada nas
experiências

de

vida

de

agentes

sócio-históricos

oriundas

e

oriundos,

principalmente, das classes sociais menos abastadas, excluídas ou marginalizadas,
para além dos chamados grandes fatos históricos ou daquelas datas históricas tidas
como importantes. Mas como utilizar tais contribuições em sala de aula? Propõe-se
aqui que a resposta à essa pergunta seja embasada em um ensino de História que
contemple uma perspectiva crítico-dialética e decolonial. Defende-se esta proposta
por considerar-se que o corpo discente dos Anos Finais do Ensino Fundamental da
Rede Municipal Jussiapense é majoritariamente negro. O que vem a ser mais um
motivo para confirmar essa necessidade.
Uma perspectiva de ensino crítico-dialética deve possibilitar às estudantes e
aos estudantes o desenvolvimento de uma consciência crítica e a apropriação
igualitária dos chamados conhecimentos hegemônicos ou sistemáticos acumulados
ao longo do processo histórico da humanidade. E conhecer sobre sua realidade e
sua própria história, principalmente se não estiver integrada a esses conhecimentos,
ainda mais, se for substrato para a dominação que exercem para se legitimar. A
perspectiva de ensino crítico-dialética está embasada na corrente teórica da
pedagogia histórica-crítica do município, desenvolvida por teóricos como Demerval
Saviani e Newton Duarte, dentre outras e outros. Essa teoria pedagógica carrega,
também, elementos estruturantes do materialismo histórico-dialético, pois se coloca
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enquanto pedagogia contra-hegemônica, que valoriza a socialização irrestrita desse
conhecimento, construído historicamente pelo conjunto da humanidade.
Tratar dos processos de ensino e de aprendizagem do município de Jussiape
sob a perspectiva da pedagogia histórico-crítica implica em identificar e
compreender a concepção de apropriação do conhecimento – concepção essa que
embasa a teoria pedagógica. Refere-se aqui à psicologia histórico-cultural enquanto
teoria que norteia os processos de aprendizagem do ser humano. Essa concepção
psicológica compreende o desenvolvimento humano, infantil e juvenil como
fenômeno histórico e dialético, que não é determinado por leis naturais universais,
mas que se encontra intimamente ligado às condições objetivas da organização
social e não se desenrola de forma meramente linear, progressiva e evolutiva, mas
compreende saltos qualitativos, involuções e rupturas. Conforme a teoria históricocultural, as aquisições humanas não se fixam sob a forma de herança biológica ou
genética. A apropriação das qualidades humanas acumuladas nos objetos da cultura
ocorre de forma mediadora por pessoas mais experientes. As crianças, as jovens e
os jovens aprendem a ser seres humanos, pois a natureza não oferece o suficiente
para seu desenvolvimento. (MARSIGLIA, 2011).
Ao se ocupar dessa teoria, vale lembrar, nas palavras de Newton Duarte
(2013), que: “(...) a psicologia histórico-cultural não é e não pode ser uma
pedagogia, o que ela pode ser é um dos fundamentos de uma pedagogia”. Por isso,
a relevância em trazer alguns aspectos julgados importantes para a compreensão do
desenvolvimento da criança, da jovem e do jovem, fundamentando a pedagogia
histórico-crítica. Essa concepção de educação viabiliza o desenvolvimento integral
de crianças e adolescentes, proporcionando a elas e a eles acesso ao
conhecimento, respeitando sempre as peculiaridades da faixa etária.
A compreensão de trabalho educativo expressa na pedagogia histórico-crítica
se traduz no ato que gera no indivíduo a humanidade que, por sua vez, é produzida
coletivamente pelo conjunto dos homens e mulheres (SAVIANI, 2006). Segundo a
pedagogia histórico-crítica, a escola possui uma função primaz de romper com o
cotidiano alienado – pode-se pensar isso melhor juntos, não? –, incorporando a ele
elementos da vida não cotidiana. Saviani nos revela esse papel da escola por meio
de uma bela metáfora:
[...] “o papel da escola não é mostrar a face visível da lua, isto é,
reiterar o cotidiano, mas mostrar a face oculta, ou seja, revelar os
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aspectos essenciais das relações sociais que se ocultam sob os
fenômenos que se mostram à nossa percepção imediata”. (SAVIANI,
2011).

É, também, por meio do domínio da cultura sistemática que as pessoas
marginalizadas dominarão os saberes e os mecanismos de controle dos sujeitos
marginalizadores. Intrínseco a essa teoria crítico-dialética, faz-se extremamente
necessária a inclusão das contribuições imprescindíveis da teoria da decolonialidade
ou da descolonização no ensino de História da Rede Municipal Jussiape. Isso devido
ao fato de que o público das escolas municipais de Jussiape, predominantemente, é
de vulnerabilidade sócia financeira, muito por conta de uma estrutura exploradora,
racialmente excludente, oriunda de um processo histórico no qual não houve um
projeto social massivo que atendesse às populações egressas da escravidão e seus
descendentes. Os desdobramentos dessas condições baseadas em ausências de
saúde, educação e moradia de qualidade reverberaram em qualidade precária de
vida para essas pessoas. A realidade discente do município de Jussiape se adéqua
exatamente à teoria de colonial e à perspectiva crítico-dialética.
Na perspectiva da colonização, o mundo europeu não só foi capaz de solapar
novos territórios, mas foi além, explorando os corpos com trabalho forçado e
violências de várias ordens e expropriando as riquezas naturais e intelectuais dos
povos

originários

ameríndios

e

africanos.

A

colonização

europeia

pilhou

conhecimentos, negou culturas e destruiu padrões estéticos. Essa pilhagem
acarretou na construção de um ideário de negação das culturas ameríndias e
africanas em uma espécie de “escravidão mental”, que faz com que as populações
negras e ameríndias brasileiras sempre olhassem para si carregando uma
inferiorização nos mais diversos sentidos do imaginário. O padrão de colonial idade
europeu criou uma narrativa histórica universal monocultura, a qual prevê um mundo
centrado na Europa, tendo-a como “velho mundo” mesmo já se sabendo que o fóssil
humano mais antigo encontrado situa-se no leste africano, e que, portanto, a África
recebe a alcunha de “berço da humanidade”, não por acaso.
Descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar
(GOMES, 2012). No campo acadêmico da Educação, muito já se debateu sobre a
rigidez das matrizes curriculares, o empobrecimento do caráter conteudista dos
currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e realidade social, a
necessidade de formar professores e professoras reflexivos e sobre as culturas
negadas e silenciadas nos currículos. No entanto, é importante considerar que há
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alguma mudança no horizonte. A força das culturas consideradas negadas e
silenciadas nos currículos tende a aumentar cada vez mais nos últimos anos. As
mudanças

sociais,

os

processos

hegemônicos

e

contra-hegemônica

de

globalização, as tensões políticas em torno do conhecimento e dos seus efeitos
sobre a sociedade e o meio ambiente introduzem, cada vez mais, outra dinâmica
cultural e societária, dinâmica que está a exigir uma nova relação entre
desigualdade, diversidade cultural e conhecimento (GOMES, 2017).
Esse contexto complexo atinge as escolas, as universidades, o campo de
produção do conhecimento, a formação de professoras e professores, os currículos,
os sujeitos e suas práticas, instando-os a um processo de renovação. Não mais a
renovação restrita à teoria, mas aquela que cobra uma real relação dialética entre
teoria e prática. E mais: uma renovação do imaginário pedagógico e da relação entre
os sujeitos da educação. Os currículos passam, assim, a ser um dos territórios em
disputa na educação, sobretudo de novos sujeitos sociais organizados coletivamente
em movimentos sociais (ARROYO, 2011).
Professoras e professores devem lutar por uma educação crítico-dialética e
decolonial nesses territórios em disputa, na tentativa de emancipação social das
estudantes e dos estudantes. Para isso, devem valorizar as inúmeras contribuições,
em

termos

de

produção

de

conhecimento,

das

sociedades

africanas,

afrodiaspóricas, afro-brasileiras e ameríndias, imprescindíveis para o avanço da
humanidade, e promover a construção de uma consciência crítica por parte de
educandos e educandas, analisando criticamente as sociedades contemporâneas.

3.3.1.3. E A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, O QUE DIZ SOBRE O
ENSINO DE HISTÓRIA?
Apesar de possíveis ressalvas acerca da legislação educacional, seja por conta
de quaisquer motivos, deve-se estar sempre atento às diretrizes apontadas por essa
documentação. Afinal, o processo de construção de leis e parâmetros educacionais
deve ser coletivo e democrático, como ocorre na Rede Municipal de Salvador. Nesse
sentido, busca-se aqui perceber se as diretrizes propostas para o ensino de História
nos Anos Finais do Ensino Fundamental condizem com uma perspectiva críticodecolonial, que utilize as contribuições da história social e da cultura.
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Ao analisar as Competências Específicas de História para o Ensino
Fundamental, contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), depara-se com
um estímulo ao “[...] pensamento crítico, à autonomia e à formação para a cidadania”
(BNCC, 2017). Ou seja, propõe que as educandas e os educandos desenvolvam
uma consciência crítica que permita-lhes compreender as relações de poder
existentes na sociedade e posicionar-se politicamente diante delas. Portanto, uma
perspectiva crítico-dialética no ensino de História condiz com a legislação
educacional vigente. Ao tempo em que as correntes teóricas da história social e da
cultura funcionam como ferramentas para alcançar esse objetivo, tendo em vista que
priorizam um olhar para as experiências de vida das camadas sociais menos
abastadas, excluídas ou marginalizadas.
Nesse mesmo subtópico da BNCC, encontram-se diretrizes voltadas para a
valorização da alteridade, por meio da defesa da necessidade do estudo das
populações negras e ameríndias enquanto agentes no processo histórico brasileiro.
Essa legislação defende a importância da obrigatoriedade da inclusão da temática
da história da África e das culturas afro-brasileiras e ameríndias, por meio das Leis
10.639/03 e 11.645/08. Dessa maneira, as bases nacionais curriculares prevêem e
até estimulam uma educação antirracista e de colonial, um ensino de História que
combata qualquer tipo de discriminação ou preconceito e que fuja de concepções
eurocentradas, que estiveram (e às vezes ainda estão) presentes na história do
Brasil e na historiografia brasileira. Essas possibilidades ficam evidenciadas no
trecho abaixo:

“Problematizando a ideia do “Outro”, convém observar a presença de
uma percepção estereo-tipada naturalizada de diferença, ao se tratar
de indígenas e africanos. Essa problemática está associada à
produção de uma história brasileira marcada pela imagem de nação
constituída nos moldes da colonização europeia.” (BNCC, 2017).

Portanto, percebe-se que é fundamental para os Anos Finais do Ensino
Fundamental da Rede Municipal soteropolitana uma educação crítico-dialética,
antirracista e decolonial, assim como um ensino de história embasado nessas
concepções e que utilize as contribuições teórico-metodológicas da história social e
da história da cultura, pois contempla a realidade vivida pela comunidade escolar
municipal da cidade do Salvador. Levando em consideração tal contexto sóciohistórico, que possui uma população majoritariamente negra (preta e parda) que
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esteve escravizada por cerca de quatro séculos, não se pode conceber uma
educação diferente dessa. Especificamente para esse segmento educacional, a
BNCC sugere que seja pautado por três procedimentos básicos:
1. Identificar os eventos considerados importantes na história ocidental (África,
Europa e América, principalmente o Brasil);
2. Selecionar, compreender e refletir sobre a produção, circulação e utilização
de documentos de maneiras críticas.
3. Reconhecer e interpretar diferentes versões de um mesmo fenômeno
histórico para elaborar uma percepção própria.
Esses procedimentos condizem com o marcos da concepção de História
defendido aqui para os Anos Finais do Ensino Fundamental dessa rede de ensino.

3.3.1.4. Organizador Curricular
A disciplina de história deve se trabalhar os aspectos históricos do município de
Jussiape. Nas convivências entre as gerações, nas fotos lembranças dos
antepassados e de outros tempos, os alunos socializam aprendem regras sociais e
costumes, agregam valores, protegem o futuro e questionam o tempo.
Desenvolver na disciplina de História no município de Jussiape, origem,
localização, emancipação, culturas, tradições, as diferentes culturais, étnicas,
religiosas, costume, gênero e poder econômico homem e natureza, nas dimensões
culturais materiais, individuais e coletivas, contemporânea e históricas, envolvendo a
interdisciplinaridade.
Abordar a relação entre poder político, lutas e conquistas travadas por
indivíduos, classes movimentos sociais, conhecimento histórico, características e
importância

social.

Situar

acontecimento

histórico

e

localizá-los

em

uma

multiplicidade de tempos.
Tudo isso deve ser feito com o objetivo de desenvolver no aluno a capacidade
de observar, extrair informações e de interpretar algumas características da
realidade e do seu entorno, estabelecer algumas relações e confrontações entre
informações atuais do município.
6º ano
TEMPORALIDADE, ESPAÇO E REGISTROS HISTÓRICOS
APRENDIZAGENS ESPERADAS
INDICADORES DE AVALIAÇÃO
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Compreender e problematizar os
conceitos de ciência, temporalidade,
espaço e fontes de pesquisa do
município de Jussiape.

Demonstra compreensão sobre os
princípios elementares da disciplina:
noção de tempo, periodização, fontes e
pesquisa histórica?

Compreender e valorizar a pesquisa
científica e a metodologia da pesquisa
em história.

Demonstra compreensão sobre a
historicidade e problematiza a
periodização histórica em: antiguidade,
idade média, período moderno e período
contemporâneo?

Identificar e reconhecer a produção
historiográfica enquanto conhecimento
científico.

Dominar e aplicar os conhecimentos e
procedimentos básicos sobre pesquisa,
demonstrando-os por meio de produções
diversas.
A INVENÇÃO DO MUNDO CLÁSSICO E O CONTRAPONTO COM OUTRAS
SOCIEDADES
Compreender os conceitos de: mundo
Compreende e problematiza sobre o
antigo, nômade, sedentário,
surgimento dos primeiros seres humanos
comunidade, sociedades e civilização.
e das primeiras sociedades humanas que
ocorreram no continente africano?
Compreender que a vida em sociedade é
permeada de relações harmônicas e
É capaz de identificar a diferença entre
comunidades nômades e comunidades
conflituosas, geralmente injustas e
desiguais.
sedentárias?
Comparar as diferenças entre as
sociedades nômades e sedentárias.
Compreender que existiram diversas
formas de organizações sociais e de
valores humanos nas diferentes
sociedades ao longo da história.

Demonstra apropriação das principais
causas que levaram à formação das
primeiras sociedades e suas principais
características, durante a antiguidade?
Demonstra compreensão e capacidade
de comparar as principais características
relacionadas à estrutura social,
organização política e econômica,
religiosidade, produção de conhecimento
e educação das primeiras civilizações
humanas, no continente africano, no
oriente médio e no leste asiático?
É capaz de identificar e valorizar as
importantes contribuições científicas e
culturais das primeiras civilizações
africanas e orientais, compreendendo
que são antecessoras à chamada
Antiguidade Clássica?
Elabora questionamentos, hipóteses,
argumentos e proposições sobre a
invenção e a hipervalorização da
“Antiguidade Clássica” – Grécia Antiga e
Roma Antiga?
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LÓGICAS DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICA
Trabalhar quem foram os primeiros poder Compreende os conceitos de cidadania,
políticos do município de Jussiape e sua democracia, cidades-estado e república?
emancipação.
Analisa, problematiza e compreende as
interações, as relações sociais, políticas,
Compreender os conceitos de:
econômicas, de trabalho, de gênero, de
organização social, política, economia,
cultura, cidadania, democracia, trabalho, religiosidade e de classe que existiram
nas diferentes sociedades da
religiosidade e gênero.
antiguidade?
Compreender criticamente as diferentes
formas de dominação social
hegemônicas existentes nas diversas
sociedades e civilizações ao longo da
história.
Comparar a noção de cidadania e as
formas de democracia existentes no
mundo antigo com aquelas encontradas
na contemporaneidade.
Comparar a religiosidade e as diferenças
existentes entre os gêneros masculino e
feminino nas civilizações da antiguidade
e nos dias atuais.
TRABALHO E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Compreender e problematizar os
Identifica as principais causas que
conceitos de: período medieval,
levaram ao fim do denominado período
rupturas, continuidades, servidão e
antigo e as principais características do
escravidão.
período medieval, nos diferentes
contextos ao redor do mundo?
Compreender que as estruturas sociais
Identifica as principais mudanças e
mudam ao longo tempo, decorrente de
causas variadas.
permanências, ou rupturas e
continuidades, na passagem da
antiguidade para o período medieval, nos
Comparação das principais
diferentes contextos ao redor do mundo?
características das sociedades
existentes no mundo antigo com aquelas
encontradas no mundo medieval.

7º ano
O MUNDO MODERNO E A CONEXÃO ENTRE AS
SOCIEDADESAFRICANAS, AMERICANAS E EUROPEIAS
APRENDIZAGENS ESPERADAS
INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Compreender que existiram diferentes
Faz a apropriação do conceito de
processos históricos em determinados
eurocentrismo e é capaz de
contextos sócio-históricos no mundo
problematizar sua hegemonia na
historiografia sobre o período medieval?
durante o período medieval, dominando
e problematizando o conceito de
eurocentrismo.
Problematiza o conceito de período
medieval ou de idade média, refutando a
perspectiva de atraso que foi imputada a
Compreender e problematizar o
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eurocentrismo presente na historiografia
sobre o período medieval.
Identificar e compreender a dimensão de
importância da África Subsaariana, do
Império de Songai, do Império de Gana e
do Império de Mali, valorizando a
complexidade social e a produção de
conhecimento desses contextos sóciohistóricos.
Identificar e valorizar a produção de
conhecimento científico e as expressões
religiosas do mundo árabe durante o
período medieval.
Compreender a importância das trocas
comerciais entre diferentes civilizações
do mundo medieval enquanto difusoras
de cultura: modos de vida, conhecimento
científico, religiosidade.

esse período na historiografia?
Identifica e analisa as diferenças e
semelhanças entre os diferentes
contextos sócio-históricos do mundo
medieval (África, Américas, Ásia e
Europa)?
Identifica e valoriza as contribuições
culturais e científicas das sociedades da
África Subsaariana medieval (Império de
Songai, Império de Gana e Império de
Mali)?
Compreende a importância das
contribuições culturais e científicas do
mundo árabe medieval, reconhecendo
seu avanço tecnológico e epistêmico em
relação às sociedades europeias?

Identifica as possibilidades de interação
cultural que as trocas comerciais entre
as civilizações medievais, principalmente
Identificar e valorizar o processo histórico entre orientais e ocidentais, propiciaram:
das diferentes sociedades ameríndias
modos de vida, conhecimento científico,
pré-colombianas, durante o período
religiosidade, entre outros?
medieval, no que tange a conhecimento
científico, religiosidade, organização
Compreende a diversidade e a
social e
complexidade das sociedades
aspectos culturais.
ameríndias medievais pré-colombianas,
identificando suas contribuições
culturais, científicas, sobre religiosidade
Compreender as rupturas e
continuidades, as relações de dominação e sobre organização social?
social e de servidão no processo
Identifica e analisa de forma crítica as
histórico medieval europeu.
relações de poder, domínio e servidão
existentes na Europa medieval,
Compreender o poder hegemônico da
exercidas nas diferentes classes sociais?
Igreja Católica na Europa medieval,
comparando e problematizando a
Compreende a dimensão do poder
hegemonia das religiões cristãs nos
socioeconômico da Igreja Católica na
países ocidentais contemporâneos.
Europa medieval e as consequências
dessa questão para o mundo ocidental
contemporâneo, reconhecendo e
problematizando a hegemonia das
religiões cristãs?
HUMANISMOS, RENASCIMENTOS E O NOVO MUNDO
Compreender e problematizar os
Apropria-se e problematiza os conceitos:
conceitos de: modernidade, Humanismo, modernidade, Humanismo,
Renascimento e expansão marítima e
Renascimento e expansão marítima e
científica, mercantilismo.
científica, mercantilismo?
Compreender e problematizar as
rupturas e continuidades da

Demonstra domínio sobre a análise e
problematização de rupturas e
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modernidade europeia: Humanismo,
Renascimento e Reforma.
Identificar as expansões científicas e
marítimas durante a modernidade
enquanto processos históricos
permeados por disputas territoriais e
econômicas entre as civilizações
europeias cristãs e árabes muçulmanas.
Identificar e compreender a relação entre
o processo histórico da modernidade e o
mundo contemporâneo, no que tange a:
desenvolvimento econômico, disputa por
recursos naturais e mercados
consumidores, embates religiosos,
formas de trabalho e modos de
produção.

continuidades relativas à modernidade
europeia, assim como seus efeitos no
continente africano e nas Américas?
Identifica e analisa de forma crítica os
interesses e disputas envolvidos no
processo histórico da expansão marítima
e científica da modernidade,
problematizando questões relacionadas
a economia, religiosidade, poder político
e militar, entre outros?

Demonstra compreensão e analisa de
forma crítica as relações entre o
processo histórico da modernidade e o
mundo contemporâneo,
problematizando, principalmente:
desenvolvimento econômico, disputa por
recursos naturais e mercados
consumidores, embates religiosos,
formas de trabalho e modos de
produção?
A ORGANIZAÇÃO DO PODER E AS DINÂMICAS DO MUNDO COLONIAL
AMERICANO
Demonstra apropriação compreensão
Compreender e dominar os conceitos
dos conceitos de: Estado, poder, nação,
de: Estado, poder, nação, monarquia e
monarquia e absolutismo, aplicando-os
absolutismo.
em atividades ao longo do processo de
aprendizagem sobre a organização do
Compreender o processo histórico da
poder no mundo moderno?
formação dos estados nacionais
europeus, problematizando a construção
da ideia de nação e do ideal de
nacionalismo.
Identificar a centralização do poder
político, militar e econômico nos estados
europeus e compreender como esse
processo influenciou na conquista e
exploração das Américas por meio da
colonização.
Comparar as formações dos estados
nacionais de Portugal, Espanha,
Inglaterra e França, relacionando esses
processos históricos com a configuração
mundial atual, marcada pelas
desigualdades entre países
abastados e países pobres.

Analisa de forma crítica a ideia de nação
e o ideal de nacionalismo na sociedade
brasileira contemporânea,
problematizando-os a partir da
demonstração da construção de suas
características por meio do processo
histórico da modernidade?
Relaciona o processo de centralização do
poder político, econômico e militar, que
ocorreu nos estados nacionais europeus,
com o processo de conquista e
exploração das Américas, por meio da
exposição de comparações ou análises
comparativas com a sociedade brasileira
atual?
Relaciona o processo de formação dos
estados nacionais europeus,
principalmente os de Portugal, Espanha,
Inglaterra e França, com a configuração
mundial atual, no que tange às
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desigualdades entre países abastados e
países pobres, por meio de atividades
que priorizem análises comparativas dos
indicativos socioeconômicos do Brasil e
de outros países?
LÓGICAS COMERCIAIS E MERCANTIS DA MODERNIDADE
Compreender os conceitos de: matériaDemonstra compreensão e domínio
prima, mercados consumidores,
sobre os conceitos de: matéria-prima,
mercados consumidores, escravidão e
escravidão e capitalismo.
capitalismo, por meio de uma análise
crítica que os problematize e compare ao
Compreender os motivos que levaram à
longo do processo histórico da
formação do mercantilismo e ao
modernidade com o mundo
processo de expansão marítima
contemporâneo?
europeia, problematizando as relações
de domínio e exploração
Demonstra uma análise crítica sobre as
promovidas na disputa por matériasrazões e interesses envolvidos na
primas, rotas comerciais e mercados
formação do mercantilismo e no
consumidores.
processo de expansão marítima e
comercial europeia, problematizando as
Compreender sobre a dimensão e o
disputas e tensões, as relações de
impacto do tráfico de escravizados e
dominação e exploração existentes,
escravizadas, que foram sequestradas
estabelecendo relações com a
do continente africano, no
configuração mundial atual,
desenvolvimento socioeconômico dos
principalmente com as Américas e com a
países europeus escravagistas.
África?
Compreender criticamente a
consolidação do sistema capitalista, por
meio da exploração colonial nas
Américas e do comércio de pessoas
negras africanas.

Estabelece relações entre as
desigualdades e preconceitos raciais
existentes atualmente e o processo
histórico da escravidão moderna,
analisando criticamente o tráfico de
escravizados e escravizadas, que foram
sequestrado(as) do continente africano e
seus impactos nas relações
socioeconômicas do Brasil atual, por
meio de atividades que explicitem tanto
as desigualdades quanto as conquistas,
avanços e contribuições das populações
negras?
Demonstra como os processos históricos
de exploração das Américas e de
sequestro, escravização e comércio de
pessoas negras entre os continentes
africano, europeu e americano impactou
nas estruturas sociais e econômicas dos
territórios envolvidos, por meio de
atividades voltadas para análises críticas
e comparativas?

8º ano
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O MUNDO CONTEMPORÂNEO: O ANTIGO REGIME EM CRISE
APRENDIZAGENS ESPERADAS
INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Analisar os movimentos revolucionários
Compreende a importância das
transformadores e suas reverberações
organizações sociais em busca de
em diferentes territórios.
melhores condições para a população,
principalmente as de condições mais
Refletir sobre as ideias iluministas e suas difíceis?
consequências nos movimentos
revolucionários europeus e nas
Compreende e analisa a relevância de
Américas.
mobilizações sociais a partir da
conscientização da realidade social,
econômica e política que vive a
Analisar os impactos da Revolução
população de determinados lugares?
Industrial na produção e circulação de
povos, produtos e culturas.
Compreende as consequências do
processo da Revolução Industrial para o
Identificar e relacionar os processos da
mundo?
Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no mundo.

Identifica e relaciona o processo da
Revolução Francesa e seus
desdobramentos na Europa e no
mundo?
OS PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA NAS AMÉRICAS
Discutir os processos emancipatórios
Demonstra conhecimento dos fatos e faz
das colônias americanas como
interpretações acerca do processo de
consequências das ideias liberais.
emancipação brasileira em relação a
Portugal?
Analisar o processo de independência do
Compreende as formas de consolidação
Brasil e a formação de um governo
da independência do Brasil e seu
monárquico e escravista.
processo de formação nacional?
Discutir os movimentos de reação às
formas de governo, economia e
Identifica o Brasil no contexto
internacional enquanto país em formação
sociedade no Brasil após 1822.
no século XIX?
Analisar a política econômica imperialista
europeia para com os continentes
africano e asiático.
O BRASIL DO SÉCULO XIX
Identificar e analisar o equilíbrio das
Identifica e analisa o equilíbrio das forças
forças e os sujeitos envolvidos nas
e os sujeitos envolvidos nas disputas
disputas políticas durante o Primeiro e o
políticas durante o Primeiro e o Segundo
Segundo Reinado.
Reinado?
Identificar, comparar e analisar a
diversidade política, social e regional nas
rebeliões e nos movimentos
contestatórios ao poder centralizado.

Identifica, compara e analisa a
diversidade política, social e regional nas
rebeliões e nos movimentos
contestatórios ao poder centralizado?

Relacionar as transformações territoriais,
em razão de questões de fronteiras, com
as tensões e conflitos durante o Império.

Relaciona as transformações territoriais,
em razão de questões de fronteiras, com
as tensões e conflitos durante o Império?

Identificar as questões internas e

Identifica as questões internas e
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externas sobre a atuação do Brasil na
Guerra do Paraguai e discutir diferentes
versões sobre o conflito.

externas sobre a atuação do Brasil na
Guerra do Paraguai e discute diferentes
versões sobre o conflito?

Formular questionamentos sobre o
legado da escravidão nas Américas, com
base na seleção e consulta de fontes de
diferentes naturezas.

Formula questionamentos sobre o
legado da escravidão nas Américas, com
base na seleção e consulta de fontes de
diferentes naturezas?

Identificar e relacionar aspectos das
estruturas sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil e
discutir a importância de ações
afirmativas.

Identifica e relaciona aspectos das
estruturas sociais da atualidade com os
legados da escravidão no Brasil e
discute a importância de ações
afirmativas?

Identificar e analisar as políticas oficiais
com relação ao indígena durante o
Império.

Identifica e analisa as políticas oficiais
com relação ao indígena durante o
Império?
CONFIGURAÇÕES DO MUNDO NO SÉCULO XIX
Estabelecer relações causais entre as
Estabelece relações causais entre as
ideologias raciais e o determinismo no
ideologias raciais e o determinismo no
contexto do imperialismo europeu e seus contexto do imperialismo europeu e seus
impactos na África e na Ásia.
impactos na África e na Ásia?
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.

Reconhece os principais produtos
utilizados pelos europeus, procedentes
do continente africano durante o
imperialismo e analisa os impactos sobre
as comunidades locais na forma de
organização e exploração econômica?

Caracterizar e contextualizar aspectos
das relações entre os Estados Unidos da
América e a América Latina no século
XIX.

Caracteriza e contextualiza aspectos das
relações entre os Estados Unidos da
América e a América Latina no século
XIX?

Identificar e contextualizar o
protagonismo das populações locais na
resistência ao imperialismo na África e
Ásia.

Identifica e contextualiza o protagonismo
das populações locais na resistência ao
imperialismo na África e Ásia?

Identificar as tensões e os significados
dos discursos civilizatórios, avaliando
seus impactos negativos para os povos
indígenas originários e as populações
negras nas Américas.

Identifica as tensões e os significados
dos discursos civilizatórios, avaliando
seus impactos negativos para os povos
indígenas originários e as populações
negras nas Américas?

9º ano
IMENTO DA REPÚBLICA NO BRASIL E OS
PROCESSOSHISTÓRICOS ATÉ A METADE DO SÉCULO XX
APRENDIZAGENS ESPERADAS
INDICADORES DE AVALIAÇÃO
Identificar e refletir sobre os principais
Compreende a importância do exercício
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no Brasil, identificando particularidades
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Identificar e analisar os mecanismos de
inserção/exclusão da população negra e
indígena na sociedade brasileira pósabolição, sua importância na participação
da formação econômica, política e social
do Brasil e nos processos de
urbanização.
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cidadão no país onde se vive a partir de
um processo histórico?
Analisa o advento e a importância de
uma República como forma de governo?
Percebe as diferenças sociais existentes
a partir da lógica capitalista?
Identifica as mobilizações sociais de
trabalhadores para terem seus direitos
garantidos e mantidos?

Compreende a forma de governos
Identificar e discutir o papel do
autoritários a partir da década de 1930,
trabalhismo como força política social e
bem como as formas de luta e
cultural no Brasil, em diferentes escalas
(nacional, regional, cidade, comunidade). resistências a eles?
TOTALITARISMO E CONFLITOS MUNDIAIS
Analisa o sistema capitalista no século
Identificar e relacionar as dinâmicas do
XX, seus efeitos e as suas
capitalismo e suas crises, os grandes
contestações?
conflitos mundiais, os conflitos
vivenciados na Europa e os
desdobramentos mundiais da Revolução Compreende o processo de
independência de países africanos no
Russa, e a crise capitalista de 1929 e
século XX e suas reverberações na luta
seus desdobramentos em relação à
antirracista no mundo?
economia global.
Discutir e contextualizar os processos
de emergência do Fascismo e do
Nazismo, a consolidação dos estados
totalitários e as práticas de extermínio
(como o holocausto), assim como o
colonialismo no continente africano e
asiático e as formas de resistência das
populações locais diante das questões
internacionais.

Valoriza a democracia como forma de
autonomia para as decisões de uma
nação e o exercício de cidadania?
Compreende a importância da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos como garantia de valor à vida,
à liberdade de expressão, à dignidade
humana e respeito às diferenças?
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3.3.2. GEOGRAFIA

3.3.2.1.

AS

COMPETÊNCIAS

GERAIS,

COMPETÊNCIAS

DA

ÁREA,

ESPECÍFICAS DA GEOGRAFIA E AS HABILIDADES

Fonte: Elaboração dos redatores do Componente Curricular de Geografia (2018)

Por meio dessa proposta, torna-se fundamental o aprofundamento do estudo
do espaço capaz de promover a conexão entre diferentes temas em variadas
escalas, envolvendo os princípios geográficos de analogia, conexão, diferenciação,
distribuição, extensão, localização e ordem. A formação do raciocínio socioespacial
dos estudantes perpassa pela compreensão dos conceitos/categorias estruturantes
da ciência geográfica, como: paisagem, lugar, território e região. Esses conceitos
são estratégicos para promover o desenvolvimento do pensamento espacial através
do confronto entre a ciência e as experiências concretas do cotidiano. A ciência
geográfica demanda, constantemente, observação e análise do mundo construído
cotidianamente, considerando a relação entre a sociedade e a natureza.
O estudo da distribuição dos elementos naturais e humanos, fenômenos de
caráter geográfico, a mobilização de conteúdos para superação de problemas a
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partir da curiosidade, uso de métodos de investigação e elaboração de propostas
coletivas mostram-se como atributos fundantes de conscientização humana, pois
dão suporte ao exercício de reflexão e mudança de postura com intervenções
concretas em consonância com a vida prática e real.
A contribuição da Geografia para o fortalecimento do currículo da Educação
Fundamental requer um resgate à trajetória do pensamento geográfico, já que o
ensino deste componente curricular foi fortemente influenciado pelas transformações
na própria ciência em diferentes contextos históricos. As contribuições do positivismo
francês até as abordagens pós-modernas são fundamentais para a efetivação das
políticas formativas significativas e atualizadas.
Nas últimas décadas, a Geografia passa a desenvolver novos trabalhos,
privilegiando as dimensões subjetivas da relação humana com a natureza,
considerando a cultura e o modo como se diversificam as percepções do espaço
geográfico e as formas de sua configuração. O espaço passa a ser visto através de
sua singularidade, envolvendo outros saberes, principalmente a Sociologia, a
Antropologia, as Ciências Política e Biológica, aprofundando sua identidade
interdisciplinar. O espaço então passa a ser, também, compreendido a partir das
vivências dos grupos humanos e sua correlação entre valores, símbolos e
comportamentos, como discutem Yi-Fu Tuan e Armand Frémont.
Essa tendência vem resgatar um conjunto de ideias, sentimentos e
percepções que as pessoas têm do seu lugar de experiências, que tem o potencial
de reforçar o compromisso cidadão das pessoas com as futuras gerações, como é
expresso nesta proposta formativa em todo o Ensino Fundamental, desde o primeiro
até o nono ano. Essa aproximação entre a visão crítica e a percepção humanista
agregando as vivências e o afeto entre os grupos sociais com o “espaço vivido”,
considerando as dimensões simbólicas e estéticas dos indivíduos em seu cotidiano,
envolve práticas capazes de ser contextualizadas nos diferentes territórios de
identidade do nosso estado.
Ao entender o sentimento em relação aos lugares, torna-se inevitável
questionar a descaracterização dos lugares em decorrência do processo evolutivo
da globalização. Tal processo implica a uniformização dos modos de vida e,
consequentemente, dos espaços, como, por exemplo, a deterioração do meio
ambiente em função do processo produtivo capitalista.
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Em vista dessas questões, esta proposta curricular reforça a perspectiva de
que todo ato educativo é político, pelo fato de ser manifestação de poder, referente
aos saberes que todos possuem, interação e mediação destes com todos os
integrantes do ato educativo. As abordagens críticas são reforçadas, ao ser incluído
o desenvolvimento da autonomia como uma das competências centrais a serem
desenvolvidas na proposta educativa da escola. O fortalecimento da “autonomia” nas
práticas educativas é contemplado progressivamente em diferentes habilidades
dentro de cada eixo temático e vinculado à ideia de participação social e política.
Reafirma-se a necessidade de privilegiar competências comprometidas com a
transformação social a partir da ótica dos sujeitos da escola. Partindo disso, a leitura
de mundo e a promoção da autonomia do estudante no processo de aprendizagem
geográfica passam a ser traduzidas como uma condição essencial para a
contextualização da aprendizagem e diversificação das temáticas, objetos de
conhecimento e conteúdos trabalhados pela escola. Essa discussão está
diretamente relacionada à própria construção da democracia, como o princípio
inspirador do pensamento político-pedagógico e da gestão democrática.
A promoção da autonomia entre os sujeitos da educação requer o
desenvolvimento de metodologias ativas de emancipação, sobretudo num contexto
de instabilidade econômica e social marcada pela diminuição do emprego e aumento
da violência como se vive neste século. Não apenas pensar o mundo criticamente,
mas também o desenvolvimento de atitudes responsáveis e éticas diante da
realidade concreta são princípios fundantes para o ensino da Geografia.
As práticas pedagógicas neste componente são, por essência, interativas,
dialogadas, privilegiando o questionamento, investigação e intervenção, partindo do
local tendo em vista o global. O ensino que se pretenda relevante deve ser
comprometido com a superação de problemas sociais, econômicos, políticos,
culturais e ambientais.
Assim, tornam-se necessárias as práticas que contemplem aulas mais
atrativas, dinâmicas significativas e includentes. Como, por exemplo, o uso de
mapas

temáticos,

geoprocessamento,

trabalho

de

campo,

uso

do

GPS,

dramatização, entrevista, vídeoaula, produção de vídeo, jornal falado, sala ambiente,
confecção de painéis, criação de blog, grupos específicos nas redes sociais, leitura
da paisagem, música, filmes, confecção de maquetes, fórum simulado, etc. Deve-se
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atentar para que essas práticas agreguem as múltiplas inteligências, sobretudo as
voltadas para a educação inclusiva.
Um dos grandes desafios que enfrentamos na escola brasileira é a admissão
dos alunos especiais, público alvo da educação inclusiva. Vivemos em uma
sociedade altamente competitiva, excludente e preconceituosa. A devida inserção do
aluno especial “está colocada como compromisso ético-político, que implica garantir
a educação como direito de todos” (Prieto, 2006). É dever da escola o
reconhecimento de que todos têm a capacidade de apreender e ser respeitado em
suas diferenças de sexo, orientação sexual, idade, classe social, etnia, língua,
estado de saúde e deficiência.
Entretanto, as leis que regulamentam e asseguram esse direito ainda têm
pouco avançado na prática para a inclusão educacional desses indivíduos no
contexto do ensino regular. Não obstante, os programas educacionais da escola
regular ainda não contemplaram aqueles que necessitam de ações educativas
integradoras, ou seja, para alunos com necessidades educacionais especiais
conjuntamente com o ensino regular. Em verdade, a flexibilidade dos conteúdos
escolares, para a realidade do aluno especial no contexto escolar, ainda não
contemplou a realidade de suas necessidades individuais ou coletivas para a real
inserção na conjuntura escolar.
Desde séries iniciais, os alunos são instigados a desenvolver habilidades que
venham a possibilitar uma compreensão do mundo a partir da perspectiva
geográfica. A possibilidade de leitura de mundo pode ser facilitada com a introdução
de conhecimento específicos da ciência geográfica, sobretudo na abordagem da
cartografia escolar. Entretanto, esse entendimento dar-se-á mediante a metodologia
concisa e voltada principalmente à vida cotidiana do aluno, a partir do conhecimento
do próprio espaço corporal e da sua relação com o espaço vivido.
Conhecer o processo de mapeamento do espaço requer a criação de meios
de representação mediante simbologia, aprender a ler informações geográficas
contidas nas diversas representações cartográficas. A leitura de um mapa exige
questionamentos como: O que há em tal lugar? Onde estão essas características?
Em que ordem? Quanto? É imprescindível o uso constante dessa representação
gráfica em sala de aula. Acrescente-se ainda que o ensino e a aprendizagem façam
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parte de um mesmo processo, pois se segue um ao outro, e um sempre procede a
outro.
Assim, não haverá ensino sem aprendizagem para o pleno desenvolvimento
dos alunos com ou sem necessidades especiais. É necessário o emprego de
métodos de ensino que privilegie suas potencialidades cognitivas, afetivas e
motoras. Isto só é possível, a partir de métodos educativos capazes de inseri-los no
contexto do ensino regular. A simples matrícula do aluno especial em séries
regulares, sem o devido preparo didático- pedagógico, pode aumentar a resistência
de alguns profissionais, como apontam os estudos de vários autores (Bueno, 1998;
Januzzi, 1992, 2004; Mazzotta, 1996). Torna-se fundamental para a escola viabilizar
ações que permitam cada vez mais a socialização desses indivíduos, pautadas de
rigor científico.
No Brasil ainda há poucos trabalhos em Geografia que abordem uma
proposta metodológica para indivíduos especiais, entretanto temos renomados
pesquisadores (Almeida, 2010; Castrogiovanni, 2000; Callai, 2000; Martinelli, 2010;
Siminelli, 2010;
Paganelli, 2010;) na linha de pesquisa sobre Cartografia Escolar que
subsidiará o aprofundamento desta temática, pois serve de referência significativa no
âmbito desta abordagem.
É importante ressaltar que, nesse contexto, a cartografia escolar pode
subsidiar a compreensão do espaço em suas múltiplas abordagens, visto que essa
área do conhecimento desvela a relação entre o espaço vivido e o espaço
percebido. Dessa forma, a cartografia escolar tem um lugar privilegiado na
compreensão, pelo aluno, do espaço historicamente produzido.
A interdisciplinaridade é sem dúvida uma das bases epistemológicas da
ciência geográfica, visto que dialoga e articula com outros saberes. O conhecimento
geográfico requer a construção de práticas significativas a partir de saberes que não
podem ser fragmentados e descontextualizados. História, Artes, Ciências da
Natureza, Matemática e Linguagem apresentam textos, imagens, mapas, gráficos,
ilustrações que exploram o conteúdo de forma interdisciplinar. Assim, precisa-se
assegurar o fortalecimento das relações entre as diferentes áreas do conhecimento
para a real compreensão do todo.
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Os múltiplos conhecimentos devem estar articulados com outros de caráter
popular, filosófico e religioso a partir do contexto de vivência dos estudantes.
Devem-se considerar nesse sentido, as especificidades, dialogando com o cotidiano
dos alunos, das demais esferas da sua vida, como o lazer, as manifestações
culturais, inclusive do trabalho. É necessário esforço pedagógico e sistemático para
considerar o mundo, a história, a cultura das populações quilombolas, indígenas,
ribeirinhas, rurais, e as múltiplas modalidades de educação, como a Educação de
Jovens e Adultos, a Educação Especial, Educação Prisional, dentre tantos outros
presentes no estado da Bahia.
Essa intenção formativa requer revisão da formação dos educadores, no seu
perfil pedagógico e seu posicionamento ideológico além da visão do seu papel como
profissional. Somado a isso, reafirma-se o compromisso com a qualidade no que diz
respeito ao dever do Estado de garantir a modernização da estrutura física das
escolas, adequações das instalações e atualização dos materiais que dão suporte às
aulas práticas e lúdicas, como mapas, globos e bússolas, orçamento para subsidiar
trabalho de campo e aquisição de equipamentos tecnológicos que deem suporte aos
estudos e produções cartográficas através de mídias digitais e internet.
O ensino de Geografia, pautado no estudo da interação entre sociedade e
natureza nas diferentes escalas espaciais, proporciona um campo indispensável
para se pensar nos caminhos para a organização, incorporação e sistematização do
saber que os alunos constroem nas diversas esferas de suas vidas a partir do local
onde vivem. O estudo do meio favorece, de maneira especial, considerações sobre o
que eles trazem das experiências do espaço e do tempo. Para a garantia dos
direitos de aprendizagens geográficas, exige-se esforço no sentido de promover
atividades extraclasses, com exploração de múltiplos espaços e tempos dentro e
fora da escola, com práticas inter e transdisciplinares, que visem sempre à
progressão continuada dos estudos.
Considerar essas múltiplas realidades é um caminho importante para pensar
em atividades educativas que respeitem o direito ao lazer e à diversão, muitas vezes
reduzido a níveis muito baixos nas práticas cotidianas no que diz respeito ao ensino
da Geografia.
Há de se considerar, também, a valorização da experiência. Ela se configura
através de tudo que passa entre os sujeitos, de tudo que acontece e que produz
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sentido para eles, inclusive o que os fazem viver; ela é o que os implica, portanto os
afeta, toca, mobiliza e também impõe e nos compromete. Assim, a experiência
pedagógica nunca os deixa indiferentes. Adotar a noção de experiência para se
promoverem práticas educativas transformadoras reside no interesse em valorizar os
saberes multirreferenciados para além do que as tradições científicas e acadêmicas
hierarquizadas instituem como válido. Essa noção permite entender com maior
profundidade como os indivíduos interpretam e organizam suas realidades e acabam
construindo seus ordenamentos, ou seja, “propõem e constroem investigações
implicadas,

engajadas”

(MACEDO,

2015,

p.

20),

como

se

pensa

numa

aprendizagem espacial contemporânea.
Nessa lógica, a avaliação do avanço e desenvolvimento da aprendizagem e
ensino deve ultrapassar as provas e testes escritos, historicamente privilegiados
quando se valorizavam os conhecimentos teóricos e de forma pontual. Já vem sendo
amplamente discutida a importância de se diversificarem os instrumentos, os tempos
e espaços de aferição, servindo de referência não apenas ao estudante, mas
também ao professor. Ela faz parte do processo formativo, daí a importância em ser
desenvolvida processualmente, de forma dialogada, traçando estratégias para
superação de dificuldades. As estratégias avaliativas devem estar em sintonia com a
prática desenvolvida e com os objetivos selecionados para cada ação pedagógica, a
fim de se prezar pela coerência e servir como estímulo ao avanço da investigação,
trocas no processo formativo e evitar exclusões e classificações desnecessárias. É
importante que não se perca de vista as finalidades da educação em geral e as
especificidades da Geografia como uma ciência humana nem do objetivo do Ensino
Fundamental.
O currículo de Geografia no Ensino Fundamental traz, na primeira coluna, as
cinco unidades temáticas: O sujeito e seu lugar no mundo, Conexões e escalas,
Mundo do trabalho, Formas de representação e pensamento espacial, Natureza,
ambientes e qualidade de vida. Na segunda coluna, são apresentadas as
competências que tem maior articulação com os objetos de conhecimento e
habilidades apresentadas na sequência.

3.3.2.2. Marcos da Concepção –
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A intensificação dos processos globalizantes e a expansão do meio técnico
científico informacional vêm provocando mudanças na sociedade e trazendo
repercussões significativas para a educação no que diz respeito às suas práticas
formativas. Essa tendência vem estimulando a revisão de concepções acerca do
currículo, abordagens epistemológicas, didáticas, metodológicas e políticas. Por sua
vez, o ensino da Geografia em sala de aula passou a ganhar novos desafios e tantas
outras possibilidades de rearranjos pedagógicos nunca vistos antes em nossa
história. Todo o dinamismo mediado pelas tecnologias da informação e comunicação
– TICs vem promovendo novas formas de investigar, aprender, pensar e produzir o
espaço de vivência cotidiana, demandando de professores e estudantes uma revisão
dos métodos de produção, articulação e aplicação do conhecimento.
Com a expansão da circulação de pessoas, produtos, mercadorias e capital, a
dinâmica social tem se tornado cada vez mais complexa e instável, reafirmando a
posição de destaque que os saberes geográficos vêm assumindo nos processos
formativos escolares. Esse cenário promove novas oportunidades de interação entre
as pessoas de diversas áreas do globo, proporcionando novas trocas diariamente.
Através dessas realidades, mediadas por redes digitais, os estudos sobre paisagem,
região, território e lugar ganham novas proporções, em que conhecer lugares e
pessoas se torna condição cada vez mais elementar para atender necessidades de
sobrevivência e desenvolvimento da humanidade.
As noções de espaço e tempo, além das relações do ser humano com os
meios sociais e naturais, vêm sendo alteradas intensamente. A apreensão do
conhecimento e a compreensão crítica do mundo, com o reconhecimento de suas
semelhanças, diferenças, diversidades e desigualdades, tornam-se, cada dia mais,
condições indispensáveis para a construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.
A necessidade de promover aprendizagens ativas na escola, que apontem
para a formação de sujeitos críticos, autônomos, conscientes a respeito de si e do
outro é cada vez maior. Diante disso, ganham força as propostas que coadunam
com ações integradoras por meio de práticas inter e transdisciplinares. Novos
olhares sobre a forma de aprender e ensinar comprometidos com a construção de
competências vêm proporcionando cada vez maior desenvolvimento da capacidade
humana de mobilizar habilidades, conteúdos conceituais, atitudinais e
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procedimentais com vistas a uma formação integral, fincadas em laços de
solidariedade, cooperação, respeito à vida e ao meio ambiente.
Apesar disso, ainda persistem disparidades em relação ao acesso a bens
básicos como saúde, segurança e educação. De igual modo intensifica-se a
degradação da natureza nas micro e macro escalas, além da crescente violência e
ainda permanência das desigualdades raciais e de gênero. Essa realidade convida a
escola a encarar essas metamorfoses impostas pela exclusão técnica e novas
configurações das relações sociais. Toda essa conjuntura vem sendo marcada por
grandes instabilidades, flexibilidades e metamorfoses aceleradas no cenário político,
econômico e social em diferentes escalas, com consideráveis repercussões tanto na
Bahia como em todo o território brasileiro, exigindo o desenvolvimento de novos
saberes específicos para lidar com esse espaço cada vez mais dinâmico, interativo,
competitivo e excludente.
O respeito à dimensão humana dos indivíduos, considerando suas
subjetividades, capacidades criativas, seu direito de ser, viver, sentir, expressar-se,
respeitar a si e ao outro, passa pela apreensão cognitiva, conceitual e descritiva do
espaço habitado, e por uma intervenção concreta que começa com práticas
pedagógicas ativas e contextualizadas que partam de demandas locais. O cotidiano
dos estudantes exige novas competências e habilidades que extrapolem a descrição
e memorização e atinjam as necessidades que se colocam na atualidade.
O desenvolvimento integral em suas dimensões física, cognitiva, afetiva,
simbólica, ética, moral e social é fundamental para a promoção e compreensão do
mundo no qual o aluno se insere. A capacidade de abordar, discutir e intervir nas
demandas da complexidade-mundo e as intervenções sociedade-natureza são
fundamentos da Geografia. A ciência geográfica contribui para formação cidadã,
uma vez que reconhece e estimula o questionamento sobre a apropriação e
transformação do arranjo sociedade- natureza, no âmbito local, regional, nacional ou
global. Dessa forma, contribui com uma aprendizagem continuada baseada em
pensamento crítico, reflexivo e participativo.
O domínio do conhecimento geográfico em uma sociedade democrática é de
fundamental importância para o exercício cidadão e formação das novas gerações.
Nas palavras de Cavalcanti, (2012, p.136) “a geografia consiste, portanto, num
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conjunto de conhecimentos constituídos da perspectiva da espacialidade. Seu papel
é explicitar a espacialidade das práticas sociais”. Para Filizola (2009, p. 24), o
objetivo da Geografia Escolar é preparar um agir cotidiano ao circular com
segurança no espaço, seja o de sua comunidade, seja o de outrem, demonstrando
interesse pelo meio ambiente, tomando decisões, avaliando ações, assumindo
posturas e atitudes críticas diante das mídias.
As

competências

de

Geografia

a

serem

desenvolvidas

no

Ensino

Fundamental estão voltadas para produção de um sujeito reflexivo e comprometido
com a intervenção social através da tomada de consciência de si, do outro, de sua
localidade e do mundo. A partir da BNCC, são propostas sete competências básicas
que transitam pelo direito de aprendizagem construído a partir da prática reflexiva,
argumentação, aplicação e produção de conhecimentos sobre a vida coletiva,
interação entre a sociedade e natureza, com uso dos conhecimentos cartográficos e
técnicas de investigação geográfica.

3.3.2.3. Organizador Curricular
ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DO COMPONENTE CURRICULAR
-

Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e
exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.

-

Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a
importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos
fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.

-

-

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.
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.
Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender
o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar
ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem
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conhecimentos científicos da Geografia.
-

Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e
pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à
biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.

-

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

6º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS
1–2–3–5

O sujeito e seu
lugar no
mundo

1–2–3–5-7

Conexões e
escalas
2–3–5–6

6–2–4–5

2–3–4–5
Mundo do
trabalho
1–2–3–5

6–1–2–3–7

Formas de
representação 2 – 5
e pensamento

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF06GE01) Comparar modificações das
paisagens nos lugares de vivência e os
usos desses lugares em diferentes tempos.
Identidade
(EF06GE02) Analisar modificações de
sociocultural
paisagens por diferentes tipos de
sociedade, com destaque para os povos
originários.
(EF06GE03) Descrever os movimentos do
planeta e sua relação com a circulação
Relações entre os
geral da atmosfera, o tempo atmosférico,
componentes
os padrões climáticos, sua relação e
físiconaturais
impactos sobre a dinâmica social e
econômica no campo e na cidade.
(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 do Brasil
e da Bahia e a sua localização no
modelado da superfície terrestre e da
cobertura vegetal.
(EF06GE05) Relacionar padrões
climáticos, tipos de solo, relevo e
formações vegetais.
(EF06GE06*) Identificar as características
das paisagens transformadas pelo trabalho
humano a partir do desenvolvimento da
agropecuária e do processo de
industrialização e ofertas de diversos
Transformação das serviços, partindo de sua realidade.
paisagens naturais
(EF06GE07*) Explicar as mudanças na
e antrópicas
interação humana com a natureza a partir
do surgimento das cidades, considerando
a história dos processos produtivos em sua
comunidade, estado, no Brasil e no
mundo.
Fenômenos
(EF06GE08) Medir distâncias na superfície
naturais e sociais
pelas escalas gráficas e numéricas dos
representados de
mapas.

348

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
349 - Ano - Nº 1580

Jussiape

espacial
5–4–2

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

6–1–2–3–5

1–4–5–3–2

diferentes maneiras (EF06GE09) Elaborar modelos
tridimensionais, blocos-diagramas e perfis
topográficos e de vegetação, visando à
representação de elementos e estruturas
da superfície terrestre.
Biodiversidade e
(EF06GE10) Explicar as diferentes formas
ciclo hidrológico
de uso do solo (rotação de terras,
terraceamento, aterros etc.) e de
apropriação dos recursos hídricos (sistema
de irrigação, tratamento e redes de
distribuição), bem como suas vantagens e
desvantagens em diferentes épocas e
lugares.
(EF06GE11) Analisar distintas interações
das sociedades com a natureza, com base
na distribuição dos componentes físiconaturais, incluindo as transformações da
biodiversidade local e do mundo.
(EF06GE12*) Identificar o consumo dos
recursos hídricos e o uso das principais
bacias hidrográficas no seu município, na
Bahia, no Brasil e no mundo, enfatizando
as transformações nos ambientes urbanos
e rurais.

1–2–3–4–5

(EF06GE13*) Analisar consequências,
vantagens e desvantagens das práticas
humanas na dinâmica climática (ilha de
calor etc.), considerando a realidade local.

1–2–3–6–7

Atividades
humanas e
dinâmica climática

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

7º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS
O sujeito e
seu lugar no
mundo
Conexões e
escalas

3–5

1–2–3–4–5

HABILIDADES

(EF07GE01*) Avaliar, por meio de
Ideias e
exemplos extraídos dos meios de
concepções sobre a
comunicação, ideias e estereótipos acerca
formação territorial
das paisagens e da formação territorial do
do Brasil
Brasil e da Bahia.
(EF07GE02*) Analisar a influência dos
Formação territorial fluxos econômicos e populacionais na
do Brasil
formação socioeconômica e territorial da
Bahia e do Brasil, compreendendo os
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conflitos e as tensões históricas e
contemporâneas.

6–7–3–5

(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.

4–5–3–2

(EF07GE04*) Analisar a distribuição
territorial da população brasileira e baiana,
considerando a diversidade étnico-cultural
Características da
(indígena, africana, europeia e asiática),
população brasileira
assim como aspectos de renda, sexo e
idade nas regiões brasileiras e nos
territórios de identidade do estado.

5–3–2

Produção,
circulação e
consumo de
mercadorias

Mundo do
trabalho

6–1–2–3–4

5–2–3–4

2–3–5

5–4–3
Formas de
representação
e pensamento
espacial
5–4–2–3

(EF07GE05*) Analisar fatos e situações
representativas das alterações ocorridas
entre o período mercantilista e o advento
do capitalismo e suas repercussões na
atualidade.
(EF07GE06) Discutir em que medida a
Produção,
produção, a circulação e o consumo de
mercadorias provocam impactos
circulação e
consumo de
ambientais, assim como influem na
distribuição de riquezas, em diferentes
mercadorias
lugares e em sua comunidade.
(EF07GE07*) Analisar a influência e o
papel das redes de transporte e
comunicação na configuração do território
brasileiro e baiano, identificando as
desigualdades no espaço urbano e rural,
Desigualdade social mundo regional e local e as consequências
disso.
e o trabalho
(EF07GE08) Estabelecer relações entre os
processos de industrialização e inovação
tecnológica com as transformações
socioeconômicas do território brasileiro e
baiano.
(EF07GE09*) Interpretar e elaborar mapas
temáticos e históricos, inclusive utilizando
tecnologias digitais, com informações
Mapas temáticos do
demográficas e econômicas do Brasil e da
Brasil
Bahia (cartogramas), identificando padrões
espaciais, regionalizações e analogias
espaciais.
(EF07GE10*) Elaborar e interpretar
gráficos de barras, gráficos de setores e
Mapas temáticos do
histogramas, com base em dados
Brasil
socioeconômicos das regiões brasileiras e
dos territórios de identidade da Bahia.
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Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

6–3–4–5

Biodiversidade
brasileira
1–2–3–4–5

(EF07GE11*) Caracterizar 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).

8º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

O sujeito e
seu lugar no
mundo
6–1–2–3–4

1–2–3–5

3–4–5

1 – 2 – 3- 5 - 7

1–2–3–4–5

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EF08GE01*) Descrever as rotas de
dispersão da população humana pelo
planeta e os principais fluxos migratórios
Distribuição da
em diferentes períodos da história,
população mundial
discutindo os fatores históricos e
e deslocamentos
condicionantes físico-naturais associados
populacionais
à distribuição da população humana pelos
continentes e sua espacialização no país e
no estado.
(EF08GE02) Relacionar fatos e situações
Diversidade e
representativas da história das famílias do
dinâmica da
Município em que se localiza a escola,
população mundial
considerando a diversidade e os fluxos
e local
migratórios da população mundial.
(EF08GE03) Analisar aspectos
representativos da dinâmica demográfica,
considerando características da população
(perfil etário, crescimento vegetativo e
mobilidade espacial).
(EF08GE01BA) Identificar as
desigualdades presentes na população a
partir dos indicadores demográficos,
pensando alternativas para fortalecer o
desenvolvimento social na Bahia, no Brasil
e no mundo.
(EF08GE04*) Compreender os fluxos de
migração na América Latina
(movimentos voluntários e forçados, assim
como fatores e áreas de expulsão e
atração) e as principais políticas
migratórias da região, traçando paralelos
com a dinâmica nacional e baiana.
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Conexões e
escalas
2–3–4-5

3 – 5 -7

2–3–4–5–7

3–4–5-7

3–4–5

2 – 3 – 5 -7

3–4–5

3–5

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de
Estado, nação, território, governo e país
para o entendimento de conflitos e tensões
na contemporaneidade, com destaque
para as situações geopolíticas na América
e na África e suas múltiplas
regionalizações a partir do pós-guerra.
(EF08GE06) Analisar a atuação das
organizações mundiais nos processos de
Corporações e
integração cultural e econômica nos
organismos
internacionais e do contextos americano e africano,
reconhecendo, em seus lugares de
Brasil na ordem
econômica mundial vivência, marcas desses processos.
(EF08GE07) Analisar os impactos
geoeconômicos, geoestratégicos e
geopolíticos da ascensão dos Estados
Unidos da América no cenário
internacional em sua posição de liderança
global e na relação com a China e o Brasil.
(EF08GE08*) Analisar a situação do
Brasil e de outros países da América Latina
e da África, assim como da potência
estadunidense na ordem mundial do pósguerra, identificando os desdobramentos
disso na Bahia.
(EF08GE09*) Analisar os padrões
econômicos mundiais de produção,
distribuição e intercâmbio dos produtos
agrícolas e industrializados, tendo como
referência os Estados Unidos da América e
os países denominados de Brics
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul), reconhecendo o papel
desempenhado pela Bahia e sua
contribuição nesse contexto.
(EF08GE10*) Distinguir e analisar conflitos
e ações dos movimentos sociais brasileiros
e baiano, no campo e na cidade,
comparando com outros movimentos
sociais existentes nos países latinoamericanos.
(EF08GE11*) Analisar áreas de conflito e
tensões nas regiões de fronteira do
continente latino-americano e o papel de
organismos internacionais e regionais de
cooperação nesses cenários, comparando
com a situação brasileira.
(EF08GE12) Compreender os objetivos e
analisar a importância dos organismos de
integração do território americano
(Mercosul, OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba,
Comunidade Andina, Aladi, entre outros).
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3–5

Mundo do do
trabalho

Os diferentes
contextos e os
meios técnico e
tecnológico na
produção

3–5-4

1–2–3–5–6–
7

Transformações do
espaço na
sociedade
urbanoindustrial na
América Latina

3–5

3–4–5

2–3–4–5
Formas de
representação
e pensamento
espacial

Cartografia:
anamorfose,
croquis e mapas
temáticos da
América e África

2–3–4-5

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida
6–1–2–3

Identidades e
interculturalidades
regionais: Estados
Unidos da América,
América espanhola
e portuguesa e
África

(EF08GE13*) Analisar a influência do
desenvolvimento científico e tecnológico na
caracterização dos tipos de trabalho e na
economia dos espaços urbanos e rurais da
América e da África, estabelecendo
aproximações e distanciamentos com a
realidade brasileira e baiana.
(EF08GE14*) Analisar os processos de
desconcentração, descentralização e
recentralização das atividades econômicas
a partir do capital estadunidense e chinês
em diferentes regiões no mundo, com
destaque para o Brasil e a Bahia.
(EF08GE15*) Analisar a importância dos
principais recursos hídricos da America
Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da
Prata, do Amazonas e do Orinoco, Bacia
do Rio São Fancisco, sistemas de nuvens
na Amazônia e nos Andes, entre outros) e
discutir os desafios relacionados à gestão
e comercialização da água.
(EF08GE16) Analisar as principais
problemáticas comuns às grandes cidades
latino-americanas, particularmente àquelas
relacionadas à distribuição, estrutura e
dinâmica da população e às condições de
vida e trabalho.
(EF08GE17) Analisar a segregação
socioespacial em ambientes urbanos e
rurais da América Latina, com atenção
especial ao estudo de favelas, alagados e
zona de riscos.
(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras
formas de representação cartográfica para
analisar as redes e as dinâmicas urbanas e
rurais, ordenamento territorial, contextos
culturais, modo de vida e usos
e ocupação de solos da África e América.
(EF08GE19*) Interpretar cartogramas,
mapas esquemáticos (croquis) e
anamorfoses geográficas com informações
geográficas acerca da África e América e
comparar com outros.
(EF08GE20) Analisar características de
países e grupos de países da América e da
África no que se refere aos aspectos
populacionais, urbanos, políticos e
econômicos e discutir as desigualdades
sociais e econômicas e as pressões sobre
a natureza e suas riquezas (sua
apropriação e valoração na produção e
circulação), o que resulta na espoliação
desses povos.
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1–2–3-

1–2–3–4–5–
6-7

1-2–3–4–5

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e
territorial da Antártica no contexto
geopolítico, sua relevância para os países
da América do Sul e seu valor como área
destinada à pesquisa e à compreensão do
ambiente global.
Diversidade
(EF08GE22) Identificar os principais
ambiental e as
recursos naturais dos países da América
transformações nas Latina, analisando seu uso para a
paisagens na
produção de matéria-prima e energia e sua
América Latina
relevância para a cooperação entre os
países do Mercosul.
(EF08GE23) Identificar paisagens da
América Latina e associá-las, por meio da
cartografia, aos diferentes povos da região,
com base em aspectos da geomorfologia,
da biogeografia e da climatologia.
(EF08GE24*) Analisar as principais
características produtivas dos países
latino-americanos (como exploração
mineral na Venezuela; agricultura de alta
especialização e exploração mineira no
Chile; circuito da carne nos pampas
argentinos e no Brasil; circuito da canadeaçúcar em Cuba e no estado; polígono
industrial do sudeste brasileiro e
plantações de soja no centro-oeste e na
Bahia; maquiladoras mexicanas, entre
outros).

1 -2 – 3 – 4 – 5
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9º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

O sujeito e
seu lugar no
mundo

(EF09GE01*) Analisar criticamente de que
forma a hegemonia europeia foi exercida
A hegemonia
em várias regiões do planeta, notadamente
europeia na
em situações de conflito, intervenções
2–3–4-5
economia, na
militares e/ou influência cultural em
política e na cultura diferentes tempos e lugares, destacando a
repercussão no território brasileiro e no
baiano.
(EF09GE02) Analisar a atuação das
Corporações e
corporações internacionais e das
organismos
2–3–5-7
organizações econômicas mundiais na vida
internacionais
da população em relação ao consumo, à
cultura e à mobilidade.
(EF09GE03*) Identificar diferentes
manifestações culturais de minorias
étnicas, partindo de sua localidade como
7–5–3–1-2
forma de compreender a multiplicidade
As manifestações
cultural na escala mundial, defendendo o
culturais na
princípio do respeito às diferenças.
formação
(EF09GE04) Relacionar diferenças de
populacional
paisagens aos modos de viver de
diferentes povos na Europa, Ásia e
1 – 2 – 3 -4 – 5 - 7
Oceania, valorizando identidades e
interculturalidades regionais.
Integração mundial (EF09GE05) Analisar fatos e situações
e suas
para compreender a integração mundial
interpretações:
(econômica, política e cultural),
1–3–5
globalização e
comparando as diferentes interpretações:
globalização e mundialização.
mundialização
(EF09GE06) Associar o critério de divisão
A divisão do
do mundo em Ocidente e Oriente com o
mundo
em
2–3–4-5
Sistema Colonial implantado pelas
Ocidente e Oriente potências europeias.
Intercâmbios
(EF09GE07) Analisar os componentes
históricos e
físico-naturais da Eurásia e os
1–2–3–4-5
culturais
determinantes histórico-geográficos de sua
entre Europa, Ásia divisão em Europa e Ásia.
e
(EF09GE08*) Analisar transformações
Oceania
territoriais, considerando o movimento de
fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas
1–2–3–4-5
regionalidades na Europa, na Ásia e na
Oceania, comparando casos no Brasil e na
Bahia.
(EF09GE09) Analisar características de
países e grupos de países europeus,
1–2–3–4–57
asiáticos e da Oceania em seus aspectos

Conexões e
escalas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
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Mundo do
trabalho

Jussiape

1 – 2 -3 – 4 - 5

2–3-5

2–3-5

1–2–3–5

Formas de
representação
e pensamento
espacial
3–4–5-7

3–4-5

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

3–4-5

1–2–3–4–57

1–2–3–4–57

populacionais, urbanos, políticos e
econômicos, e discutir suas desigualdades
sociais e econômicas e pressões sobre
seus ambientes físiconaturais.
Transformações do (EF09GE10) Analisar os impactos do
espaço na
processo de industrialização na produção
sociedade
e circulação de produtos e culturas na
Europa, na Ásia e na Oceania.
urbanoindustrial
(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.
(EF09GE12*) Relacionar o processo de
urbanização às transformações da
produção agropecuária, à expansão do
desemprego estrutural e ao papel
Cadeias industriais crescente do capital financeiro em
e inovação no uso diferentes países, com destaque para o
dos recursos
Brasil e a Bahia.
naturais e
(EF09GE13) Analisar a importância da
matériasprimas
produção agropecuária na sociedade
urbano-industrial ante o problema da
desigualdade mundial de acesso aos
recursos alimentares e à matéria-prima.
Leitura e
elaboração de
(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos
mapas temáticos,
de barras e de setores, mapas temáticos e
croquis e outras
esquemáticos (croquis) e anamorfoses
formas de
geográficas para analisar, sintetizar e
representação
apresentar dados e informações sobre
para analisar
diversidade, diferenças e desigualdades
sociopolíticas e geopolíticas mundiais.
informações
geográficas
(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
(EF09GE16) Identificar e comparar
ambiental e as
diferentes domínios morfoclimáticos da
transformações nas Europa, da Ásia e da Oceania.
paisagens na
(EF09GE17) Explicar as características
Europa, na Ásia e físico-naturais e a forma de ocupação e
na Oceania
usos da terra em diferentes regiões da
Europa, da Ásia e da Oceania.
(EF09GE18) Identificar e analisar as
cadeias industriais e de inovação e as
consequências dos usos de recursos
naturais e das diferentes fontes de energia
(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica
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3.4. Área de Ciências da Natureza

Desde os primórdios os ancestrais humanos observando a natureza ao redor,
os fenômenos climáticos e as ações dos animais, aprenderam imitando com eles
técnicas que facilitam o dia-a-dia. Atualmente com os avanços científicos ainda
fazemos as mesmas coisas, observamos a natureza e tentamos imitar seus
fenômenos e compreende-los. Desta forma, ciência e sociedade desenvolvem-se,
constituindo uma teia de relações múltiplas e complexas. A sociedade da informação
e do conhecimento em que estamos inseridos nos obriga à compreensão da
Ciência, não apenas como corpo de saberes, mas também como instituição social.
Questões de natureza científica com implicações sociais são levadas à
discussão e os cidadãos são chamados a dar sua opinião. Dessa maneira, o
letramento científico é fundamental para o exercício pleno da cidadania. O
desenvolvimento de competências para formar esse cidadão emancipado deve ser
contemplado no currículo de Ciências da Natureza. No Ensino Fundamental, o
componente curricular Ciências aborda temas que são estudados em várias áreas
do conhecimento dentro da área das Ciências Naturais, desde a Astronomia até as
Geociências passando pela Química e a Física. Nesta fase escolar, esses
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conhecimentos devem ser apresentados aos estudantes de maneira geral para que
eles se apropriem dos conhecimentos construídos sobre o mundo natural, ampliando
seu repertório e entendo a ciência como prática cultural histórica.
A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico. Os diferentes marcos na história da
humanidade são determinados por domínios de técnicas que facilitaram a interação
homem-natureza. O homem é um ser que atua na natureza em função de suas
necessidades e o faz para sobreviver como espécie, mas não o faz como os outros
animais. A ação humana sobre a natureza se dá pela incorporação de experiências
e conhecimentos produzidos e transmitidos de geração a geração; essa transmissão
pela educação e pela cultura permite que a nova geração não volte ao ponto de
partida da que a precedeu (ANDERY, 2012).
A área de Ciências da Natureza, através dos diversos conteúdos científicos
que explora, incide em diversos campos do conhecimento. Contribui para o
desenvolvimento

de

várias

competências

em

diferentes

ambientes

de

aprendizagem. Com o ensino de Ciências pretende-se formar o cidadão letrado
cientificamente para que nossos alunos se transformem em pessoas mais críticas e
agentes de mudanças para uma sociedade mais igualitária e justa, atendendo às
demandas de uma sociedade em constante transformação, entendendo a presença
e a influência do conhecimento científico na sociedade.

3.4.1. CIÊNCIAS
- Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.
- Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências
da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da
investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.
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- Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, social e tecno- lógico (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.
- Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da
ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
- Construir argumentos com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a
consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e
valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de
qualquer natureza.
- Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e
comunicação para se comunicar, acessar e disse- minar informações, produzir
conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética.
- Conhecer, apreciar 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 às suas
tecnologias.
- Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e
socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios
éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.

3.4.1.1. Marcos da Concepção
O componente curricular Ciências deve contribuir para que os estudantes
compreendam o mundo em que vivem e suas múltiplas relações biológicas, físicas,
químicas e históricas. Segundo Laszlo (1996), o mundo é uma totalidade formada
por partes em que as partes estão interligadas permanentemente uma com as
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outras. Observando por esse aspecto, o ensino de Ciências não pode ser
fragmentado, ele deve integrar o conhecimento relativo ao componente curricular de
forma que o estudante perceba o elo entre as partes. Desta maneira, é importante
salientar que várias áreas do conhecimento são mobilizadas como: Física, Química,
Biologia, Astronomia, Meteorologia etc.
Uma vez que Ciências busca fazer um estudo dos fenômenos, a presença
destas áreas do conhecimento torna-se imprescindível. O ensino de Ciências deve
provocar a construção de conhecimento para além da memorização, identificação e
conceituação. A análise, questionamento, argumentação e a aplicabilidade do
conhecimento científico são de vital importância na esfera pessoal, social e global. A
isso chamamos de letramento científico. Esse tipo de letramento dá sentido às
análises das situações do cotidiano, permite o desenvolvimento do senso crítico,
assim como garante a tomada de decisões de forma ética, analítica e responsável.
Para garantir uma educação com foco na alfabetização ou letramento
científico, torna-se necessário proporcionar situações de ensino que permitam a
observação, investigação de problemas, proposição de hipóteses e possibilidade de
testá-las. Para tanto, é imprescindível que os estudantes sejam progressivamente
estimulados e apoiados no planejamento e na realização cooperativa de atividades
investigativas, bem como no compartilhamento dos resultados dessas investigações.
Pressupõe organizar as situações de aprendizagem partindo de questões que
sejam desafiadoras e, reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o interesse e
a curiosidade científica dos estudantes e possibilitem definir problemas, levantar,
analisar e representar resultados; comunicar conclusões e propor intervenções.
Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na
formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve
ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a Educação Básica,
de modo a possibilitar aos estudantes revisitar de forma reflexiva seus
conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. Sendo assim, a
Base Nacional Comum Curricular afirma que o ensino de Ciências deve promover
situações na quais os alunos exerçam seu senso de investigação e sejam chamados
a resolver situações problemas com base nos conhecimentos específicos da área de
Ciências da Natureza, especificados na BNCC.
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A curiosidade humana é o principal vetor do aprender e é através das
ciências que se pode entender melhor o mundo e seus fenômenos. Para tanto,
sugere-se o ensino de uma Ciência investigativa, experimental, articuladora e
informativa, pautada no saber “o quê”, “para quê”, “por quê”, “como fazer” e “com
que recursos”. Assim, neste modelo de educação, o foco é o desenvolvimento de
competências e habilidades que permitam ao estudante encontrar informações, a fim
de lidar com as situações do cotidiano, intervindo de forma positiva nas diversas
esferas ao seu redor: pessoal, social e global. A BNCC traz as aprendizagens
essenciais a ser asseguradas em Ciências, organizadas em três unidades temáticas
que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental.
A unidade temática Matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas
transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva
de construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da
energia. Essa unidade traz estudos referentes à ocorrência, à utilização e ao
processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de
diferentes tipos de energia e na produção e no uso responsável de materiais
diversos em uma perspectiva histórica.
Nos anos finais, a ampliação da relação dos jovens com o ambiente
possibilita que se estenda à exploração dos fenômenos relacionados aos materiais e
à energia ao âmbito do sistema produtivo e ao seu impacto na qualidade ambiental.
A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos
seres vivos, suas características e necessidades, e à vida como fenômeno natural e
social, destacando-se as interações dos seres vivos entre si e com os fatores
abióticos do ambiente. Aborda-se, ainda, a importância da preservação da
biodiversidade e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros.
Outro foco é a percepção de que o corpo humano é um todo dinâmico e
articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse conjunto
dependem da integração entre as funções específicas desempenhadas pelos
diferentes sistemas que o compõem, abrindo espaço para discutir o que é preciso
para promover a saúde individual e coletiva, inclusive no âmbito das políticas
públicas.
Nos anos finais, a partir do reconhecimento das relações que ocorrem na
natureza, evidencia-se a participação do ser humano nas cadeias alimentares e
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como elemento modificador do ambiente, seja evidenciando maneiras mais
eficientes de usar os recursos naturais sem desperdícios, seja discutindo as
implicações do consumo excessivo e descarte inadequado dos resíduos. Contemplase, também, o incentivo à proposição e adoção de alternativas individuais e
coletivas, ancoradas na aplicação do conhecimento científico, que concorram para a
sustentabilidade socioambiental. São abordados temas de grande interesse e
relevância social nessa faixa etária, como: sistema reprodutor e sexualidade,
conhecimento das condições de saúde, e saneamento básico, qualidade do ar e
condições nutricionais da população brasileira.
Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas
dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles.
Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente
das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de
observação dos principais fenômenos celestes, valorizando os aspectos históricos
associados a essas observações. O efeito estufa e a camada de ozônio, fenômenos
naturais como vulcões, tsunamis e terremotos, bem como aqueles mais relacionados
aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual
causado pela forma e pelos movimentos da Terra são abordados nesta unidade.
Nos anos finais, intuito é de desenvolver nos estudantes uma visão mais
sistêmica do planeta com base em princípios de sustentabilidade socioambiental,
além disso, o conhecimento espacial é ampliado e aprofundado por meio da
articulação entre os conhecimentos e as experiências de observação vivenciadas
nos anos iniciais, por um lado, e os modelos explicativos desenvolvidos pela ciência,
por outro.
A partir de uma compreensão mais aprofundada da Terra, do Sol e de sua
evolução, da nossa galáxia e das ordens de grandeza envolvidas, espera-se que os
alunos possam refletir sobre a posição da Terra e da espécie humana no Universo.
Essas três unidades temáticas devem ser consideradas sob a perspectiva da
continuidade das aprendizagens e da integração com seus objetos de conhecimento
ao longo dos anos de escolarização. Portanto, é fundamental que elas não se
desenvolvam isoladamente.
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Os temas transversais são assim chamados por não pertencerem a nenhum
componente curricular específico, mas por perpassarem por todas as disciplinas
com igual relevância; correspondem a questões presentes na vida cotidiana, afinal a
educação tem como fim integrar o ser humano, torná-lo sensível para enfrentar os
desafios da vida. Alguns temas transversais podem ser abordados pelo componente
Ciências como, por exemplo: Meio ambiente, Ética, Saúde, Orientação sexual,
Pluralidade cultural, Direitos humanos, Tecnologia e Inclusão. Apesar da proposta
da BNCC e do currículo baiano estarem pautados num currículo por competências,
não há impedimentos para que elementos dos currículos por projetos, e por
problematização sejam abordados em nosso ambiente educacional.
De acordo com Macêdo (2017), aprendizagem baseada em problemas tem
como finalidade a resolução de um problema concreto por meio da busca de
conhecimentos pelos estudantes de forma proativa. Um currículo por projetos tem a
inovação de superar a fragmentação disciplinar, propondo que o conhecimento seja
trabalhado de maneira interdisciplinar, em que um único tema possa ser trabalhado
de maneira relacionada em todas as disciplinas. É importante salientar que até hoje
tem sido dado mais valor aos sistemas técnicos educacionais do que propriamente
ao ser humano, e nosso novo desafio é capacitar o estudante para questionar,
refletir, transformar e criar por meio de um método educativo, preocupado com um
ensino que facilita aprendizagem de forma integral favorecendo a formação de um
cidadão emancipado. Isso não quer dizer que devemos abandonar os conceitos da
Ciência e tecnologia, mas sim buscar integrá-las com o respaldo de princípios éticos,
morais e estéticos elevados. Afinal é o despertamento, a construção e o
desenvolvimento deste ser humano que implica o progresso da sociedade
(BARRETO, 2016).
O objetivo do Currículo Bahia é integrar e não afastar o ser humano de si
mesmo, o que implica ter presente seus valores subjetivos, além dos objetivos
proporcionando aos estudantes condições de uma formação adequada, de tal
maneira que possam descobrir, por si sós, suas tendências e valores próprios bem
como sua finalidade de existir, seus deveres naturais para com a sociedade,
incluindo valores que envolvam as pessoas, o ambiente e o equilíbrio dinâmico
destas relações (BARRETO, 2016).
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3.4.1.2. Organizador Curricular
6º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 3

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO
Misturas
homogêneas e
heterogêneas.

Matéria e
Energia
1, 2, 3, 4, 5, 6

Transformações
químicas

HABILIDADES
(EF06CI01) Classificar
como homogênea ou
heterogênea a mistura de
dois ou mais materiais
(água e sal, água e óleo,
água e areia etc.)
(EF06CI02) Identificar
evidências de
transformações químicas
a partir do resultado de
misturas de materiais que
originam produtos
diferentes dos que foram
misturados (mistura de
ingredientes para fazer
um bolo, mistura de
vinagre com bicarbonato
de sódio etc.).
(EF06CI01BA) Investigar
a natureza irreversível
dos fenômenos químicos
e relacionar esses
fenômenos a diversas
situações do cotidiano.
(EF06CI02BA) Identificar
e propor experimentos
que demonstrem as
transformações químicas.
(EF06CI03BA) Analisar,
registrar e discutir os
resultados dos
experimentos realizados
sobre as transformações
químicas.
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(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.

2, 3, 4, 5, 6

(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 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.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8

(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.

366

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

2

2, 3, 6

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8
Vida e
Evolução

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
367 - Ano - Nº 1580

Célula como
unidade da vida

(EF06CI05) Explicar a organização
básica das células e seu papel
como unidade estrutural e funcional
dos seres vivos.

Níveis de
organização

(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 esses níveis se relacionam.

Interação entre
os sistemas
locomotor e
nervoso

(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.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

O sentido da
visão e o uso
de lentes
corretivas

(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
tecnologia para facilitar a vida
daqueles que possuem deficiência
visual. (EF06CI09BA) Propor
experimentos que possam
demonstrar o funcionamento do
olho humano.
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(EF06CI10) Explicar como o
funcionamento do sistema nervoso
pode ser afetado por substâncias
psicoativas.
(EF06CI10BA) Discutir a ação das
bebidas alcoólicas no
funcionamento do cérebro e de que
forma isso afeta o sistema
locomotor, podendo causar
acidentes no trânsito, no trabalho,
etc.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Terra e
Universo

2,3,4,5,6

Forma, estrutura
e movimentos da
Terra

(EF06CI11) Identificar as
diferentes camadas que
estruturam o planeta
Terra (da estrutura interna
à atmosfera) e suas
principais características.
(EF06CI12) Identificar
diferentes tipos de rocha,
relacionando a formação
de fósseis a rochas
sedimentares em
diferentes períodos
geológicos.
(EF06CI13) Selecionar
argumentos e evidências
que demonstrem a
esfericidade da Terra.
(EF06CI14) Inferir que as
mudanças na sombra de
uma vara (gnômon) ao
longo do dia em
diferentes períodos do
ano são uma evidência
dos movimentos relativos
entre a Terra e o Sol.
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.
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7º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

1, 2, 3

Matéria e
Energia
2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 6

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Máquinas simples

(EF07CI01) Discutir a
aplicação, ao longo da
história, das máquinas
simples e propor soluções
e invenções para a
realização de tarefas
mecânicas cotidianas.
(EF07CI01BA) Identificar
e descrever a utilização
de máquinas simples na
sociedade relacionada ao
trabalho.

Formas de
propagação do
calor

(EF07CI02) Diferenciar
temperatura, calor e
sensação térmica nas
diferentes situações de
equilíbrio termodinâmico
cotidianas.
(EF07CI03) Utilizar o
conhecimento das formas
de propagação do calor
para justificar a utilização
de determinados
materiais (condutores e
isolantes) na vida
cotidiana, explicar o
princípio de
funcionamento de alguns
equipamentos (garrafa
térmica, coletor solar etc.)
e/ou construir soluções
tecnológicas a partir
desse conhecimento.

Equilíbrio
termodinâmico e
vida na Terra

(EF07CI04) Avaliar o
papel do equilíbrio
termodinâmico para a
manutenção da vida na
Terra, para o
funcionamento de
máquinas térmicas e em
outras situações

369

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
370 - Ano - Nº 1580

Jussiape

cotidianas.

1, 2, 3, 4, 6

História dos
combustíveis e
das máquinas
térmicas e fontes
de energia

(EF07CI05) Discutir o uso
de diferentes tipos de
combustível e máquinas
térmicas ao longo do
tempo, para avaliar
avanços, questões
econômicas e problemas
socioambientais
causados pela produção
e uso desses materiais e
máquinas. (EF07CI06)
Discutir e avaliar
mudanças econômicas,
culturais e sociais, tanto
na vida cotidiana quanto
no mundo do trabalho,
decorrentes do
desenvolvimento de
novos materiais e
tecnologias (como
automação e
informatização), 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.
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2, 3, 4, 6

Diversidade
de
ecossistemas

(EF07CI07) Caracterizar os
principais ecossistemas
brasileiros quanto à paisagem, à
quantidade de água, ao tipo de
solo, à disponibilidade de luz
solar à temperatura etc.,
correlacionando essas
características à flora e fauna
específicas.
(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.

Fenômenos
naturais e
impactos
ambientais

(EF07CI08) Avaliar como os
impactos provocados por
catástrofes naturais ou
mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de
um ecossistema afetam suas
populações, podendo ameaçar
ou provocar a extinção de
espécies, alteração de hábitos,
migração etc.

Vida e
Evolução

2, 3, 4
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2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Terra e
Universo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Programas e
indicadores de
saúde pública

Composição
do ar

(EF07CI09) Interpretar as
condições de saúde da
comunidade, cidade ou estado,
com base na análise e
comparação de indicadores de
saúde (como taxa de
mortalidade infantil, cobertura de
saneamento básico e incidência
de doenças de veiculação
hídrica, atmosférica entre
outras) e dos resultados de
políticas públicas destinadas à
saúde.
(EF07CI10) Argumentar sobre a
importância da vacinação para a
saúde pública, com base em
informações sobre a maneira
como a vacina atua no
organismo e o papel histórico da
vacinação para a manutenção
da saúde individual e coletiva e
para a erradicação de doenças.
(EF07CI11) Analisar
historicamente o uso da
tecnologia, incluindo a digital,
nas diferentes dimensões da
vida humana, considerando
indicadores ambientais e de
qualidade de vida.
(EF07CI07BA) Descrever as
principais doenças
infectocontagiosas 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.
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Efeito estufa

(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.

3, 4

Camada de
ozônio

(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. (EF07CI09BA)
Construir argumentos sobre o
efeito estufa associando estes
fenômenos a origem da vida e
manutenção da vida no
Planeta.

3

Fenômenos
naturais
(vulcões,
terremotos e
tsunamis)

(EF07CI15) Interpretar
fenômenos naturais (como
vulcões, terremotos e
tsunamis) e justificar a rara
ocorrência desses fenômenos
no Brasil, com base no
modelo das placas tectônicas.

3

Placas
tectônicas e
deriva
continental

(EF07CI16) Justificar o
formato das costas brasileira e
africana, com base na teoria
da deriva dos continentes.

2, 3, 4, 6, 8

8º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
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2, 3, 4, 5, 6, 8

Matéria e
Energia

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

Fontes e tipos
de energia

(EF08CI01BA) Comparar as
fontes de energia renováveis
e não renováveis, destacando
os pontos favoráveis e não
favoráveis delas e argumentar
sobre a importância ambiental
do uso de fontes renováveis.

A natureza
elétrica da
matéria - o
estudo do
átomo e a
construção
dos circuitos
elétricos

(EF08CI03BA) Pesquisar
sobre os modelos atômicos e
justificar a aceitação do
modelo de Rutherford – Bohr
como o que 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.
(EF08CI04BA) Identificar
alguns materiais que
conduzem corrente elétrica
com facilidade e outros que
impedem ou dificultam a
passagem de corrente.
(EF08CI05BA) Descrever
como ocorrem os relâmpagos
e entender como pode ocorrer
o choque elétrico, e os
cuidados para evitá-los.

Cálculo de
consumo de
energia elétrica

(EF08CI04) Calcular o
consumo de eletrodomésticos
a partir dos dados de potência
(descritos no próprio
equipamento) e tempo médio
de uso para avaliar o impacto
de cada equipamento no
consumo doméstico mensal
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Uso consciente
de energia
elétrica

(EF08CI05) Propor ações
coletivas para otimizar o uso
de energia elétrica em sua
escola e/ou comunidade, com
base na seleção de
equipamentos segundo
critérios de sustentabilidade
(consumo de energia e
eficiência energética) e hábitos
de consumo responsável.

2, 3, 4, 5, 6,
8

Transformação
e distribuição
de energia

(EF08CI03) Classificar
equipamentos elétricos
residenciais (chuveiro, ferro,
lâmpadas, TV, rádio, geladeira
etc.) de acordo com o tipo de
transformação de energia (da
energia elétrica para a térmica,
luminosa, sonora e mecânica,
por exemplo).
(EF08CI06BA) Avaliar, com
criticidade, os produtos
tecnológicos lançados no
mercado, levando em conta a
obsolescência programada, o
dispositivo gerador de energia
e o impacto que pode causar
no meio ambiente.
(EF08CI07BA) 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.

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Mecanismos
reprodutivos e
sua relação com
a adaptação e
evolução dos

(EF08CI07) Comparar
diferentes processos
reprodutivos em plantas e
animais em relação aos
mecanismos adaptativos e

4

Vida e
Evolução
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1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

2, 3, 4, 5

seres vivos

evolutivos.
(EF08CI08BA) Descrever a
importância da reprodução
sexuada para a variabilidade
dos descendentes.

Sexualidade: a
ação dos
hormônios
sexuais no corpo
e nas emoções

(EF08CI08) Analisar e explicar
as transformações que
ocorrem na puberdade
considerando a atuação dos
hormônios sexuais e do
sistema nervoso.

Métodos
contraceptivos e
infecções
sexualmente
transmissíveis
(IST)

Múltiplas
dimensões da
sexualidade
humana
(biológica,
psicológica,
cultural, ética)

(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
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 métodos
de prevenção.

(EF08CI11) Selecionar
argumentos que
evidenciem as múltiplas
dimensões da
sexualidade humana
(biológica, sociocultural,
afetiva e ética).
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2

Terra e
Universo

1, 2, 3, 5, 6

Sistema
Imunitário
Humano:
imunidade inata
(barreiras físicas,
químicas e
biológicas) e
imunidade
específica

Sistema Solar,
Terra
e Lua e
respectivos
movimentos

(EF08CI10BA) 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.
(EF08CI12) Justificar, por
meio da construção de
modelos e da observação
da Lua no céu, a
ocorrência das fases da
Lua e dos eclipses, com
base nas posições
relativas entre Sol, Terra
e Lua.
(EF08CI13) Representar
os movimentos de rotação
e translação da Terra e
analisar o papel da
inclinação do eixo de
rotação da Terra em
relação à sua órbita na
ocorrência das estações
do ano, com a utilização
de modelos
tridimensionais.
(EF08CI11BA) Elaborar
hipóteses sobre
acontecimentos,
situações ou fenômenos
ocasionados pelo
movimento da terra.
(EF08CI12BA) Relatar
como ocorrem os
eclipses.

377

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
378 - Ano - Nº 1580

Jussiape

1, 2, 3, 5, 6

Clima e sua
relação com a
movimentação
das massas de ar

(EF08CI14) Relacionar
climas regionais aos
padrões de circulação
atmosférica e oceânica e
ao aquecimento desigual
causado pela forma e
pelos movimentos da
Terra.
(EF08CI15) Identificar as
principais variáveis
envolvidas na previsão do
tempo e simular situações
nas quais elas possam
ser medidas. (EF08CI16)
Discutir iniciativas que
contribuam para
restabelecer o equilíbrio
ambiental a partir da
identificação de
alterações climáticas
regionais e globais
provocadas pela
intervenção humana.
(EF08CI13BA)
Demonstrar, através de
modelos, porque os polos
terrestres são mais frios
do que as regiões
equatoriais.

9º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria e
Energia

COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS

2, 3

OBJETO(S) DE
CONHECIMENTO

Aspectos
quantitativos das
transformações
químicas

HABILIDADES
(EF09CI01) Investigar as
mudanças de estado
físico da matéria e
explicar essas
transformações com base
no modelo de constituição
submicroscópica.
(EF09CI02) Comparar
quantidades de reagentes
e produtos envolvidos em
transformações químicas,
estabelecendo a
proporção entre as suas
massas.
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2, 3

2, 3, 4, 5

Estrutura da
matéria

(EF09CI03) Identificar modelos
que descrevem a estrutura da
matéria (constituição do átomo
e composição de moléculas
simples) e reconhecer sua
evolução histórica.

Radiações e
suas aplicações
na saúde

(EF09CI04) Planejar e executar
experimentos que evidenciem
que todas as cores de luz
podem ser formadas pela
composição das três cores
primárias da luz e que a cor de
um objeto está relacionada
também à cor da luz que o
ilumina.
(EF09CI05) Investigar os
principais mecanismos
envolvidos na transmissão e
recepção de imagem e som,
assim como a transmissão e
recepção de dados da internet
que revolucionaram o sistema
de comunicação humana.
(EF09CI06) Classificar as
radiações eletromagnéticas por
suas frequências, fontes e
aplicações, discutindo e
avaliando as implicações de
seu uso em controle remoto,
telefone celular, raio X, forno de
micro-ondas, fotocélulas etc.
(EF09CI07) Discutir o papel do
avanço tecnológico na
aplicação das radiações na
medicina diagnóstica (raio X,
ultrassom, ressonância nuclear
magnética) e no tratamento de
doenças (radioterapia, cirurgia
ótica a laser, infravermelho,
ultravioleta etc.).
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2, 3, 4

Vida e
Evolução

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 5

Hereditariedade

(EF09CI08) Associar os
gametas à transmissão das
características hereditárias,
estabelecendo relações entre
ancestrais e descendentes.
(EF09CI09) Discutir as ideias
de Mendel sobre
hereditariedade (fatores
hereditários, segregação,
gametas, fecundação),
considerando-as para resolver
problemas envolvendo a
transmissão de características
hereditárias em diferentes
organismos.

Origem da vida

(EF09CI01BA) Discutir as
explicações formuladas em
diferentes épocas, culturas e
civilizações sobre a origem da
vida no Planeta Terra.
(EF09CI02BA) Produzir
evidências para questionar a
validade da geração
espontânea por meio da história
da ciência.
(EF09CI03BA) Identificar e se
posicionar sobre as diferentes
teorias que explicam a origem
da vida na Terra.

Ideias
evolucionistas

(EF09CI10) Comparar as ideias
evolucionistas de Lamarck e
Darwin apresentadas em textos
científicos e históricos,
identificando semelhanças e
diferenças entre essas ideias e
sua importância para explicar a
diversidade biológica.
(EF09CI11) Discutir a evolução
e a diversidade das espécies
com base na atuação da
seleção natural sobre as
variantes de uma mesma
espécie, resultantes de
processo reprodutivo.
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2, 4, 5, 8

1, 2, 3, 4, 6

Terra e
Universo

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4, 6

Preservação da
biodiversidade

(EF09CI12) Justificar a
importância das unidades de
conservação para a
preservação da biodiversidade
e do patrimônio nacional,
considerando os diferentes
tipos de unidades (parques,
reservas e florestas nacionais),
as populações humanas e as
atividades a eles relacionadas.
(EF09CI13) Propor iniciativas
individuais e coletivas para a
solução de problemas
ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na
análise de ações de consumo
consciente e de
sustentabilidade bemsucedidas.

Composição,
estrutura e
localização do
Sistema Solar
no
Universo

(EF09CI14) Descrever a
composição e a estrutura do
Sistema Solar (Sol, planetas
rochosos, planetas gigantes
gasosos e corpos menores),
assim como a localização do
Sistema Solar na nossa Galáxia
(a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia
dentre bilhões).

Astronomia e
cultura

(EF09CI15) Relacionar
diferentes leituras do céu e
explicações sobre a origem da
Terra, do Sol ou do Sistema
Solar às necessidades de
distintas culturas (agricultura,
caça, mito, orientação espacial
e temporal etc.).

Vida humana
fora da Terra

(EF09CI16) Selecionar
argumentos sobre a viabilidade
da sobrevivência humana fora
da Terra, com base nas
condições necessárias à vida,
nas características dos planetas
e nas distâncias e nos tempos
envolvidos em viagens
interplanetárias e interestelares.
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(EF09CI04BA) Coletar e
interpretar informações sobre
as implicações da exploração
do espaço pelo ser humano.

2, 3, 4, 6

Ordem de
grandeza
astronômica e
evolução
estelar

(EF09CI17) Analisar o ciclo
evolutivo do Sol (nascimento,
vida e morte) baseado no
conhecimento das etapas de
evolução de estrelas de
diferentes dimensões e os
efeitos desse processo no
nosso planeta.

Referências
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LASZLO, E. Lagoa dos murmúrios. Um guia para a nova ciência. Portugal: Mem
Martins/ Europa-América, 1996.

3.5.ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO

Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Religioso assumiu
diferentes perspectivas teórico-metodológicas, geralmente de viés confessional ou
interconfessional. A partir da década de 1980, as transformações socioculturais que
provocaram mudanças paradigmáticas no campo educacional também impactaram
no Ensino Religioso. Em função dos promulgados ideais de democracia, inclusão
social e educação integral, vários setores da sociedade civil passaram a reivindicar a
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abordagem do conhecimento religioso e o reconhecimento da diversidade religiosa
no âmbito dos currículos escolares .
Estabelecido como componente curricular, de oferta obrigatória nas escolas
públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes regiões do
país, foram elaboradas propostas curriculares, cursos de formação inicial e
continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram para a construção da
área do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades pedagógicas são distintas da
confessionalidade.
Considerando

os

marcos

normativos

e,

em

conformidade

com

as

competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso deve
atender os seguintes objetivos:
a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e
estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos
educandos;
b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de
crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos;
c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo
entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade
de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal;
d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de
vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania.

3.5.1. ENSINO RELIGIOSO

Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos religiosos a partir de
pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou convicção.
Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e
tradições religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida.
Tais conhecimentos são importantes de serem ensinados e aprendidos no
Ensino Fundamental, através da pesquisa e do diálogo, pois contribuem para os
processos de observação, identificação, análise, apropriação e ressignificação de
saberes, visando o desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira,
busca problematizar representações sociais com o intuito de superar a intolerância,
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a discriminação e a exclusão, fomentando o diálogo, o respeito, a convivência e a
cultura de paz.
Por isso, a interculturalidade e a ética da alteridade constituem fundamentos
teóricos e pedagógicos do Ensino Religioso, porque favorecem o reconhecimento e
respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes
culturas, tradições religiosas e filosofias de vida.

3.5.1.1. Marcos da Concepção –
O Ensino Religioso, portanto, busca construir, por meio do estudo dos
conhecimentos religiosos e das filosofias de vida, perspectivas de sentido, atitudes
de reconhecimento e respeito às alteridades. Trata-se de um espaço de
aprendizagens, experiências pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes,
que visam o acolhimento das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva
da interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. Tais finalidades se articulam
aos elementos da formação integral dos estudantes, na medida em que fomentam a
aprendizagem da convivência democrática e cidadã, princípio básico à vida em
sociedade.
Por isso, a partir de sua fundamentação antropológica, considera que o
trabalho interdisciplinar é essencial. Parte-se do princípio que o Ensino Religioso
não é ensino de uma e nem de várias religiões, pois seu objeto o Conhecimento
religioso – é compreendido num sentido amplo. Por isso, vale-se da categoria
“religiosidade”, em sua acepção antropológica, como educação do sentido da vida,
que ultrapassa o reducionismo do adjetivo “religioso”, que numa visão imediata
parece indicar “ensino” de “religião”.
Essa concepção parte do princípio de uma educação inclusiva, igualitária e
democrática, buscando garantir os direitos de aprendizagem de todas e todos,
reconhecendo e valorizando a diversidade cultural e religiosa, promovendo um
processo educativo efetivamente integral e integrado, fundamentado em princípios
éticos, políticopedagógicos e estéticos. De forma integrada, o Ensino Religioso
considera que não é possível uma educação que não contribua para que o
educando e a comunidade educativa aprendam a ser, conviver, conhecer e fazer.
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Nesse processo formativo, na concepção de Educação do componente
Ensino Religioso, o educando é o centro, como sujeito do processo educativo, e
deve ser respeitado em sua singularidade, e essa centralidade deve estar expressa
no Projeto Pedagógico da escola.
Da mesma forma, o Currículo Referêncial do Município de Jussiape, ao definir
a base dos diversos componentes, e aqui do componente Ensino Religioso, propicia
que as escolas e suas comunidades educativas se debrucem sobre esse
documento, a partir do seu território, avançando na reflexão sobre o planejamento e
a execução das aulas: o que ensinar, como ensinar e quando ensinar. Esse trabalho
representa uma etapa imprescindível, pois é preciso adequar o currículo e
ressignificá-lo diante das situações regionais e locais e dos sujeitos do processo
educativo.
Para alcançar seus objetivos o componente curricular Ensino Religioso se
fundamenta em concepções específicas, mas que não deixam de dialogar com as
outras áreas de conhecimento e outros componentes.
Parte-se do pressuposto que o ser humano se constrói a partir de um
conjunto de relações tecidas em determinado contexto histórico-social, em um
movimento ininterrupto de apropriação e produção cultural. Nesse processo, o
sujeito se constitui enquanto ser de imanência (dimensão concreta, biológica e
histórica) e de transcendência (dimensão subjetiva, simbólica, a capacidade de
superação e de resiliência).
Ambas as dimensões possibilitam que os humanos se relacionem consigo
mesmo (autoconsciência), entre si (alteridade), com a natureza (meio ambiente) e
com divindade (espiritualidade), percebendo-se como iguais e diferentes.
A percepção das diferenças (alteridades) possibilita a distinção entre o “eu” e
o “outro”, “nós” e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por referenciais
simbólicos (representações, saberes, crenças, convicções, valores) necessários à
construção das identidades. Tais elementos embasam a unidade temática
Identidades e alteridades.
A dimensão da transcendência é matriz dos fenômenos e das experiências
culturais e religiosas, de superação das dificuldades, uma vez que, em face da
finitude, os sujeitos e as coletividades sentem-se desafiados a atribuir sentidos e
significados aos problemas e desafios, à vida e à morte. Na busca de respostas, o

385

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
386 - Ano - Nº 1580

Jussiape

ser humano conferiu valor de sacralidade a objetos, coisas, pessoas, forças da
natureza ou seres sobrenaturais, transcendendo a realidade concreta.
Essa dimensão transcendental é mediada por linguagens específicas, tais
como o símbolo, o mito e o rito. No símbolo, encontram-se dois sentidos distintos e
complementares. Por exemplo, objetivamente uma flor é apenas uma flor, no
entanto, é possível reconhecer nela outro significado: a flor pode despertar emoções
e trazer lembranças. Assim, o símbolo é um elemento cotidiano ressignificado para
representar algo além de seu sentido primeiro. Sua função é fazer a mediação com
outra realidade e, por isso, é uma das linguagens básicas da experiência religiosa.
Tal experiência é uma construção subjetiva alimentada por diferentes práticas
culturais, espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização de cerimônias,
celebrações,

orações,

festividades,

peregrinações,

entre

outras.

Enquanto

linguagem gestual, os ritos narram, encenam, repetem e representam histórias e
acontecimentos culturais e religiosos. Desta forma, se o símbolo é uma coisa que
significa outra, o rito é um gesto que também aponta para outra realidade.
Os rituais culturais e religiosos são geralmente realizados coletivamente em
espaços e territórios que, pela sua importância, ganham a significação de sagrados
(montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, entre outros), que
se distinguem dos demais por seu caráter simbólico. Esses espaços constituem-se
em lócus de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos se
relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades culturais e
religiosas.
Nos territórios sagrados frequentemente atuam pessoas incumbidas da
prestação de serviços religiosos. Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou
especialistas, entre outras designações, desempenham funções específicas: difusão
das crenças e doutrinas, organização dos ritos, interpretação de textos e narrativas,
transmissão de práticas, princípios e valores etc. Portanto, os líderes exercem uma
função pública, e seus atos e orientações podem repercutir sobre outras esferas
sociais, tais como economia, política, cultura, educação, saúde e meio ambiente.
Esse conjunto de elementos (símbolos, ritos, espaços, territórios e lideranças)
integra a unidade temática Manifestações culturais e religiosas.
O processo educativo é entendido como um fenômeno complexo e que
envolve múltiplas representações: a concepção do educando, do docente, a
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construção do conhecimento e a formação holística, pertinente às Ciências da
Religião. Embora os componentes se justificam em suas singularidades, unidades
temáticas, objetos de conhecimento, conteúdos, habilidades e métodos, eles podem
e devem se integrar e interagir.
Os educandos, que são crianças e pré-adolescentes, cobrindo uma faixa
etária que vai dos seis aos quatorze/quinze anos, são pessoas, sujeitos sóciohistóricos que pensam, agem, sentem e possuem uma identidade própria. Eles são
o polo dinamizador da prática docente. Com suas necessidades concretas,
realidades,

projetos

e

anseios,

eles

têm

maiores

chances

de

construir

aprendizagens, quando a prática docente é racionalmente organizada e eles são
conduzidos como sujeitos ativos nesse processo. Zabala (1998) ressalta que a
elevação dos níveis de aprendizagem dos alunos está diretamente relacionada a
sua participação nos processos de ensino, inclusive auxiliando seus colegas.
Essa perspectiva ativa do estudante na busca do conhecimento também é
concebida por Bernard Charlot (2000). Para ele o ser humano, desde que nasce, é
introduzido na dinâmica de aprender: “aprender para construir-se, em triplo processo
de ‘hominização’ [torna-se ser humano], de singularização [tornar-se um ser único
em nossa espécie], de socialização (tornar-se membro de uma comunidade,
partilhando seus valores e ocupando um lugar nela)”.
O processo da educação, portanto, é construído pelo educando de forma
relacional, mediada pelos sujeitos envolvidos no processo educativo. Tal concepção
da educação exige uma mudança no trabalho do professor que implica em superar o
seu papel de transmissor de conhecimentos para posicionar-se como um agente
(aquele que age por motivações legítimas e não meramente burocráticas) da
organização de tempos e espaços escolares, estimulando o aluno na sua interação
com os pares, com a cultura, com os saberes e consigo próprio.
A esse respeito, Zabala (1998) destaca que um dos compromissos do
professor é ajudar a dinamizar a classe para que se trabalhe da forma mais
adequada à idade, promovendo relações interativas que levem à construção do
conhecimento. Daí a importância de sua formação continuada para descortinar
novos horizontes, muitas vezes invisíveis, bem como na criação de espaços de
produção de conhecimentos em que tanto ele quanto seus alunos sejam sujeitos e,
ao mesmo tempo, objetos do conhecimento.
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Nesse componente curricular não se trata de ensinar uma ou diversas
religiões, mas oportunizar que os educandos reflitam sobre suas experiências,
vivências, sobre as culturas e tradições religiosas, aprofundando e formulando
sentidos para a construção de seus projetos de vida com qualidade, capacidade de
respeito, em vista de uma cultura solidária e de paz.
Deve-se destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC e
no Currículo Referência de Minas Gerais (com a explicitação dos objetos de
conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em
unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). Portanto, os
agrupamentos propostos são uma referência básica e não devem ser tomados como
modelo fixo e obrigatório, o que possibilita a adaptação e o atendimento de
realidades locais e regionais.
Nos Anos Iniciais, as habilidades propostas para cada objeto de
conhecimento têm a intenção de produzir um diálogo com os conteúdos
desenvolvidos em outros componentes curriculares. Por contar com docentes que,
geralmente, não são especialistas na área de Ciências da Religião, predomina a
habilidade de “identificar” e “reconhecer”, e temas que são interativos e transversais.
Nesse momento do desenvolvimento psicopedagógico das crianças, é importante
destacar as relações delas consigo mesmas, com o outro, o meio
ambiente e também contribuir para a sua integração e convivência.
Por isso, nos três primeiros anos deve-se dar grande importância à Unidade
temática “Identidades e alteridades”.
As habilidades que se destacam nesses anos, num processo de progressão,
identificar, acolher, respeitar, valorizar (1º ano), avançando depois para a
capacidade de localizar, desenvolver, distinguir, exemplificar e descrever, no 2º ano.

1º Ano:
Identificar, Acolher, Reconhecer, Respeitar, Valorizar

2º Ano:
Identificar, Reconhecer, Localizar, Listar, Respeitar, Desenvolver, Preservar,
Distinguir, Exemplificar, Descrever
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A partir do 3º. Ano pode-se continuar progredindo para a caracterizar,
depois para definir (4º e 5º Anos), chegando à capacidade de partilhar,
registrar, resgatar e decifrar.
3º Ano: I
dentificar, Reconhecer, Valorizar, Respeitar, Localizar, Distinguir, Caracterizar

4º Ano:
Identificar, Reconhecer, Listar, Definir, Caracterizar, Respeitar
5º Ano:
Identificar, Reconhecer, Registrar, Respeitar, Resgatar, Decifrar, Valorizar,
Partilhar
No 4º ano é introduzida a Unidade temática “Crenças religiosas e filosofias de
vida”, mas a maior parte das habilidades se concentram na unidade “Manifestações
culturais e religiosas”, destacando as questões dos rituais cotidianos das pessoas,
os momentos de comemoração e celebração, as representações culturais e
religiosas presentes nas artes.
Com maior maturidade de compreensão, a partir do 5º ano, as crianças e préadolescentes podem refletir sobre crenças, começando dos mitos e narrativas orais
e escritas. Nesse momento, é importante a articulação com os outros componentes
como Língua Portuguesa, Arte, História e Geografia. Os objetos de conhecimento e
as habilidades caminham num processo progressivo de complexidade.
O componente curricular do Ensino Religioso foi concebido a partir de três
grandes unidades temáticas.
A unidade temática Identidades e alteridades, a ser abordada ao longo de
todo o Ensino Fundamental, pretende que os estudantes reconheçam, valorizem e
acolham o caráter singular e diverso do ser humano, por meio da identificação e do
respeito às semelhanças e diferenças entre o eu (subjetividade) e os outros
(alteridades), da compreensão dos símbolos e significados e da relação entre
imanência e transcendência.
Essa unidade se apresenta com os seguintes objetos de conhecimento: “O
eu, o outro e o nós”, “Imanência e transcendência”, no 1º ano; “O eu, a família e o
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ambiente de convivência”, “Memórias e símbolos” e “Símbolos religiosos”, no 2º.
Ano; “Espaços e territórios religiosos” no 3º. Ano; “Relações e narrativas pessoais”,
que se repete no 5º, 6º., 8º e 9º. anos.
Outra unidade temática importante é Manifestações culturais e religiosas, em
que se pretende proporcionar o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas
experiências e manifestações culturais e religiosas, e a compreensão das relações
estabelecidas entre as lideranças e denominações religiosas e as distintas esferas
sociais.
Essa unidade está presente nos três primeiros anos e no 7º ano. Apresenta
os seguintes objetos de conhecimento: “Sentimentos, lembranças, memórias e
saberes”, no 1º. Ano; “Alimentos sagrados”, no 2º. Ano; “Práticas celebrativas” e
“Indumentárias religiosas”, no 3º. Ano; e “Místicas e espiritualidades” e “Lideranças
religiosas”, no 7º. Ano.
A terceira unidade temática é Crenças religiosas e filosofias de vida e está
presente do 4º. ao 9º. Ano. Os respectivos objetos de conhecimento são: “Ideia(s) de
divindade(s) e de sentidos de vida”, no 4º. Ano; “Narrativas religiosas”, “Mitos nas
tradições religiosas” e “Ancestralidade e tradição oral”, no 5º. Ano; “Tradição escrita:
registro dos ensinamentos sagrados”, “Ensinamentos da tradição escrita” e
“Símbolos, ritos e mitos religiosos”, no 6º. Ano; “Princípios éticos e valores
religiosos” e “Liderança e direitos humanos”, no 7º. Ano; “Crenças, convicções e
atitudes”, “Doutrinas religiosas”, “Crenças, filosofias de vida e esfera pública” e
“Tradições religiosas, mídias e tecnologias”, no 8º. Ano; e, finalmente, “Imanência e
transcendência”, “Vida e morte” e “Princípios e valores éticos”, no 9º. Ano.
No processo educacional, pensando numa formação integral, o educando
também precisa ter consciência de seu desenvolvimento, de seu percurso de
aprendizagem: “nível de compreensão de conteúdos específicos, habilidades
desenvolvidas, dificuldades enfrentadas, desafios a serem superados, objetivos a
serem alcançados. Este tipo de avaliação tem um caráter formativo.” (LORDÊLO;
ROSA; SANTANA, 2010, p. 18).33 E para que de fato seja processual, a avaliação
está presente em todas as etapas da aprendizagem, sendo necessário ajustá-la a
concepção pedagógica formativa e aos aspectos metodológicos, que enriquecem o
dia a dia da sala de aula.
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Sugere-se, portanto, que as unidades temáticas possam dialogar com outros
componentes curriculares. A proposta se efetiva na apresentação das unidades
temáticas, juntamente com o levantamento do que se sabe sobre o tema e o que se
espera conhecer, permitindo o acompanhamento do ritmo da aprendizagem a partir
das experiências vivenciadas pelos educandos.
O conhecimento é mensurado pelas informações apresentadas, bem como
pelo número de questionamentos despertados com caráter investigativo, podendo,
portanto, ajustar a ajuda pedagógica às características individuais dos educandos. E
cada passo dado é criteriosamente registrado e avaliado, bem como as relações
estabelecidas, servindo de subsídio para o planejamento do processo educacional.
A avaliação processual de caráter formativo baseia-se em procedimentos
qualitativos e propõem a possibilidade de ampliar significativamente a capacidade de
compreensão e estruturação das unidades temáticas estudadas, enfatizando o
desenvolvimento de habilidades e o seu envolvimento com os conteúdos
trabalhados.
Essa proposta de avaliação exige esforço e a superação de uma visão
disciplinar para atender a proposta de uma formação emancipatória e integral do ser
humano.

3.5.1.2.ORGANIZADOR CURRICULAR
1º ano

Unidades

Objetos de

Temáticas

Conhecimento

Identidades e

Habilidades

O eu, o outro e o nós

alteridades

Identidades e

(EF01ER01) Identificar e
acolher as semelhanças e
diferenças entre o eu, o outro e
o nós.
(EF01ER01MG) Reconhecer-se
como ser humano que traz
consigo, suas vivências e
experiências.
(EF01ER02X) Reconhecer que
o seu nome e o das demais
pessoas os identificam e os

O eu, o outro e o

alteridades
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diferenciam, tem significado,
singularidade e gera identidade.
(EF01ER02MG) Respeitar e
valorizar os nomes das
pessoas.
(EF01ER03X) Reconhecer e
respeitar as características
físicas e subjetivas de cada um,
as experiências e vivencias
pessoais, familiares e
comunitárias.

nós

Identidades e

Imanência e

alteridades

transcendência

Identidades e

Imanência e

alteridades

transcendência

Manifestações

Sentimentos,

culturais e

lembranças,

religiosas

memórias e

(EF01ER03 MG) Reconhecer
que as pessoas crescem,
aprendem e são capazes de
corrigir seus erros.
(EF01ER04X) Valorizar a
diversidade de formas de vida,
observando-as, descrevendo-as
e admirando-as.
(EF01ER05X) Identificar e
acolher sentimentos,
lembranças, memórias e
saberes de cada um em relação
aos grupos de convivência,
respeitando sua diversidade.

saberes

Manifestações

Sentimentos,

culturais e

lembranças,

religiosas

memórias e saberes

(EF01ER06X) Identificar e
respeitar as diferentes formas
pelas quais as pessoas
manifestam sentimentos, ideias,
memórias, gostos e crenças em
diferentes espaços e ambientes
de convivência.

2º Ano
Unidades

Objetos de

Habilidades

Temáticas

Conhecimento

Identidades e

O eu, a família e o

alteridades

ambiente de convivência

(EF02ER01X) Reconhecer que
há os diferentes espaços de
convivência.
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(EF02ER04MG) Localizar e
respeitar os diversos espaços de
convivência, especialmente
aqueles no entorno da escola,
que estão a serviço das
pessoas.
(EF02ER05MG) Listar algumas
regras de convivência dos
ambientes comunitários,
iniciando-se pelo espaço
escolar.

Identidades e

O eu, a família e o

alteridades

ambiente de convivência

Identidades e

Memórias e símbolos

alteridades

Identidades
e alteridades

Símbolos religiosos

(EF02ER02X) Identificar e
respeitar costumes, crenças e
formas diversas de viver em
variados ambientes de
convivência, com colegas,
familiares, pessoas idosas, etc.
(EF02ER06MG) Desenvolver
atitudes de cooperação, cuidado
e preservação dos ambientes
sociais, culturais e naturais de
convivência, locais e regionais.
(EF02ER03X) Identificar e
preservar as diferentes formas
de registro das memórias
pessoais, familiares, escolares
(fotos, músicas, narrativas,
álbuns...) e coletivas.
Identidades e alteridades
Memórias e símbolos
(EF02ER04X) Identificar os
sinais e símbolos, antigos e
novos, presentes nos variados
espaços de convivência.
(EF02ER05) Identificar, distinguir
e respeitar símbolos religiosos
de distintas manifestações,
tradições e instituições
religiosas. (EF02ER07MG)
Descrever o significado dos
símbolos religiosos de pessoas e
grupos em sua diversidade,
começando pela sua realidade e
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dos colegas.
Manifestações

Alimentos sagrados

(EF02ER08MG) Reconhecer o
valor dos alimentos, os hábitos,
usos e costumes alimentares, a
diversidade de culinárias (locais
e regionais) e a importância de
não desperdiçar alimento.

culturais e
religiosas

(EF02ER06) Exemplificar
alimentos considerados
sagrados por diferentes
culturas, tradições e expressões
religiosas.
(EF02ER07X) Identificar e
respeitar os significados
atribuídos a alimentos em
diferentes manifestações
culturais e tradições religiosas.

Manifestações
culturais e

Alimentos sagrados

religiosas

3º Ano
Unidades

Objetos de

Temáticas

Conhecimento

Habilidades

Identidades e
alteridades

(EF03ER09MG) Identificar os
diferentes tipos de espaço e de
território, em sua localidade.
(EF03ER01) Identificar e
respeitar os diferentes espaços e
territórios religiosos de diferentes
tradições e movimentos
religiosos.
(EF03ER10MG) Localizar e
distinguir os espaços e territórios
de diferentes culturas, tradições
e movimentos religiosos.
(EF03ER02X) Caracterizar os
espaços e territórios religiosos,
de pessoas e grupos, naturais
ou construídos, como locais de
realização das práticas
celebrativas.
(EF03ER03X) Identificar e
respeitar datas comemorativas e
práticas celebrativas
(cerimônias, orações,
festividades, peregrinações,
entre outras) de diferentes

Espaços e territórios
religiosos

Identidades e

Espaços e territórios

alteridades

religiosos

Manifestações

Práticas celebrativas

culturais e
religiosas
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Manifestações

Práticas celebrativas

culturais e
religiosas

Manifestações

Indumentárias religiosas

culturais e
religiosas

Manifestações
culturais e

Indumentárias religiosas

religiosas

tradições religiosas e grupos
sociais.
(EF03ER04X) Identificar e
caracterizar as práticas
celebrativas (locais, regionais e
nacionais), como parte como
parte integrante do conjunto das
manifestações culturais e
religiosas de diferentes grupos e
sociedades.
(EF03ER05X) Identificar,
reconhecer e respeitar as
indumentárias (roupas,
acessórios, símbolos, pinturas
corporais) utilizadas em
diferentes tempos (especiais ou
cotidiano), manifestações e
tradições culturais e religiosas,
como expressão de pessoas,
grupos ou comunidades.
(EF03ER11MG) Reconhecer
que as indumentárias são
expressões de identidade
religiosa e cultural e têm
significados.
(EF03ER06X) Caracterizar as
indumentárias como elementos
integrantes das identidades
culturais e religiosas.

4º Ano
Unidades

Objetos de

Temáticas

Conhecimento

Habilidades

Manifestações
culturais e

(EF04ER11MG) Listar os diversos
rituais cotidianos que constituem
os ambientes de convivência,
como celebrações de aniversario,
formaturas, etc.
(EF04ER01) Identificar ritos
presentes no cotidiano pessoal,
familiar, escolar e comunitário.
(EF04ER02) Identificar ritos e
suas funções em diferentes
manifestações e tradições
religiosas.

Ritos religiosos

religiosas

Manifestações
culturais e

Ritos religiosos
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religiosas

Manifestações
culturais e

Ritos religiosos

religiosas

Manifestações
culturais e

Ritos religiosos

religiosas

Manifestações

Representações

culturais e

religiosas na arte

religiosas

Crenças
religiosas e

Ideia(s) de divindade(s)

filosofias de

e de sentidos de vida

vida
Crenças
religiosas e

Ideia(s) de divindade(s)

filosofias de

e de sentidos de vida

vida

(EF04ER12MG) Identificar
diferentes formas de se relacionar
com o sagrado e que possibilitam
a vivencia comunitária.
(EF04ER03X) Definir e
caracterizar ritos de iniciação e de
passagem, como memória e
preservação da identidade em
diversas tradições e grupos
religiosos (nascimento, casamento
e morte).
(EF04ER04X) Identificar as
diversas formas de expressão da
espiritualidade (orações, cultos,
gestos, cantos, dança, meditação)
nas diferentes tradições religiosas,
respeitando os valores que
promovem a dignidade das
pessoas em sua diversidade.
(EF04ER13MG) Reconhecer que
o ser humano busca por
explicações e espiritualidades que
oferecem sentidos de vida pessoal
e coletiva.
(EF04ER05) Identificar
representações religiosas em
diferentes expressões artísticas
(pinturas, arquitetura, esculturas,
ícones, símbolos, imagens),
reconhecendo-as como parte da
identidade de diferentes culturas
e tradições religiosas.
(EF04ER14MG) Reconhecer as
diferentes representações de
expressão artística no ambiente
familiar, na escola e na
comunidade.
(EF04ER06X) Identificar nomes,
significados e representações de
divindades e de sentidos de vida
nos contextos familiar e
comunitário.
(EF04ER07X) Reconhecer e
respeitar as ideias de divindades e
de sentidos de vida de diferentes
manifestações culturais e de
tradições religiosas.
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5º Ano
Unidades

Objetos de

Temáticas

Conhecimento

Habilidades

Crenças
religiosas e

(EF05ER01X) Identificar e
respeitar narrativas e
acontecimentos sagrados de
diferentes culturas e tradições
religiosas como recurso para
preservar a memória, priorizando
a cultura local.
(EF05ER02X) Identificar e
registrar que os mitos de criação,
em diferentes culturas e tradições
religiosas, expressam explicações
as origens.

Narrativas religiosas

filosofias de
vida
Crenças
religiosas e

Mitos nas tradições

filosofias de

religiosas

vida
Crenças
religiosas e

Mitos nas tradições

filosofias de

religiosas

(EF05ER03X) Reconhecer e
decifrar funções e mensagens
religiosas contidas nos mitos de
criação (concepções de mundo,
natureza, ser humano, divindades,
vida e morte).
(EF05ER04X) Reconhecer e
resgatar a importância da tradição
oral para preservar memórias e
acontecimentos culturais e
religiosos, como dos povos
originários.
(EF05ER05X) Identificar e
respeitar elementos da tradição
oral nas culturas e religiosidades
indígenas, afrobrasileiras, ciganas,
entre outras, tendo como
referencia aquelas existentes na
comunidade e/ou localidade.
(EF05ER06) Identificar o papel
dos sábios e anciãos na
comunicação e preservação da
tradição oral.
(EF05ER15MG) Reconhecer e
valorizar os idosos, registrar suas
histórias e memórias, na família e
na comunidade, como fonte de
conhecimento e sabedoria.
(EF05ER07X) Reconhecer, em
textos e narrativas orais,

vida
Crenças
religiosas e

Ancestralidade e

filosofias de

tradição oral

vida
Crenças
religiosas e

Ancestralidade e

filosofias de

tradição oral

vida
Crenças
religiosas e

Ancestralidade e

filosofias de

tradição oral

vida

Crenças
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religiosas e

Ancestralidade e

filosofias de

tradição oral

ensinamentos relacionados a
modos de ser e viver.

vida
Identidades e

Relações e narrativas

alteridades

pessoais

(EF05ER16MG) – Reconhecer e
partilhar experiências de amizade
como expressão de diálogo,
respeito e ajuda mútua

REFERÊNCIAS
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3.6.EDUCAÇÃO DO CAMPO
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A Educação do Campo é o resultado de diversas lutas dos movimentos
sociais populares do campo por justiça social. Historicamente, essas lutas renderam
conquistas importantes, a exemplo dos dispositivos constitucionais e marcos
políticos e legais que versam sobre o tema.
No âmbito nacional, houve as seguintes aprovações: a Resolução CNE/CEB
nº 1/2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo, um conjunto de princípios e procedimentos para ser observado
nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas de ensino; o Parecer
CNE/CEB n° 1/2006, que recomenda a adoção da Pedagogia da Alternância em
escolas

do

campo;

a

Resolução

nº

2/2008,

que

estabelece

diretrizes

complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas
de atendimento da Educação Básica do Campo; o Decreto n° 7.352/2010, que
dispõe sobre a Política da Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária (PRONERA); a Lei Federal nº 12.695/2012, que dispõe sobre o
apoio técnico ou financeiro da União no âmbito do Plano de Ações Articuladas e a
Lei Federal nº 2.960/2014, que altera a LDBEN para constar a exigência de
manifestação de órgão normativo do sistema de ensino (Conselho Estadual), para o
fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, considerando para tanto
o posicionamento apresentado pela Secretaria Estadual de Educação, a análise do
diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, além da
Resolução do CEE nº 103/2015, que dispõe sobre a oferta da Educação do Campo
no Sistema Estadual de Ensino da Bahia.
No estado da Bahia, houve a implementação da Lei n° 11.352/2008, que
institui o Programa Estadual de Apoio Técnico-Financeiro às Escolas Família
Agrícola (EFAs) e Casas Familiares Rurais (CFRs) do Estado da Bahia,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 14.110/2012, bem como pela Lei n°
13.907/2018, que assegura aos egressos das Escolas Família Agrícola (EFAs) e
Casas Familiares Rurais (CFRs) tratamento equivalente aos egressos da Educação
Estadual. Esses e outros aparatos jurídicos reforçam o reconhecimento de que os
povos do campo são sujeitos de direito.
De acordo com a Resolução CEE n° 103/2015, a oferta da Educação do
Campo, no Sistema Estadual de Ensino da Bahia, no nível da Educação Básica,
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destina-se à formação integral das populações do campo, em escolas do campo,
entendidas como unidades de ensino situadas na área rural ou aquelas localizadas
em áreas urbanas, No documento proveniente da Conferência Nacional de
Educação (CONAE 2010), defende-se que questões ligadas à justiça social, ao
trabalho e à diversidade estejam presentes nas diversas instituições educativas e
em todos os níveis e modalidades de educação. Quanto à Educação do Campo,
enfatiza: superar as discrepâncias e desigualdades educacionais entre o urbano e o
campo; garantir a oferta da educação do campo no país, levando em consideração a
diversidade e as desigualdades regionais; garantir às escolas do campo padrões
básicos de infraestrutura; valorização do meio, articulação com as demais
modalidades de ensino, dentre outros, desde que atendam, prioritariamente, às
populações do campo (Art 1º - CEE n°103/2015).
No documento proveniente da Conferência Nacional de Educação (CONAE
2010), defende-se que questões ligadas à justiça social, ao trabalho e à diversidade
estejam presentes nas diversas instituições educativas e em todos os níveis e
modalidades de educação. Quanto à Educação do Campo, enfatiza: superar as
discrepâncias e desigualdades educacionais entre o urbano e o campo; garantir a
oferta da educação do campo no país, levando em consideração a diversidade e as
desigualdades regionais; garantir às escolas do campo padrões básicos de
infraestrutura; valorização do meio, articulação com as demais modalidades de
ensino, dentre outros.
Segundo o instrumento jurídico supracitado, os princípios da Educação do
Campo são: compreensão do trabalho como princípio educativo e da cultura como
matriz do conhecimento; respeito à diversidade da população do campo em todos os
seus aspectos; garantia da definição de projetos educativos com pedagogias
condizentes às condições e aos anseios das populações do campo; reconhecimento
das unidades escolares como espaços públicos de ensino e aprendizagem,
produção de conhecimento e articulação de experiências de vida dos estudantes;
desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o
atendimento às especificidades, considerando-se as condições concretas da
produção, e reprodução social da vida no campo; valorização da identidade da
escola, por meio de projetos político-pedagógicos com organizações curriculares e
metodológicas adequadas às necessidades dos estudantes e comunidades do

400

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
401 - Ano - Nº 1580

campo; flexibilização na organização escolar, visando à adequação do tempo
pedagógico, à definição do calendário, aos processos de organização de turmas,
sem prejuízos das normas de proteção da infância contra o trabalho infantil; e
controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da
comunidade e dos movimentos sociais relacionados às questões do campo na
gestão da escola (Resolução CEE nº 103/2015).
Nessa perspectiva, na escola pensada, o processo de ensino/aprendizagem
deve partir da realidade dos povos do campo, com a identidade valorizada por meio
de projetos educativos e pedagogias próprias, que atendam às especificidades
dessa população. Isso implica a construção de um currículo próprio, calendário
escolar flexível, produção de material didático e paradidático que dialogue com o
contexto local dos estudantes e que dê conta da organização dos espaços e tempos
pedagógicos integrados: Tempo Escola e Tempo Comunidade. Sabendo que, como
afirma Queiroz (2004),
“Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a
aproximação ou a ligação de dois lugares com suas lógicas diferentes e
contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É necessária uma sinergia,
uma integração, uma interpenetração rompendo com a dicotomia teoria e
prática, abstrato e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber –
fazer), formação e produção, trabalho intelectual e trabalho
físico
(manual).” “Numa concepção de alternância formativa, não é suficiente a
aproximação ou a ligação de dois lugares com suas lógicas diferentes e
contraditórias, ou seja, a escola e o trabalho. É necessária uma sinergia,
uma integração, uma interpenetração rompendo com a dicotomia teoria e
prática, abstrato e concreto, saberes formalizados e habilidades (saber –
fazer), formação e produção, trabalho intelectual e trabalho
físico
(manual).”

Assim sendo, o currículo precisa ser contextualizado e conter em seu
arcabouço componentes curriculares condizentes com as relações sociais da vida
do campo, a exemplo da agroecologia. O currículo não é apenas um conjunto de
conteúdos elencados, pois toda sua concepção perpassa pelas relações sociais que
envolvem a sociedade. Para a educação do campo, o currículo deve ser
desenvolvido a partir das necessidades concretas dos estudantes, elaborado por
muitas mãos e múltiplos olhares, composto por saberes próprios das comunidades e
em diálogo com os conhecimentos científicos e saberes universalizados. O resultado
desse processo deverá ser a formação integral dos estudantes e o desenvolvimento
do meio, dos quais a produção do conhecimento parte, principalmente da realidade
próxima, das atividades práticas e do trabalho coletivo.
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No Documento Curricular Referencial da Bahia para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental, o trabalho é compreendido como princípio formativo, o que
significa pensar a formação pelo trabalho humano numa perspectiva emancipatória,
no sentido de analisar, conhecer e transformar a natureza para o bem-estar e
desenvolvimento da sociedade. Essa concepção caminha de forma oposta ao viés
capitalista, que perpetua a lógica de exploração da força de trabalho. Destaca-se,
como referência para prática de uma educação do campo contextualizada, aquela
embasado nos princípios da Pedagogia da Alternância, que tem atendido às
necessidades da população do campo e se mostrado como a melhor alternativa para
a Educação Básica do campo para os anos finais do Ensino Fundamental, para o
Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica e nível médio (Parecer
CNE/CEB nº 1/2006). Esse princípio pedagógico valoriza a cultura local, as
experiências cotidianas dos estudantes e das comunidades nas quais estão
inseridos, bem como o modo de pensar e produzir dos sujeitos do campo.
Chamamos atenção para outro ponto. As escolas sob o formato de multisseriação se
constituem maioria no país e no estado da Bahia, no 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 uma organização e prática político-pedagógica diferenciada, que
garanta o direito à escolarização como essencial para o desenvolvimento do campo
numa perspectiva de justiça e igualdade social.
Em suma, a concepção de Educação do Campo busca romper com a
proposta de educação tradicional que organiza o currículo nos moldes da educação
urbana, assim como nos diz Caldar (2002), como se a escola do campo fosse um
mero apêndice da escola da cidade. A Educação do Campo defende uma
concepção pedagógica na qual o currículo está, intrinsecamente, atrelado à
realidade, valorizando o local e o global. Um currículo próprio, construído por meio
do conhecimento científico, das experiências de vida dos estudantes e da efetiva
participação dos movimentos sociais populares e da comunidade extraescolar,
constituindo uma verdadeira educação no/do campo.
É preciso conceituar educação rural e educação do campo, a fim de subsidiar
com esclarecimentos a trajetória da educação rural para a concepção social e
politicamente da educação do campo, problematizando-a. Nesse percurso, ao
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discorrer sobre o assunto, entende-se que por um longo tempo a educação rural se
encarregou de escassez de políticas específicas ao contexto dos povos que vivem
no campo, ao mesmo tempo, os currículos e as práticas foram submetidos ao
modelo urbanístico de escola. Dessa forma, tratar das questões que levaram a
mudança de conceito e currículo de educação rural para a educação do/no campo,
considera-se um avanço, pois ocorreu por meio de diversos acontecimentos e
transformações políticas e sociais pelas quais o Brasil passou a partir dos anos de
1980 e da organização dos movimentos sociais. Sendo assim, evidenciar a
importância da escola e dos educadores, significa dizer que segundo os
pressupostos da educação do campo à primeira cabe uma nova dimensão e um
novo sentido, o de atender os sujeitos do e no campo a partir de um novo debate
sobre seu caráter formativo, sobre a formação dos professores, sobre o tipo de
processo ensino aprendizagem a ser realizado. Quanto aos educadores, a esses é
resguardado o papel de sujeito histórico, produto e produtor de história, por isso,
precisa ser um ir além da reprodução de técnicas e receitas prontas nas suas salas
de aula, àquelas que levam somente ao conformismo do ser humano por ele
formado ou que atendam somente ao mercado de trabalho. Dessa forma, tratar das
questões que levaram a mudança de conceito e currículo de educação rural para a
educação

do/no

campo, implica

entender

os

diversos

acontecimentos

e

transformações sociais e políticas do Brasil e a participação dos movimentos sociais.
Sendo assim, entende-se que a escola é o espaço de formação social e
politica dos sujeitos, ao mesmo tempo, que esta possui como função social a
socialização dos saberes acumulados e os processos de reelaboração e produção
dos conhecimentos pelos homens ao longo dos tempos. Portanto, para àqueles que
vivem no campo, é também um espaço de luta e resistência.
A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e
cultura, valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para
fechar-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou
desde o chão em que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores
e culturas, abrir-se ao que há de mais humano e avançado no mundo
(ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011, p. 14).

Busca-se uma educação do campo que leve em consideração a identidade
cultural dos sujeitos que ali vivem. Por isso, os professores na dinâmica da
educação do campo são considerados sujeitos em construção, assim como os
alunos. No entanto, aos educadores é cabível a tarefa de perguntar-se quem são os
sujeitos com os quais compartilham experiências de vida durante o ano letivo, haja
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vista que cada aluno tem sua identidade, sua história e o professor também. Por isso
os professores devem perceber o quanto é importante assumir sua história para que
então, possam descobrir a pessoa que está por trás do rosto de cada criança, jovem
ou adulto, e então, conheçam sua história, respeitem suas diversidades e seus
direitos (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011).
Diante disso, quando abordado a questão dos eventos históricos da
educação rural a educação do/no campo, as concepções de escola e de educadores
são fundamentais para a compreensão do tipo de educação que foi ofertada aos
povos moradores em locais distante do quadro urbano. Por conta disso, ao entender
a escola como um espaço dinâmico, segundo os pressupostos da educação do
campo, os educadores são sujeitos importantes na construção de uma sociedade
solidária e justa.
Há de se compreender que essa não é uma continuidade de educação rural.
Educação rural é uma mobilização em favor de levar o ensino às populações rurais,
seja ele em salas multisseriadas com professores para atender alunos de séries e
idades diferentes, ou pela dificuldade de deslocamento de muitos professores, por
isso não têm formação adequada, portanto, uma educação fundamentada somente
no aprendizado do ato de ler, escrever e fazer conta (SIMÕES; TORRES, 2011,
p.02-03).
A partir dos anos de 1980, com movimentos sociais e conflitos
desencadeiam-se mudanças de nomenclatura, de perspectiva e de concepção de
homem, escola, saberes, mundo, trabalho e, sobretudo, o modo de pensar a
educação rural, a qual passa a ser educação do/no campo. Para tanto, com a
Constituição de 1988, a qual institui em suas bases a aprovação de políticas de
direitos educacionais, enfatiza “[...] a responsabilidade da União, dos Estados,
Distrito Federal e Municípios em regime de colaboração, garantido uma educação de
qualidade” (BRASIL, 1988, Art.211), a qual também se destina à população do
campo, pois a educação é um direito de todos e dever do Estado sua oferta
(BRASIL, 1988, Art.205).
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96
(LDB) de 20 de dezembro de 1996, a educação do campo passa a ser entendida
como àquela que ocorre nas instituições escolares situadas na área rural. Assim, as
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orientações para as escolas do campo segundo a LDB 9394/96 também possuem
lacunas.
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos
curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses
dos alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições
climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL,
1996, Art. 28).

O artigo 28 da LDB 9394/96 representa uma conquista para o movimento da
educação do campo. Para isso, orienta para a construção de um plano pedagógico
que seja condizente com a vida no campo, porém, não aborda questões
relacionadas às práticas pedagógicas, não evidencia questões quanto aos sujeitos
que fazem parte da escola do campo, quanto à participação da comunidade no
processo escolar, quanto à ação didática pedagógica (LEITE, 1999).
Ao contrário da educação rural, a educação do campo é proposta de
diversos movimentos sociais ligados ao campo, por isso, quando se fala em
educação do campo é inevitável não pensar em lutas sociais, trabalhadores como
protagonistas e sujeitos das ações pedagógicas. Desse modo, o campo não é
somente o contrário de urbano, mas um lugar de inúmeras possibilidades.
A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas:
nasceu da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de
escolas públicas nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência
de inúmeras organizações e comunidades camponesas para não perder
suas escolas, suas experiências de educação, suas comunidades, seu
território, sua identidade (CALDART, 2012, p.15).

Quanto ao conceito de educação do campo, ainda não se encontra definido
por estar estreitamente ligada a democracia e por essa estar em fase inicial,
portanto, a educação do campo não é fruto de políticas educacionais oriundas de
cima para baixo, construídas somente a partir de livros e aprovações em gabinetes,
o que não significa dizer que ela não tenha fundamentação teórica. Dela deve ser
eliminada a ideia do abstrato, pois esta parte do concreto, das práticas.
Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é
a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como
sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização
do conjunto da sociedade, com lutas, sua história, seu trabalho, seus
saberes, sua cultura, seu jeito (CALDART, 2011, p.110).

A educação do campo tem materialidade, surge por meio das lutas dos
movimentos sociais que se organizam contra o descaso com que as elites brasileiras
tratam das questões 18327 campesinas. Portanto, isso afasta qualquer pretensão de
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considerar o conceito de educação do campo vazio. O chão que nasce o conceito
advém do próprio campo como território de marginalidade, exploração e disputa
(SIMÕES; TORRES, 2011).
Seu conceito também não vai de encontro aos que veem o campo apenas
como um lugar de negociações estreitamente ligado às questões empresariais e fins
lucrativos:
A Educação do Campo nasceu tomando/precisando tomar posição no
confronto de projetos de campo: contra a lógica do campo como lugar de
negócio, que expulsa as famílias, que não precisa de educação nem de
escolas porque precisa cada vez menos de gente, a afirmação da lógica da
produção para a sustentação da vida em suas diferentes dimensões,
necessidades, formas (CALDART, 2012, p.15).

Também surge como crítica a uma forma de ensino dos saberes que não
leva em consideração as especificidades desses sujeitos, a sua historicidade.
Portanto, os sujeitos do campo participam de lutas sociais, sonham, têm nomes e
rostos, lembranças, gêneros, etnias. Cada sujeito individual e coletivamente se
forma na relação de pertença a terra e nas formas de organização solidária.
Diante disso, entende-se que “[...] uma escola do campo é a que defende os
interesses da agricultura camponesa, que construa conhecimentos, tecnologias na
direção do desenvolvimento social e econômico dessa população” (ARROYO;
FERNANDES, 1999, p. 47). Ou seja, uma escola ligada ao mundo do trabalho, da
cultura, da produção, também associada à luta pela terra, ao projeto popular de
desenvolvimento para o campo.
A perspectiva da educação do campo leva-nos a pensar na oferta dessa
modalidade de ensino oferecida dentro do município de Jussiape, oferta essa que
atende aos educandos com um currículo padronizado, não fazendo especificidade
quanto às necessidades dos alunos que são moradores da zona rural. Jussiape
conta com 3 (três) escolas do campo, que seguem a mesma grade curricular das
escolas da sede. Essas escolas estão situadas em 2 (dois) povoados do município
de Jussiape, uma no povoado de São José, outra no povoado de Espinho e a
terceira no distrito de Caraguataí. Ambas atendem desde a pré-escola até o ensino
fundamental 2. Caraguataí possui uma escola e também uma (1) creche que
atendem os alunos de povoados vizinhos.
É preciso pensar em um novo sentido de escola, não somente por exigências
de atendimento aos educandos, mas pela reflexão da sua função social, seu caráter
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formativo, a formação de professores, o processo de ensino aprendizagem a ser
efetivado e a elaboração de uma proposta pedagógica que esteja de acordo com a
história de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo. O município de
Jussiape já esteve em condições piores em relação à educação. Cabe aqui
esclarecer que mesmo as escolas da sede atendem a uma boa parte dos alunos da
zona rural. Desde á creche até o ensino médio essas crianças, jovens e adultos se
deslocam para estudar na sede, pois moram em povoados onde as escolas rurais
foram desativadas devido à lei de nucleação. O munícipio tem muitos povoados,
mas somente três deles foram contemplados com essa modalidade. Desse modo
vale ressaltar que a grade curricular do município deve atender a uma proposta que
desenvolva a partir do movimento da educação do campo, com as experiências de
formação humana com trabalhadores e trabalhadoras que lutam por sobrevivência e
que precisam ter seus direitos atendidos mesmo diante de tantas dificuldades que
enfrentam principalmente aqueles que trabalham como agricultores e não dispõem
de tempo suficiente para estudar.
Para que se compreenda a escola do e no campo e sua identidade, é preciso
entender a relação entre cultura e escola, e que questões culturais sempre
estiveram presentes nos debates sobre educação do campo e escola no campo. De
acordo com Forquin (1993, p. 197) “[...] existe uma relação íntima, orgânica entre
educação e cultura, considerando a escola como “mundo social” com características
e vida próprias, o que ele nomeia de cultura de escola”. Nesse viés de discussão,
Gómez (2012) compreende a escola como um espaço de diversidade cultural, Para
que se compreenda a escola do e no campo e sua identidade, é preciso entender a
relação entre cultura e escola, e que questões culturais sempre estiveram presentes
nos debates sobre educação do campo e escola no campo. De acordo com Forquin
(1993, p. 197) “[...] existe uma relação íntima, orgânica entre educação e cultura,
considerando a escola como “mundo social” com características e vida próprias, o
que ele nomeia de cultura de escola”. Nesse viés de discussão, Gómez (2012)
compreende a escola como um espaço de diversidade cultural, onde essas várias
culturas se entrelaçam e isso que lhe imprime identidade, autonomia e teria a
finalidade de mediar, de forma reflexiva, os vários conhecimentos ali existentes,
divididos e compartilhados. Onde essas várias culturas se entrelaçam e isso que lhe
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imprime identidade, autonomia e teria a finalidade de mediar, de forma reflexiva, os
vários conhecimentos ali existentes, divididos e compartilhados.
Portanto, Forquim (1993) e Gómez (2012) entendem que a escola é um
espaço de produção de cultura, assim como é também um produto cultural. Desse
modo, a escola ganha uma nova dimensão e um novo sentido, e ao mesmo tempo,
tem o desafio de mudar de perspectiva de educação.
Desafia o ritual homogêneo e fragmentado da organização do trabalho
pedagógico e insurge a construção de novas experiências de gestão e de
trabalho pedagógico na escola. A educação do campo precisa contemplar
experiências escolares e não escolares, que poderiam potencializa-la, em
nome da transformação social, em oposição à conservação (PIRES, 2012,
p. 109).

Assim sendo, busca-se uma escola com intenções de um projeto de
formação de sujeitos que analisem criticamente as escolhas aceitas pela sociedade
e que sejam capazes de perceber alternativas de um novo projeto político, que
vincula à escola a um papel fundamental no processo de transformação social
(MOLINA, SÁ, 2012).
Portanto, “[...] pensar a escola do campo é não reduzir a questão aos limites
da escola, mas considerar os diversos espaços e formas de educação” (PIRES,
2012, p. 109). Sendo assim, seria um dos maiores desafios da escola, suscitar
inúmeras possibilidades a partir da articulação dos conhecimentos da realidade dos
educandos relacionando cultura, escola e conhecimentos científicos a serem
aprendidos em cada ciclo da vida e das diversas áreas do conhecimento e também
compreender várias possibilidades de formação dos sujeitos que foram separadas
pela cultura fragmentada e individualista do sistema do capital.
Para tanto, considerando que a educação do campo seria um paradigma em
construção que deve estar embasada em objetivos que garantam a emancipação do
sujeito do campo e na sua participação como sujeito histórico (TEIXEIRA, 2012),
cabe à escola do campo a condução de trabalhos pedagógicos que superem a sala
de aula como espaço único e central 18329 de conhecimento e construa estratégias
além da fragmentação presente na maioria dos processos de ensino aprendizagem
vigentes (MOLINA; SÁ, 2012).
Na condução e criação dos processos pedagógicos, os professores são
fundamentais, pois precisam ir além da reprodução de técnicas e receitas prontas
que levem somente ao conformismo do ser humano por ele formado que atendam
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somente ao mercado de trabalho. Além disso, defende-se a importância

do

professor no processo de construção de políticas educacionais, bem como nas
políticas de formação de professores do campo. Segundo Ghedin, Nascimento e
Santos (2012), “professor do campo” é um termo carregado de significados. Esse
profissional carece, sobretudo, valorizar a cultura camponesa e ser participante do
espaço geográfico em que está inserido. O professor para a educação do campo
nos leva a refletir acerca de uma estrutura educacional em que os sujeitos
campesinos sejam valorizados e suas identidades preservadas.
A formação de professores do campo defendida se vincula a identidade dos
povos do campo. Além disso, se trava uma luta por uma educação pública do
campo, gratuita e de qualidade, a qual deve ser garantida pelo Estado (TEIXEIRA,
2012) em todas as etapas da educação básica e em todos os níveis de ensino.
Desse modo, o trabalho educacional dos professores do campo, não se
resume somente em ensinar a codificar e decodificar. Sua postura na sociedade não
pode ser neutra, o ato de educar implica em algo mais do que isso. Ele precisa
instigar emancipação do camponês para o exercício da cidadania. Para isso, o
professor do campo deve se propor a adotar práticas que envolvam a sociedade e
que estes estejam dispostos a lutar ao lado dos povos do campo por melhores
condições de vida no campo (GHEDIN; NASCIMENTO; SANTOS, 2012).
Assim sendo, “[...] a educação básica do campo necessita se pautar em uma
dimensão, ao mesmo tempo política e pedagógica, pensar a aprendizagem para
além da escola, valorizar a população que vive e trabalha no campo, e sua
capacidade de mobilização e organização social” (PIRES, 2012, p.130).
Diante disso, reivindicar talvez seja a palavra de ordem, que sejam
asseguradas condições de qualidade social, política e pedagógica da educação e da
escola do/no campo, com a finalidade de resgatar os valores e direitos dos sujeitos
do campo, reconstruindo e superando uma história marcada por descasos e
desconsiderações em políticas educacionais e em práticas pedagógicas.
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3.7. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

Cada vez mais o descaso e o abandono que a população do campo enfrenta
O sujeito que vive e sobrevive no campo, dentro de suas dificuldades e limitações,
não dispõe de tempo e disposição para frequentar uma escola, pois a vida no
trabalho começa muito cedo, além de ter em sua realidade um modelo de
desenvolvimento baseado na exclusão e na miséria. Faltam escolas para atender a
todas as crianças e jovens, quando essas ainda estão fora delas. A falta de
infraestrutura, o modelo organizacional da escola e a dificuldade de acesso à
mesma, a formação e atuação dos docentes que enfrentam a desvalorização do
professor por parte da própria população e do governo, fazem com que a escola no
meio rural seja desacreditada. Isso se faz perceber hoje com o processo de
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nucleação das escolas na cidade, retirando o sujeito do campo para adquirir uma
educação que não influencia sua experiência e seu meio.
A Escola é o ambiente educativo voltado ao processo de escolarização e
compromisso com os saberes, hábitos, atitudes, conhecimentos, culturas, ideologias
e valores socialmente referenciados em processo de constituição permanente de
reflexão e transformação social para inclusão e melhoria da convivência humana.
Ela se constitui num espaço de ampliação do conhecimento por estar centrada nas
interações entre educador e educando. Cabe à escola garantir a aprendizagem de
certas habilidades e conteúdos que são necessários para a vida em sociedade.
Os altos índices de analfabetismo e os baixos níveis de escolaridade vêm
despertando interesse nas políticas públicas federal, estaduais e municipais, ao
desenvolvimento de projetos que atendam a Educação de Jovens e Adultos. Essa
realidade de analfabetismo na sociedade é, todavia, mais alarmante no meio rural,
tanto que, uma pesquisar realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) em 2003 revela que 28,8% dos adultos no meio rural são
analfabetos, enquanto que, na cidade esse índice é de 10,3%. Dentro desta
realidade socioeducativa, vários projetos de alfabetização de jovens e adultos vêm
sendo desenvolvidos, resultados de parcerias entre os movimentos de trabalhadores
rurais e as universidades. Dentro desta reflexão sobre a educação, voltou-se um
olhar para a educação dos adultos presentes nos assentamentos que, por sinal,
também não eram escolarizados em sua grande parte. A educação, naquele
momento, tornou-se uma luta, juntamente com a luta pela terra e pela saúde, entre
outras.
A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade da Educação
Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio, que visa oferecer oportunidade
de estudos às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade desse ensino na
idade própria, assim como, prepará-los para o mercado de trabalho e o pleno
exercício da cidadania. A oferta de cursos aos jovens e adultos proporciona
oportunidade educacional apropriada, considerando as características do aluno,
seus interesses, condição de vida e trabalho.
A EJA orienta-se pelos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade,
da solidariedade e do respeito ao bem comum; princípios políticos dos direitos e
deveres da cidadania; do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática;
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princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais.
Diferentemente dos moldes da pedagogia conservadora, o ensino da
Educação de Jovens e Adultos está intimamente ligado a alguns pressupostos da
andragogia de modelos pedagógicos transformadores.
A Educação de Jovens e Adultos, embasada em um modelo andragógico,
indica distinções do ponto de vista da aplicabilidade do conhecimento e do método
de ensinar, tendo como princípios:


A necessidade em saber a ﬁnalidade, o “porquê” de certos conteúdos e
aprendizagens;



A facilidade em aprender pela experiência;



A percepção sobre a aprendizagem como resolução de problemas;



A motivação para aprender é maior se for interna (necessidade
individual) e se o conteúdo a ser aprendido for de aplicação imediata;



As experiências trazidas pelos educandos.

A andragogia, enquanto modelo para a Educação de Jovens e Adultos, é
caracterizada pela participação dos alunos, pela flexibilidade, pelo foco no processo,
atendendo as especificidades de cada educando, ao invés da ênfase no conteúdo
com metodologia e organização voltadas para um currículo rígido. Nesse modelo, a
participação dos alunos poderá ocorrer nas diversas fases do processo de ensinoaprendizagem como diagnóstico das necessidades educativas, elaboração de plano,
estabelecimento de objetivos ,a partir do diagnóstico e formas de avaliação.

3.7.1.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Jovens e Adultos EJA, mantida pelo Poder Público Municipal
de Jussiape, como modalidade do Ensino Fundamental, constitui-se direito dos
jovens e adultos, tendo atribuição de assegurar, gratuitamente, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características dos educandos, seus
interesses, suas condições de vida e de trabalho, mediante educação de qualidade
àqueles que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental na
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idade própria. O trabalho na EJA tem como princípios educativos a relação
interpessoal, o aprender, o diálogo, o respeito, a solidariedade, a pesquisa, a
autonomia,

a

responsabilidade,

o

compromisso

social,

a socialização

do

conhecimento, a politicidade, a dialética, a complexidade, as singularidades, as
multiplicidades, o paradoxal, a sustentabilidade do planeta e a não fragmentação do
conhecimento.
O ensino da EJA media ações educativas em um ambiente de respeito, de
contínua transformação e socialmente constituído em prol da construção da
cidadania. Conduzido por Eixos Temáticos determinados a cada início de semestre,
envolve as Áreas das Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas,
Ciências Naturais e Exatas e Ensino Religioso nas quais os conhecimentos,
conceitos e processos são desenvolvidos através de Habilidades e Competências. O
Referencial Curricular da EJA está organizado por Competências, Conhecimentos e
Habilidades. As Competências são um conjunto de habilidades harmonicamente
desenvolvidas. Os Conhecimentos são conteúdos, conceitos e processos de cada
Área do Conhecimento. As habilidades não são objetivos, mas sim, capacidades
aprendidas por meio de experiências, onde o aluno obterá o resultado desejado,
enquanto objetivo é apenas um fim a atingir.
As Competências foram elaboradas por Áreas de Conhecimento, pois estas
precisam ser entendidas numa perspectiva interdisciplinar, já que a contribuição de
todas é fundamental para a não fragmentação do conhecimento e para respaldar o
entendimento e a organização dos contextos educativos. As Áreas do Conhecimento
nesta organização são chamadas a dialogar a partir de Eixos Temáticos
estabelecidos em conjunto no início do semestre letivo. Sendo assim, o documento
apresenta as Competências necessárias para possibilitar a continuidade de seus
estudos e formar cidadãos críticos, participativos, responsáveis, capazes de se
comunicar, que tenham igualdade de oportunidades para a entrada e permanência
no mercado de trabalho. No Referencial Curricular de Jussiape, na Educação de
Jovens e Adultos, cada habilidade é identificada por um código alfanumérico cuja
composição é explicada a seguir:
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Segundo esse critério, o código EJAM1AR01, por exemplo, refere-se à primeira
habilidade proposta no componente curricular Arte, no módulo 1, da Educação de Jovens
e Adultos.

3.7.2. LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, para a Educação de Jovens e
Adultos, é composta pelos componentes curriculares da Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, Arte e Educação Física. Esta Área de Conhecimento contextualiza competências e
habilidades que utilizam diferentes linguagens: verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital, levando o aluno a se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos.

3.7.3. COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

 Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar
aprendendo, ampliando suas possibilidades de participação na vida social e
colaborando para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e
inclusiva.
 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar
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informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à
cooperação.
 Conceber a língua na sua heterogeneidade como um conjunto de variedades
representativas da identidade cultural dos diferentes grupos sociais que as
empregam.
 Ler, escutar e produzir textos orais e escritos nos mais diversos gêneros
textuais, reconhecendo o texto como lugar de manifestação e construção de
sentidos, valores e ideologias.
 Envolver-se em práticas de leitura literária, desenvolvendo a autonomia, a
criticidade e a compreensão da sua realidade, da sociedade e do mundo.
 Pesquisar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções
artísticas bem como suas distintas matrizes estéticas e culturais, em distintos
tempos e espaços para reconhecer a arte como fenômeno cultural, histórica
e social, experienciando a ludicidade, a percepção, a expressividade e a
imaginação.
 Compreender as relações entre as diferentes linguagens da arte nas
condições particulares de produção na prática de cada linguagem e suas
articulações, reconhecendo e valorizando o patrimônio artístico, material e
imaterial.
 Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver
no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
 Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
 Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando criticamente os valores sociais, discutindo as
posturas preconceituosas.
 Vivenciar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas e esportes,
resgatando o prazer pelas práticas corporais, enquanto aspecto fundamental
para a saúde e bem-estar.
 Possibilitar ao aluno o conhecimento sobre sua língua materna, por meio de
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comparações com a Língua Inglesa nos vários níveis, utilizando novas
tecnologias para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e
produzir sentidos em práticas de letramento na Língua Inglesa, de forma
ética, crítica e responsável.

3.7.4. ORGANIZADOR CURRICULAR
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2º SEGMENTO: MÓDULO 1 (6º ANO)
Conhecimentos

Habilidades

Função social da escrita

(EJAM1LP01) Reconhecer a função social da escrita e da leitura como fonte de prazer e informação.
(EJAM1LP02) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos, gramaticais e lexicais, tais

Análise linguística

como: fonética, ortografia, morfologia, acentuação, regras básicas de concordância nominal e
verbal, sinais de pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em
enumerações, dois-pontos e travessão),quando for o caso.

Estratégias de leitura e escrita

(EJAM1LP03) Compreender a língua como um organismo vivo em constante processo de mudança.

2º SEGMENTO: MÓDULO 1 (6º ANO)
Conhecimentos

Habilidades

Produção textual

(EJAM1LP04) Organizar o texto, dividindo-o em parágrafos, segundo as normas gráficas.

Leitura e interpretação

(EJAM1LP05) Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura.

Oralidade e escuta

(EJAM1LP06) Ampliar o intercâmbio entre a oralidade e a escuta.

Elementos da Linguagem

(EJAM1AR01) Conhecer, identificar, classificar e aplicar os diferentes elementos da linguagem
dentre as variadas linguagens (Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Artes Integradas).

Materialidades

(EJAM1AR02) Experimentar e criar diferentes materialidades e processo nas diferentes linguagens

Processos criativos

(Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Artes Integradas.

Leitura e Apreciação estética

(EJAM1AR03) Identificar e reconhecer os elementos que compõem uma obra artística,
desenvolvendo sensibilidade estética.
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(EJAM1EF01) Experimentar jogos e brincadeiras que despertem o prazer em realizar atividades
físicas, na busca do lazer, qualidade de vida e socialização.
Brincadeiras

e

jogos

de (EJAM1EF02) Diferenciar os conceitos de jogos competitivos e cooperativos, identificando as

competição e cooperação

características que os constituem na contemporaneidade.
(EJAM1EF03) Experimentar os jogos cooperativos, trazendo para a discussão as diferentes formas
de interação com o outro em relação ao eu.
(EJAM1EF04) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginásticas, danças e esportes, identificando
as exigências corporais dos mesmos.
(EJAM1EF05) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para

Danças, ginásticas e esportes

a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EJAM1EF06) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças e demais práticas corporais e
propor alternativas para sua superação.
(EJAM1EF07) 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.
(EJAM1EF08) Utilizar avaliações físicas como forma de orientação e conscientização corporal,

Atividade física e saúde

oportunizando o conhecimento e a vivência de diferentes práticas corporais existentes, para atender
as necessidades de cada indivíduo.

2º SEGMENTO: MÓDULO 1 (6º ANO)
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Habilidades
(EJAM1EF09) Vivenciar e entender a importância da ginástica laboral, como prevenção de doenças
ocupacionais e manutenção da saúde.
(EJAM1EF10) Utilizar a prática de atividade física para a manutenção e melhora da saúde, abordando
também elementos teóricos relacionados ao assunto, para fomentar no aluno o interesse por uma
melhor qualidade de vida.

Greentings

(EJAM1LI01) Ler e compreender, formas de cumprimentar e apresentar-se em inglês, através de
pequenos diálogos.

Colors and numbers (0-100)

(EJAM1LI02) Reconhecer as cores em inglês e saber usar números em inglês de 0-100 para fornecer
informações pessoais.

Personal Information

(EJAM1LI03) Formular perguntas e respostas, em inglês, sobre informações pessoais, tais como
nome, idade, endereço e telefone.

Subject pronouns

(EJAM1LI04) Reconhecer os pronomes pessoais e possessivos, identificar o uso de he/his e she/her

Possessive adjectives

para referir-se a homens e mulheres, respectivamente.

Verb to be

(EJAM1LI05) Reconhecer os usos das formas am, is e are para utilização em pequenos diálogos.

Jobs
Countries

(EJAM1LI06) Identificar as profissões em inglês.
e

Nationalities: (EJAM1LI07) Identificar e reconhecer algumas nacionalidades e países que fazem parte do mundo.

Where
are you from?
The weather

(EJAM1LI08) Saber perguntar sobre o tempo e identificar as características de cada estação do ano.
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Let’s listen!

(EJAM1LI09) Desenvolver a habilidade da escuta e compreensão do idioma estudado.

Let’s Read!

(EJAM1LI10) Trabalhar com pequenos textos para desenvolver a compreensão leitora e a
interpretação de textos em inglês.

Let’s Write!

(EJAM1LI11) Fixar as estruturas e o vocabulário apresentados por meio de atividades em que o
aluno é levado a escrever, a identificar elementos e associar ideias.

Let’s speak!

(EJAM1LI12) Trabalhar com exercícios elaborados para ajudar o aluno a sistematizar, treinar e fixar
a pronúncia do vocabulário estudado em inglês.

2º SEGMENTO: MÓDULO 2 (7º ANO)
Conhecimentos

Habilidades

Função social da escrita

(EJAM2LP01) Reconhecer a função social da escrita e da leitura como fonte de prazer e informação.
(EJAM2LP02) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos, gramaticais e lexicais, tais

Análise linguística

como: ortografia, morfossintaxe, acentuação, regras básicas de concordância nominal e verbal,
sinais de pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em
enumerações, dois-pontos, travessão, aspas e parênteses).

Estratégias de leitura e escrita

(EJAM2LP03) Compreender a língua como um organismo vivo em constante processo de mudança.

Produção textual

(EJAM2LP04) Produzir textos, organizando-os e dividindo-o sem parágrafos, segundo as normas
gráficas.

leitura e interpretação

(EJAM2LP05) Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura.

Oralidade e escuta

(EJAM2LP06) Ampliar o intercâmbio entre a oralidade e a escuta.
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(EJAM2AR01) Conhecer, identificar, classificar e aplicar os diferentes elementos da linguagem
dentre as variadas
linguagens (Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Artes Integradas).

Materialidades

(EJAM2AR02) Experimentar e criar diferentes materialidades e processo nas diferentes linguagens
(Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Artes Integradas).

Processos criativos

(EJAM2AR03) Experimentar e criar diferentes materialidades e processo nas diferentes linguagens
(Artes Visuais, Dança, Teatro, Música e Artes Integradas).

Leitura e Apreciação estética

(EJAM2AR04) Identificar e reconhecer os elementos que compõem uma obra artística,
desenvolvendo sensibilidade estética.

Contextos e práticas

(EJAM2AR05) Conhecer os diferentes estilos artísticos em seu tempo e espaço.

Sistemas de Linguagem

(EJAM2AR06) Conhecer, identificar e classificar as diferentes funções do criador e apreciador de
arte.

Patrimônio Cultural

(EJAM2AR07) Conhecer os diferentes espaços onde a arte se manifesta, respeitando e valorizando o
patrimônio material e imaterial como expressão artística de um determinado povo.
(EJAM2EF01) Experimentar jogos e brincadeiras que despertem o prazer em realizar atividades

Brincadeiras

e

jogos

competição e cooperação

de físicas, na busca dolazer, qualidade de vida e socialização.
(EJAM2EF02) Diferenciar os conceitos de jogos competitivos e cooperativos, identificando as
características que os constituem na contemporaneidade.
(EJAM2EF03) Experimentar os jogos cooperativos, trazendo para a discussão as diferentes formas
de interação com o outro em relação ao eu.
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2º SEGMENTO: MÓDULO 2 (7º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
(EJAM2EF04) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginásticas, danças e esportes, identificando
as exigências
corporais dos mesmos.

Danças, ginásticas e esportes

(EJAM2EF05) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para
a ampliação do
rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EJAM2EF06) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças e demais práticas corporais e
propor alternativas para sua superação.
(EJAM2EF07) 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.
(EJAM2EF08) Utilizar avaliações físicas como forma de orientação e conscientização corporal,
oportunizando o conhecimento e a vivência de diferentes práticas corporais existentes, para atender
as necessidades de cada indivíduo.

Atividade física e saúde

(EJAM2EF09) Vivenciar e entender a importância da ginástica laboral, como prevenção de doenças
ocupacionais e manutenção da saúde.
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(EJAM2EF10) Utilizar a prática de atividade física para a manutenção e melhora da saúde, abordando
também elementos teóricos relacionados ao assunto, para fomentar no aluno o interesse por uma
melhor qualidade de vida.
Plural of nouns

(EJAM2LI01) Trabalhar as palavras em inglês para identificar o singular e plural em frases com there

There to be (there is and there

to be (there is e there are).

are)
Prepositions of time and place

(EJAM2LI02) Utilizar e identificar as preposições nas frases.

Present Continuous

(EJAM2LI03) Identificar ações que estão acontecendo no momento da fala.

Modal verb can

(EJAM2LI04) Saber utilizar o verbo can para falar de habilidade, permissão e pedido (negação,
interrogação e afirmação).

Texts – Let’s read!

(EJAM2LI05) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/
comunica.
(EJAM2LI06) Apresentar as técnicas de leitura instrumental (skimming and scanning).

Let’s listen!

(EJAM2LI07) Desenvolver a habilidade da escuta e compreensão auditiva do idioma estudado.

Let’s Write!

(EJAM2LI08) Fixar as estruturas e o vocabulário apresentados por meio de atividades em que o
aluno é levado a escrever, a identificar elementos e associar ideias.

Let’s speak!

(EJAM2LI09) Trabalhar com exercícios elaborados para ajudar o aluno a sistematizar, treinar e fixar
a pronúncia do vocabulário estudado, em inglês.
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2º SEGMENTO: MÓDULO 3 (8º ANO)
Conhecimentos

Habilidades

Função social da escrita

(EJAM3LP01) Reconhecer a função social da escrita e da leitura como fonte de prazer e informação.
(EJAM3LP02) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos, gramaticais e lexicais, tais

Análise linguística

como: ortografia, sintaxe do período simples, acentuação, concordância nominal e verbal, sinais de
pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações,
dois-pontos, travessão, aspas e
parênteses), discurso direto e indireto.

Estratégias de leitura e escrita

(EJAM3LP03) Compreender a língua como um organismo vivo em constante processo de mudança.

Produção textual

(EJAM3LP04) Produzir textos, organizando-os e dividindo-o sem parágrafos, segundo as normas
gráficas.

Leitura e interpretação

(EJAM3LP05) Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura.

Oralidade e escuta

(EJAM3LP06) Ampliar e reconhecer a importância da relação entre a oralidade e a escuta.

Materialidades

(EJAM3AR01) Experimentar e criar diferentes materialidades e processo nas diferentes linguagens

Processos criativos

(Artes Visuais,
Dança, Teatro, Música e Artes Integradas).

Leitura e Apreciação estética

(EJAM3AR02) Identificar e reconhecer os elementos que compõem uma obra artística,
desenvolvendo sensibilidade
estética.

Contextos e práticas

(EJAM3AR03) Conhecer os diferentes estilos artísticos em seu tempo e espaço.

426

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Arte e Tecnologia

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
427 - Ano - Nº 1580

(EJAM3AR04) Identificar e manipular variadas tecnologias e recursos digitais possibilidade a
expressão e criação em
arte.

Brincadeiras

e

jogos

de (EJAM3EF01) Experimentar jogos e brincadeiras que despertem o prazer em realizar atividades

competição

físicas, na busca do

e cooperação

lazer, qualidade de vida e socialização.

2º SEGMENTO: MÓDULO 3 (8º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
(EJAM3EF02) Diferenciar os conceitos de jogos competitivos e cooperativos, identificando as características que os
constituem na contemporaneidade.
(EJAM3EF03) Experimentar os jogos cooperativos, trazendo para a discussão as diferentes formas de interação com
o outro em relação ao eu.
(EJAM3EF04) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginásticas, danças e esportes, identificando as exigências
corporais dos mesmos.
(EJAM3EF05) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para a ampliação do
rendimento ou potencialização das transformações corporais.
Danças, ginásticas e esportes
(EJAM3EF06) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças e demais práticas corporais e propor
alternativas para suasuperação.
(EJAM3EF07) 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.
(EJAM3EF08) Utilizar avaliações físicas como forma de orientação e conscientização corporal, oportunizando o
conhecimento e a vivência de diferentes práticas corporais existentes, para atender as necessidades de cada
indivíduo.
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Atividade física e saúde

Jussiape

(EJAM3EF09) Vivenciar e entender a importância da ginástica laboral, como prevenção de doenças ocupacionais e
manutenção da saúde.
(EJAM3EF10) Utilizar a prática de atividade física para a manutenção e melhora da saúde, abordando também
elementos teóricos relacionados ao assunto, para fomentar no aluno o interesse por uma melhor qualidade de
vida.

Verbs
(EJAM3LI01) Conhecer e utilizar os verbos no simple present para falar sobre rotinas, hábitos e fatos reais.
SimplePresent (affirmative,
interrogative and negative forms);
Adverbs of frequency – How often (EJAM3LI02) Utilizar os advérbios para expressar com que frequência fazemos determinadas ações.
do you?
(EJAM3LI03) Utilizar o vocabulário estudado para falar de hábitos alimentares.
Vocabulary about drinks and
food
(healthy food and junk food)
Texts- Let’s Read!

(EJAM3LI04) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/
comunica.
(EJAM3LI05) Trabalhar as técnicas de leitura em língua inglesa (skimming and scanning).

Let’s Listen!

(EJAM3LI06) Desenvolver a habilidade da escuta e compreensão auditiva do idioma estudado.

Let’s write !

(EJAM3LI07) Desenvolver a habilidade da escrita em língua inglesa (perguntas, respostas e a
construção de
pequenos textos)

Let’s Speak !

(EJAM3LI08) Trabalhar e desenvolver a fala no idioma inglês através de reações, perguntas e/ ou
opiniões em
inglês.
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2º SEGMENTO: MÓDULO 4 (9º ANO)
Conhecimentos
Função social da escrita

Habilidades
(EJAM4LI01) Reconhecer a função social da escrita e da leitura como fonte de prazer e informação.
(EJAM4LI02) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos, gramaticais e lexicais, tais como: ortografia,
sintaxe do período composto (orações coordenadas e subordinadas), acentuação, concordância nominal e verbal,
Análise linguística
sinais de pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações, doispontos, travessão, aspas e parênteses), crase e regência verbal e nominal.
Estratégias de leitura e escrita (EJAM4LI03) Reconhecer o texto como meio de manifestação de sentidos e valores.
Produção textual
(EJAM4LI04) Produzir textos, organizando-os e dividindo-os em parágrafos, segundo as normas gráficas.
Leitura e interpretação
(EJAM4LI05) Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura.
Oralidade eescuta
(EJAM4LI06) Expressar informações, ideias e sentimentos através da oralidade e da escuta.
Materialidades
(EJAM4AR01) Experimentar e criar diferentes materialidades e processo nas diferentes linguagens (Artes Visuais,
Processos criativos
Dança, Teatro, Música e Artes Integradas).
Leitura e Apreciação estética (EJAM4AR02) Identificar e reconhecer os elementos que compõem uma obra artística, desenvolvendo sensibilidade
estética.
Contextos e práticas
(EJAM4AR03) Conhecer os diferentes estilos artísticos em seu tempo e espaço.
Arte e Tecnologia

(EJAM4AR04) Identificar e manipular variadas tecnologias e recursos digitais possibilidade a
expressão e criação em arte.

Matrizes estéticas e

(EJAM4AR05) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção na arte, propondo um

culturais

olhar crítico perante as diferentes manifestações artísticas e culturais.
(EJAM4EF01) Experimentar jogos e brincadeiras que despertem o prazer em realizar atividades
físicas, na busca do lazer, qualidade de vida e socialização.
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Brincadeiras

e

Jussiape

jogos

de (EJAM4EF02) Diferenciar os conceitos de jogos competitivos e cooperativos, identificando as

competição e cooperação

características que os constituem na contemporaneidade.
(EJAM4EF03) Experimentar os jogos cooperativos, trazendo para a discussão as diferentes formas
de interação com o outro em relação ao eu.
(EJAM4EF04) Experimentar e fruir um ou mais tipos de ginásticas, danças e esportes, identificando
as exigências corporais dos mesmos.
(EJAM4EF05) Problematizar a prática excessiva de exercícios físicos e o uso de medicamentos para
a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.

Danças, ginásticas e esportes

(EJAM4EF06) Discutir estereótipos e preconceitos relativos às danças e demais práticas corporais e
propor alternativas para sua superação.
(EJAM4EF07) 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.
(EJAM4EF08) Utilizar avaliações físicas como forma de orientação e conscientização corporal,
oportunizando o conhecimento e a vivência de diferentes práticas corporais existentes, para atender
as necessidades de cada indivíduo.

Atividade física e saúde

(EJAM4EF09) Vivenciar e entender a importância da ginástica laboral, como prevenção de doenças
ocupacionais e manutenção da saúde.
(EJAM4EF10) Utilizar a prática de atividade física para a manutenção e melhora da saúde, abordando
também elementos teóricos relacionados ao assunto, para fomentar no aluno o interesse por uma
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melhor qualidade de vida.

To be past

(EJAM4LI01) Reconhecer e utilizar os advérbios e os verbos regulares e irregulares no passado
simples e contínuo.

time; Yesterday, last week, last
end etc PastContinuous
Simple Past- Regular verbs
(affirmative, negative and
interrogative form)
Simple Past- Irregular
verbs(affirmative, negative and
interrogative form)
Let’s Read!
Let’s listen!
Let’s write!
Let’s speak!

(EJAM4LI02) Trabalhar e desenvolver as técnicas de leitura instrumental em Língua Inglesa (skimming and
scanning) utilizando textos de diversos gêneros textuais.
(EJAM4LI03) Desenvolverahabilidadedaescutaecompreensãoauditivaatravésdeletrasdemúsicaeoutros
áudios.
(EJAM4LI04) Trabalhar as estratégias de escrita em Língua Inglesa.
(EJAM4LI05) Trabalhar e desenvolver a fala no idioma inglês, falar sobre atividades no passado.

CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS
A área de Ciências Naturais e Exatas para a Educação de Jovens e Adultos é composta pelos componentes curriculares das Ciências
da Natureza e da Matemática. Esta Área de Conhecimento estabelece competências e habilidades que façam o aluno a
compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática e das Ciências da Natureza, sabendo
que suas ações tem consequências que podem ser refletidas na vida coletiva e individual.
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Competências da área de CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS:
a) ALFABETIZAÇÃO E PÓS ALFABETIZAÇÃO


Reconhecer que as Ciências Naturais e Exatas são empreendimentos humanos, frutos da necessidade de diferentes

culturas, para desenvolver o raciocínio lógico e o espírito de investigação colaborando com a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.


Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática e das Ciências da

Natureza, sentindo segurança quanto à capacidade de construir e aplicar tais conhecimentos, desenvolvendo a autoestima, o autocuidado e a
perseverança na busca de soluções de situações cotidianas esocioambientais.
b) MÓDULOS 1 A 4


Observar, analisar e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico,

fazendo observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais, ambientais e culturais, de
modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente,
exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções com argumentos convincentes.


Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra,

Geometria, Estatística e Probabilidade) e das Ciências da Natureza (conceitos fundamentais e procedimentos de investigação científica),
para analisar situações-problema, incluindo situações imaginadas, propondo alternativas aosdesafios domundo contemporâneo e
aqueles relativos aomundodo trabalho.


Desenvolver e utilizar o conhecimento científico-matemático para tomar decisões frente às questões políticas,

culturais, tecnológicas e socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a

432

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JMTVARD+JUJIXDEHU8OQTW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
15 de Janeiro de 2021
433 - Ano - Nº 1580

diversidade de opiniões e grupos sociais, sem preconceitos de qualquernatureza.


Conhecer, apreciar 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 Naturais e Exatas.




2º SEGMENTO: MÓDULO 1 (6º ANO)
Conhecimentos
Conjunto

Habilidades

dos

números (EJAM1MA01) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou

naturais e suas operações

aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos
processos neles envolvidos com e
sem uso de calculadora.

Conceitos

iniciais

de (EJAM1MA02) Utilizar instrumentos como réguas e esquadros, ou softwares para representações de

geometria:

retas paralelas

ponto, reta e plano

e perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.



(EJAM1MA03) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
Noções de estatística

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.

Misturas homogêneas e

(EJAM1CI01) Classificar os diferentes materiais e substâncias (água, sal, óleo etc).

heterogêneas

(EJAM1CI02) Compreender o significado dos termos: homogêneo e heterogêneo

Separação de materiais

(EJAM1CI03) Selecionar os métodos adequados para separação de cada tipo de mistura.
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(EJAM1CI04) Conhecer a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e
Células como unidade da vida

funcional dos seres
vivos.
(EJAM1CI05) Compreender os níveis de organização dos sistemas do corpo humano.

Interação entre os sistemas (EJAM1CI06) Explicar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais
locomotor e nervoso

do corpo, com
base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções.
(EJAM1CI07) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias
psicoativas.

Forma,

estrutura

movimentos da Terra

e (EJAM1CI08) Reconhecer as camadas do planeta Terra e suas características.
(EJAM1CI09) Identificar os diferentes tipos de rochas e os processos que as originam.
(EJAM1CI10) Compreender a dinâmica dos movimentos da Terra.




2º SEGMENTO: MÓDULO 2 (7º ANO)
Conhecimentos
Conjunto

dos

Habilidades
números (EJAM2MA01) Comparar e ordenar números inteiros e racionais em diferentes contextos, incluindo

racionais e suas operações

o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam as

Conjunto dos números inteiros operações básicas.
e
suas operações
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(EJAM2MA02) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar
Equações de 1º grau

relação entre
duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.
(EJAM2MA03) Identificar, modelar e resolver equações de 1º grau e situações problemas redutíveis
à forma ax + b
= c, fazendo uso das propriedades da igualdade.



(EJAM2MA04) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
Noções de estatística

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.

Geometria

(EJAM2MA05) Desenvolver a localização de pontos e objetos através do plano cartesiano dentro do
conjunto dos
números Inteiros, bem como aprender a construir o plano.

Formas

de

propagação

do (EJAM2CI01) Diferenciar as diferentes formas de propagação do calor e suas relações com o

calor

cotidiano.

Diversidade de ecossistemas

(EJAM2CI02) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros e discutir formas de conservação e
preservação.

Impactos
sociedade

ambientais

na (EJAM2CI03) Avaliar os impactos ambientais causados de forma natural ou pela ação do ser
humano e suas
consequências para a sociedade.
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Composição do ar

(EJAM2CI04) Conhecer os diferentes gases e outros elementos que compõem o ar atmosférico,
identificando e
discutindo fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar sua composição causando
consequências.

Saúde Pública

(EJAM2CI05) Compreender como o acesso ao saneamento básico, à vacinação, à serviços de saúde,
entre outras
condições, são fundamentais para a saúde da população.




2º SEGMENTO: MÓDULO 3 (8º ANO)
Conhecimentos



Habilidades
(EJAM3MA01) Interpretar, resolver e elaborar problemas de contagem, envolvendo cálculo de

Probabilidade e estatística

porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.
(EJAM3MA02)

Resolver

diretamente ou
Álgebra

e

elaborar

problemas que

envolvam

grandezas

inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.

(EJAM3MA03) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam
ser
representados por uma linguagem algébrica (expressões algébricas, equações, polinômios).

Geometria

(EJAM3MA04) Demonstrar as propriedades de triângulos e quadriláteros, utilizando instrumentos de
desenho ou
softwares de geometria dinâmica na resolução de problemas.
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(EJAM3CI01) Identificar as diferentes fontes de energia (renováveis e não renováveis) e os tipos de
Fontes e tipos de energia

energia
utilizados no nosso cotidiano.
(EJAM3CI02) Analisar formas de geração de energia e seus impactos socioambientais.

Uso

consciente

da

energia (EJAM3CI03) Propor hábitos de consumo responsável de energia.

elétrica
Sexualidade

e

respeito

à (EJAM3CI04) Compreender os mecanismos

diversidade

de reprodução humana, bem como as formas de

prevenção da gravidez
e de infecções sexualmente transmissíveis.
(EJAM3CI05) Reconhecer os diferentes tipos de corpos (biológicos e culturais).

A Terra no Sistema Solar

(EJAM3CI06) Compreender as relações da Terra no Sistema Solar (movimentos, estações, climas).




2º SEGMENTO: MÓDULO 4 (9º ANO)
Conhecimentos

Habilidades

Conjunto dos números reais e

(EJAM4MA01) Resolver e elaborar problemas dentro do conjunto dos números reais que envolvam

suas operações

relações de
proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em
partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.

Equações de 2º grau

(EJAM4MA02) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
polinomiais do 2º grau.
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(EJAM4MA03) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam
Geometria

semelhantes e
demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando,
inclusive, a semelhança de triângulos.

Transformações químicas

(EJAM4CI01) Compreender as transformações químicas presentes no cotidiano.

Química da saúde

(EJAM4CI02) Relacionar os agentes químicos e sua atuação nas questões de saúde pública.

Genética e evolução

(EJAM4CI03) Utilizar conhecimentos básicos em relação à genética para compreender os
mecanismos da evolução.

Biodiversidade

(EJAM4CI04) Discutir a relação dos processos evolutivos com a formação da biodiversidade.
(EJAM4CI05) Conhecer e propor formas de conservação/preservação do patrimônio biológico.

Sistema Solar

(EJAM4CI06) Compreender a composição e estrutura do Sistema Solar.

Evolução do Universo

(EJAM4CI07) Descrever a composição do Universo e sua constante expansão.


CIÊNCIAS HUMANAS
A área de Ciências Humanas para a Educação de Jovens e Adultos é composta pelos componentes curriculares da História e da
Geografia. Esta Área de Conhecimento destaca a importância de desenvolver nos alunos competências e habilidades que o levem a
compreender a construção do conhecimento histórico, os processos e fenômenos sociais, políticos e culturais, atuando de forma ética,
autônoma e responsável.

Competências da área de CIÊNCIAS HUMANAS:
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a) ALFABETIZAÇÃO E PÓS ALFABETIZAÇÃO


Conhecer a linguagem cartográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e de comunicação

no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal.


Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, exercitando o respeito à diferença em uma sociedade plural e

promovendo os direitos humanos.
b) MÓDULOS 1 A 4


Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e

propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das
dinâmicas da vida social;


Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos

diferentes no mesmo espaço e em espaços variados;


Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de

informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração,
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão;


Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, exercitando o respeito à diferença em uma sociedade plural e

promovendo os direitos humanos.

2º SEGMENTO: MÓDULO 1 (6º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
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Cartografia

(EJAM1GE01) Empregar os conhecimentos de Orientação (pontos de referência, rumos, linhas
imaginárias e
hemisférios) para situar-se no espaço geográfico.

Paisagem

e

interação

antrópica

(EJAM1GE02) Analisar e comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos
desses lugares em
diferentes tempos.
(EJAM1GE03) Descrever o ciclo da água, reconhecendo os principais componentes da morfologia

Usos e conservação dos solos

das bacias

e das águas

hidrográficas.
(EJAM1GE04) 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.

Dinâmica climática

(EJAM1GE05) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com o tempo atmosférico, os
elementos e fatores
do clima.

Tempo, memória e patrimônio

(EJAM1HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização
dos processos
históricos (continuidades e rupturas).
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Origens da humanidade e a

(EJAM1HI02) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua

Pré-

historicidade.

história
Sociedades Hidráulicas: Egito

(EJAM1HI03) Explicar o processo de sedentarização, apontando o surgimento dos primeiros

e

agrupamentos

Mesopotâmia

urbanos.

Legado da Antiguidade: Grécia

(EJAM1HI04) Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental,

e Roma

assim como os
impactos sobre outras sociedades e culturas.
(EJAM1HI05) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo.

2º SEGMENTO: MÓDULO 2 (7º ANO)
Conhecimentos

Habilidades

Território brasileiro

(EJAM2GE01) Localizar o espaço geográfico brasileiro na América e no mundo, aplicando os seus
conhecimentos
cartográficos para orientar-se.

Regiões brasileiras

(EJAM2GE02) Distinguir as regiões brasileiras do IBGE, caracterizando-as.

Biodiversidade brasileira

(EJAM2GE03) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais dos principais tipos de
vegetação do Brasil,
considerando a sua distribuição e biodiversidade.
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Jussiape

(EJAM2GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade
étnico-cultural
(indígena, africana, europeia e asiática) e os seus indicadores socioeconômicos.
(EJAM2HI01) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do

Mundo Feudal

trabalho e da
vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e
servos.
(EJAM2HI02) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de organização social no
período medieval.

Humanismo e Renascimento

(EJAM2HI03) Identificar as principais características dos Humanismos e dos Renascimentos e
analisar seus
significados.
(EJAM2HI04) Identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da

Expansão Colonial

África e da Ásia
no contexto das navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos Oceanos
Atlântico, Índico e Pacífico.

América Portuguesa

(EJAM2HI05) Identificar a diversidade de cada grupo étnico da população brasileira (indígena,
europeu, africano e
asiático), apontando a sua contribuição no Período Colonial (até 1822).
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2º SEGMENTO: MÓDULO 3 (8º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
(EJAM3GE01) Conhecer as principais formas de regionalização do espaço geográfico mundial,

Divisões do espaço considerando os critérios geográfico (continentes e oceanos), histórico (Velho, Novo e Novíssimo
geográfico mundial

Mundos),

socioeconômico

(desenvolvidos,

subdesenvolvidos

e

emergentes),

nível

de

desenvolvimento (Países do Norte e Países do Sul) e pelo
desenvolvimento humano (IDH).
(EJAM3GE02) Analisar características de países e grupos de países da América Anglo-Saxônica no
América

Anglo- que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as

Saxônica

desigualdades socioeconômicas e as pressões
sobre a natureza e suas riquezas, o que resulta na espoliação desses povos.
(EJAM3GE03) Analisar características de países e grupos de países da América Latina no que se

América Latina

refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir as desigualdades
socioeconômicas e as pressões sobre a
natureza e suas riquezas, o que resulta na espoliação desses povos.
(EJAM3GE04) Analisar características de países e grupos de países da África no que se refere aos

África

aspectos

populacionais,

urbanos,

políticos

e

econômicos,

e

discutir

as

socioeconômicas e as pressões sobre a
natureza e suas riquezas, o que resulta na espoliação desses povos.
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(EJAM3HI01) Identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir
Iluminismo

e

legado

o a relação entre
da eles e a organização do mundo contemporâneo.

Revolução

(EJAM3HI02) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos

Francesa

na Europa e no mundo.

Revolução

(EJAM3HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos,

Industrial

relações de trabalho, produtos e culturas.

2º SEGMENTO: MÓDULO 3 (8º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
(EJAM3HI04) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas

Brasil Império

políticas durante o Brasil Império.
(EJAM3HI05) Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade com os legados
da escravidão no Brasil e discutir a importância de ações afirmativas para indígenas e
afrodescendentes.

Imperialismo
Neocolonialismo

e (EJAM3HI06) Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto
do imperialismo europeu.

2º SEGMENTO: MÓDULO 4 (9º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
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(EJAM4GE01) Analisar características de países e grupos de países europeus em seus aspectos
Europa

populacionais, urbanos, políticos e econômicos, discutindo suas desigualdades socioeconômicas e
pressões sobre seus ambientesfísico-naturais.
(EJAM4GE02) Analisar características de países e grupos de países asiáticos em seus aspectos

Ásia

populacionais, urbanos, políticos e econômicos, discutindo suas desigualdades socioeconômicas e
pressões sobre seus ambientes físico-naturais.

Globalização

(EJAM4GE03) Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial (econômica,
política e cultural), comparando as diferentes interpretações: globalização e mundialização.

Mundo do trabalho

(EJAM4GE04) 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.

Brasil República até 1954

(EJAM4HI01) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana até 1954, analisando o
processo de formação da cidadania e da construção dos direitos trabalhistas.

As

Grandes

Guerras

e

o (EJAM4HI02) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a

fascismo

consolidação dosestados totalitários.

O mundo no Pós-II Guerra e a

(EJAM4HI03) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões

Ditadura no Brasil

geopolíticas entre os blocos socialista e capitalista.
(EJAM4HI04) Descrever e analisar a experiência ditatorial brasileira (1964 - 1985), seus
procedimentos e vínculos
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com o poder e a atuação de movimentos de contestação.
A Nova República e o Brasil

(EJAM4HI05) Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas no Brasil

atual

a partir de 1988ao papel do País no cenário internacional na era da globalização.

ENSINO RELIGIOSO
A área de Ensino Religioso para a Educação de Jovens e Adultos pretende, por meio das competências e habilidades, fazer com que os
alunos reflitam sobre seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania, convivendo com a diversidade de
crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.

Competências da área de ENSINO RELIGIOSO:


Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em

diferentes tempos, espaços e territórios.


Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.



Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.



Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de

cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e de cultura de paz.

2º SEGMENTO: MÓDULO 1 (6º ANO)
Conhecimentos

Habilidades
(EJAM1ER01) Conhecer elementos da tradição oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-
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brasileiras,
Manifestações religiosas

ciganas, entre outras.
(EJAM1ER02) Conhecer e valorizar a diversidade de textos escritos de diferentes religiões.
(EJAM1ER03) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das
diferentes
crenças, tradições e movimentos religiosos.

2º SEGMENTO: MÓDULO 2 (7º ANO)
Conhecimentos

Manifestações religiosas

Habilidades
(EJAM2ER01) Identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações
(acidentes, doenças, fenômenos climáticos).
(EJAM2ER02) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade.
(EJAM2ER03) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa entre as religiões.

Crenças religiosas e filosofias de (EJAM2ER04) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções e
vida
práticas sociais que a violam.

2º SEGMENTO: MÓDULO 3 (8º ANO)
Conhecimentos
Crenças religiosas e filosofias de

vida

Habilidades
(EJAM3ER01) Conhecerfilosofias devida, manifestações etradiçõesreligiosasdestacandoseusprincípios éticos.

(EJAM3ER02) Discutir como filosofias de vida, tradições e instituições religiosas podem influenciar diferentes
campos da esfera pública (política, saúde, educação, economia).
(EJAM3ER03) Identificar princípios éticos (familiares, religiosos e culturais) que possam alicerçar a construção de
projetos de vida.
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2º SEGMENTO: MÓDULO 4 (9º ANO)
Conhecimentos
Crenças religiosas e filosofias de
vida

Habilidades
(EJAM4ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida nas diversas tradições religiosas e filosofias
de vida.
(EJAM4ER02) Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas (ancestralidade,
reencarnação, transmigração e ressurreição).
(EJAM4ER03) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos.

Sugere-se, para a organização das ações de ensino, a Unidade Temática, a qual constitui um recorte organizado de forma
didática, que agrupa os conceitos, e/ou temáticas, conhecimentos significativos e relevantes encontrados nos componentes
curriculares e que atendem ao Eixo Transversal, às dimensões formadoras e aos eixos integradores.
A Unidade Didática/Temática é compreendida como um recorte organizado, que agrupa os conceitos e/ou temáticas,
problemas, conhecimentos significativos e relevantes, encontrados nos componentes curriculares e que atendem às dimensões
formadoras, aos eixos integradores. No Quadro a seguir, apresentam-se os elementos necessários para composição da unidade
temática.
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UNIDADE TEMÁTICA
Fase ou

Eixos

Projeto integrador

Componentes

período

integradores

como mobilização da

curriculares e os

integração das áreas

objetos do

do conhecimento

conhecimento

letivo

Proposição

de Seleção
conhecimento

unidades
temáticas,
conceituais,
problemas,

do Objetos

e conhecimentos e das
de bases conceituais do

eixos atividades

e/ou aprendizagem integradas Currículo
os entre

as

dos

áreas

Base

que Educação Infantil e

quais viabilizem a

componham um projeto do

integração

que permita ao estudante Fundamental

horizontal
vertical.

da

Ensino
do

e a vivência e intervenção Território
social e escolar.

Catarinense e dos
cadernos de EJA.

3.7.4.1. SUGESTÕES DE CONTEÚDOS E ATIVIDADES

A - LINGUA PORTUGUESA - Leitura de textos sobre saúde e qualidade de
vida; - Elaboração de redações e poesias com essa temática, - Debates e
apresentação de vídeos.
B - MATEMÁTICA - Organizar gráficos com números de acidentes de trânsito
e consumo de álcool; - Organizar gráficos com dados de atendimentos do Corpo de
Bombeiros e SAMU; - Organizar tabelas com dados de ocorrências policiais nos dias
de festas e feriados. - Identificar os alimentos disponíveis na comunidade e seu valor
nutricional; - Calcular a quantidade de calorias na refeição (café da manhã, almoço
etc.); - Fazer cálculos do IMC (Índice de Massa Corpórea) e do IAC (Índice de
Adiposidade Corpórea).
C - QUÍMICA - Doenças associadas à Poluição (ar, água, solo etc.). Radiação Nuclear (benefícios e perigos). - Higiene dos alimentos (produção,
transporte, conservação, preparo e consumo); - Doenças associadas à ingestão de
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água imprópria para o consumo humano; - Procedimentos de tratamento doméstico
da água.
D – BIOLOGIA - Plantas e animais perigosos ao Homem; - Produção de
remédios; - Produção de vacinas e soros; - Males do consumo excessivo de
remédios; - Males do consumo de drogas; - Risco do consumo de álcool e cigarro
durante a gravidez; - Doenças sexualmente transmissíveis (DST) e AIDS; - Doenças
crônicas como diabetes e hipertensão arterial e câncer; - Meio Ambiente e melhoria
da qualidade de vida e saúde.
E - HISTÓRIA - História da produção de medicamentos; - Epidemias e
pandemias na história da humanidade; - Doenças nas civilizações antigas (gregos,
romanos, babilônios, egípcios etc.); - Doenças associadas à falta de higiene no trato
com alimentos: intoxicações, verminoses, diarreias e desidratação; medidas simples
de prevenção e tratamento; - História da Medicina no Brasil.
F - GEOGRAFIA - Relação entre doença e cultura; - Medicina ocidental x
medicina oriental; - Tipos de doenças em relação ao gênero, faixa etária e raças; Doenças e condições socioeconômicas; - Doenças ocupacionais; - Patentes de
medicamentos e biopirataria; - O trabalho da Organização Mundial de Saúde (OMS).
G – INGLÊS - Tradução de textos com a temática “saúde”; - Tradução e
comparação de letras de músicas que falam de problemas de saúde física e mental; Pesquisas de artistas e músicos de língua inglesa que tiveram problemas com AIDS e
com abuso de remédios, álcool e drogas.
H - EDUCAÇÃO FÍSICA - Adoção de postura física adequada na sala de aula
e na prática de esportes; - Doping nos esportes nacionais e internacionais; Prejuízos do uso de anabolizantes; - Prejuízos do sedentarismo para a vida dos
alunos.
I - ENSINO RELIGIOSO - A visão das religiões sobre as doenças; - O papel
das igrejas no apoio aos usuários de álcool e drogas.
J - ARTE - Desenhos com a temática “vida saudável” e composição de músicas
relacionadas à temática”.
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3.8. COMPOSIÇÃO CURRICULAR DIVESIFICADA DO
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE

Em se tratando a diversificação do currículo educacional as Leis de Diretrizes e
Bases explica em seu Artigo 26 que
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1999).

A Base Comum Curricular continua,
Nesse artigo, a LDB deixa claros dois conceitos decisivos para todo o
desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado
pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico-comum e o que
é diverso em matéria curricular: as competências e diretrizes são comuns, os
currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo. Ao dizer
que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de
competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais, e
não apenas dos conteúdos mínimos a ser ensinados. Essas são duas noções
fundantes da BNCC (BRASIL, 2020).

A legislação educacional brasileira quanto à composição curricular, contempla
dois eixos:
Primeiro: uma Base Nacional Comum Curricular, com a qual se garante uma
unidade nacional, para que todos os alunos possam ter acesso aos conhecimentos
mínimos necessários ao exercício da vida cidadã. A Base Nacional Comum é,
portanto, uma dimensão obrigatória dos currículos nacionais e está sendo definida
pela União, com a colaboração de educadores e especialistas de todo país.
Segundo: uma Parte Diversificada do currículo, também obrigatória, que se
compõe de conteúdos complementares, identificados na realidade regional e local,
que devem ser escolhidos em cada sistema ou rede de ensino e em cada escola.
Assim, a escola tem autonomia para incluir temas do interesse da sua comunidade.
Por meio da construção da proposta pedagógica da escola que a Base Nacional
Comum e a Parte Diversificada se integram, a composição curricular deve buscar a
articulação entre os vários aspectos da vida cidadã (saúde, sexualidade, vida familiar
e social, meio ambiente, trabalho, ciência e a tecnologia, cultura e as linguagens) com
as áreas de conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia,
História, Língua Estrangeira, Educação Artística, Educação Física).
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3.8.1.COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICAS DE REDAÇÃO

É de conhecimento comum que todos necessitam do meio de comunicação
em forma de escrita e desde

muito

cedo

essa

prática

começa

a

ser

desenvolvida. Com o passar dos anos ocorre o aprimoramento do modo de escrever,
tanto na ortografia como na concordância (coerência e coesão), e percebe-se que a
cobrança em vestibulares e exames como o ENEM também aumentam. Dessa forma
o Município de Jussiape percebeu a necessidade de antecipar o desenvolvimento da
Prática de Redação para o Ensino Fundamental II, para que os mesmos cheguem ao
Ensino Médio um tanto mais preparados e habituados à escrita.
O avanço do uso da tecnologia no cotidiano das pessoas faz com que o texto
escrito seja cada vez mais utilizado como forma de comunicação em redes sociais e
mensagens em celulares. Isso faz com que o estigma social do domínio da norma
culta escrita fique ainda mais acentuado. É comum encontrar notícias na rede
mundial de computadores que relatem problemas interpessoais motivados por erros
de escrita, além de dicas para bem escrever. Esses fatos evidenciam a necessidade
de se debruçar sobre o trabalho da escrita formal na escola, sobretudo nos Anos
Finais do Ensino Fundamental, quando o trabalho com o texto já tem alguma forma.
É importante que a escola interfira diretamente no uso da língua escrita do
aluno, possibilitando-lhe situações propícias para que ele aprimore a noção de que
língua escrita e língua falada são faces de uma mesma moeda, e não uma única
entidade, e, o mais importante, que a escrita tem regras e exigências distintas da
oralidade.
Assim, pode-se compreender que, se o aluno tem experiências frequentes com
a língua portuguesa escrita padrão, que é a enfocada na escola, essas poderão gerar
um efeito positivo cognitivamente. Esse efeito positivo poderia ser a aquisição de
estruturas próprias do texto escrito sem parecer artificial para o aluno, que tem a fala
como sua língua de referência.
Se certa palavra é utilizada por um grupo de fala, ela apresenta alta frequência
de uso e, portanto, é reconhecida pelos falantes pertencentes àquela comunidade.
Contudo, a mesma palavra pode causar estranhamento a um falante externo àquele
grupo, simplesmente por não lhe ser familiar, ou seja, ter baixa, ou nenhuma,
frequência de uso daquele termo. Vale ressaltar que o exemplo dado toma como
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base que os falantes mencionados tenham a mesma língua materna, e apenas
pertençam a grupos de falas distintos. Com base nesses pressupostos, acredita-se
que à escola não cabe promover apenas a reflexão sobre o uso da língua, mas sim
intervir sistematicamente sobre ele.
Dessa forma, parte-se da língua em uso pelos alunos, sobretudo na oralidade,
passa-se por uma reflexão daquele uso, comparando-o com padrões de uso de alto
nível, o professor intervém nesse uso por meio de atividades que evidenciem as
diferenças entre o que o aluno produz e o que se espera dele, e, por fim, parte-se
para o uso da língua, que, com base nas interferências do professor, deverá estar
mais próxima à língua padrão, própria da escola.
Assume-se, então, o uso como elemento central na representação da
estrutura, por isso é no uso que o professor deve agir. O docente identifica o ponto a
ser trabalhado no uso da linguagem pelo aluno, promove a reflexão sobre ele, via
análise linguística, e intervém na maneira de se usar tal estrutura. Essa intervenção
se dá por meio de ações que incrementem o uso textual (linguístico) do aluno, com
criação de condições para a utilização da estrutura que se quer aprimorar no aluno.
Com isso, amplia-se a frequência de uso, o que possibilitará, que a estrutura, até
então utilizada, seja reconfigurada cognitivamente.
No contexto, as novas tecnologias de informação e comunicação como
implementação de redes sociais educacionais para fins didáticos e de aplicativos,
proporcionaram a expansão do contexto de uso da língua escrita tida como padrão
pela escola e também da interação entre alunos, entre si, e com a professora de
Língua Portuguesa e/ou Práticas de Redação.

3.8.1.1.LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO SÃO UMA SÓ?

A BNCC não traz competências e habilidades especificas para as aulas de
Práticas de Redação, isso faz pensar que não há necessidade de ter aulas de
redação nos Anos Finais do Ensino Fundamental se, logicamente, já existem aulas de
Língua portuguesa. Porém, a realidade é bem diferente do que se pensa.
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Em linhas gerais, os conteúdos Língua Portuguesa contemplam aspectos
gramaticais do texto já estudado antes, enquanto em Práticas de Redação o foco é
em leitura e produção, ou seja, enquanto a primeira tem seu tempo dividido entre
aulas explicativas de gramatica, interpretação textual, produção textual, análise
linguística e estrutural, a segunda trabalha com informações textuais e produções
práticas.
O ensino Redação, concretiza-se em textos escritos em diferentes gêneros, de
acordo com as diversas esferas de interação discursiva que os instituem. Nessa
posição, emerge a necessidade de explorar os gêneros textuais em sua totalidade e
de maneira que os alunos o reconheçam, leiam e compreendam criticamente, se
envolvendo em situações concretas e reais de uso da língua, conseguindo, de forma
criativa e consciente, escolher meios adequados aos fins que desejam alcançar
Práticas de Redação, Leitura e Produção de Textos como disciplina distinta de
Língua Portuguesa, implantada nas escolas como parte do currículo, pode trazer a
“leveza” sem o compromisso com o ensino da gramática tradicional, tarefa relegada à
Língua Portuguesa. Ou mais liberdade de ação. Só que a base das duas disciplinas
são os textos escritos e ambas preveem a formação de leitores e redatores, ou seja,
ambas têm um objetivo central comum.

3.8.1.2. GENEROS TEXTUAIS A FAVOR DAS AULAS DE REDAÇÃO

Os textos podem ser definidos em gêneros textuais e tipologias textuais. O
gênero textual é encontrado em uma gama de exemplo, podendo ser um diário, um
bilhete, uma carta, um poema ou ate mesmo uma conversa telefônica. Já as
tipologias textuais são definidas predominantemente por um caráter narrativo,
descritivo, expositivo e/ ou argumentativos, dissertativo.
Os gêneros textuais servem de direcionamento para que o falante não use
indiscriminadamente qualquer forma textual. Ter domínio dos gêneros é o mesmo que
possuir domínio da situação comunicativa e consequentemente, da produção textual.
A própria BNCC (2017, p. 136) diz que no, “componente Língua Portuguesa, ampliase o contato dos estudantes com gêneros textuais relacionados a vários campos de
atuação e a várias disciplinas, partindo-se de práticas de linguagem já vivenciadas
pelos jovens para a ampliação dessas práticas, em direção a novas experiências”.
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Portanto, para que se torne possível a compreensão e o domínio do gênero
textual pelo aluno, é preciso que desde o princípio de sua aprendizagem lhe seja
apresentado diversos tipos de gênero, para que então a sua capacidade de
compreensão ultrapasse esse gênero e seja transferida a vários outros gêneros. Além
disso, é preciso submeter o aluno a situações diversas de comunicação, o mais
próximo possível das situações verdadeiras, adequando a realidade local.

3.8.1.3 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO

Um trabalho de produção de texto organizado sob a perspectiva de gêneros
textuais e da textualidade deve levar em conta critérios diferentes de avaliação,
específicos de cada um.
Não se deve considerar apenas a concepção convencional de avaliação,
aquela que é quase sempre confundida com correção gramatical, ou a que procura
atender a uma exigência burocrática de atribuir nota.
Toda e qualquer produção, principalmente nos Anos Finais do Ensino
Fundamental pode ser negativa num primeiro momento, já que o aluno está
desenvolvendo a sua capacidade verbal escrita. É conveniente que se abra o leque
das interações em que os próprios jovens e adolescentes possam ler, analisar,
criticar, sugerir mudanças e questionar produções feitas por eles mesmos.
(...) devemos avaliar de forma integral, contemplando todas as dimensões do
indivíduo, isto demanda a elaboração de diferentes instrumentos que
atendam às especificidades cognitivas e socioemocionais, tendo como ponto
central o processo de aprendizagem e seu desenvolvimento, contemplando
suas singularidades e diversidades. (BAHIA, 2020. P. 103).

Cabe ao professor, portanto, no processo avaliativo, fazer esse elo entre o
ensino e aprendizagem entre o dia-a-dia dos alunos e sua produção textual, de modo
que as habilidades desenvolvidas por eles sejam aproveitadas e utilizadas para seu
crescimento como seres racionais socialmente capazes.

3.8.1.4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM PRÁTICAS DE REDAÇÃO

Importante!
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Como foi descrito anteriormente, não há na Base Comum Curricular
competências e habilidades especificas para o trabalho com redação no Anos Finais
do Ensino Fundamental, porém dada a sua importância, ela está incluída no Currículo
Municipal de Jussiape e os professores deverão dispor dos eixos, competências e
habilidades de Língua Portuguesa, propostas neste documento, adaptando o seu
trabalho em sala de aula, de acordo as necessidades de cada perfil escolar.

REFERÊNCIAS
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Referencial da Bahia para a Educação Infantil e Ensino Fundamental – DRCB.
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BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília,
MEC/CONSED/UNDIME,
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3.8.2. ÉTICA E CIDADANIA

A ética é uma característica a toda ação humana, por esta razão, é um
elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético,
uma espécie de consciência moral, estando constantemente avaliando e julgando
suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, justas ou injustas. A
ética possui normas, regras e valores, ela visa estabelecer os comportamentos
morais.
O conceito que se tem do termo cidadania é que compreende um conjunto de
direitos e deveres que permite aos cidadãos o direito de participar da vida política e
da vida pública em sua sociedade. No entanto, esse conceito de cidadania tornou-se
mais amplo, assumindo, também, o objetivo de buscar condições que garantem uma
vida digna às pessoas.
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Para alcançar os objetivos, pressupõe a educação de crianças, jovens e
adultos promovendo a ética e a cidadania pautada na democracia, na justiça, na
igualdade, na equidade e na participação ativa de todos os membros da sociedade
nas decisões sobre seus rumos.
Trabalhando com esses aspectos no âmbito escolar, os estudantes irão
desenvolver competências para lidar com: a diversidade e o conflito de ideias, as
influências da cultura e os sentimentos e emoções presentes nas relações do sujeito
consigo mesmo e com o mundo à sua volta.
A escola, enquanto instituição pública criada para educar as futuras gerações,
deve se preocupar com a construção da cidadania, pois os valores são construídos
na experiência significativa que as pessoas estabelecem com o mundo. Depende
diretamente da ação do sujeito, dos valores implícitos nos conteúdos com que
interage no dia-a-dia da qualidade das relações interpessoais estabelecidas entre o
sujeito e a fonte dos valores.
O trabalho de educação em valores que visam à construção da cidadania pode
abarcar quatro grandes eixos temáticos (ética, convivência democrática, direitos
humanos e inclusão social) que, de maneira geral, configuram campos principais de
preocupação da ética e da democracia nos dias atuais.

3.8.2.1. COMPETÊNCIAS

Partindo desses pressupostos, o componente curricular Ética e Cidadania deve
garantir aos alunos o desenvolvimento de competências que nortearão o direito de
aprendizagem construído a partir da prática reflexiva, argumentação, aplicação e
produção de conhecimentos.
1. Analisar criticamente a realidade cotidiana e das normas sociomorais
vigentes.
2. Conhecer a dimensão comunitária das pessoas, seus projetos pessoais e
sua capacidade de universalização, pois são responsáveis pela realidade
social.
3. Contribuir na idealização de formas mais justas e adequadas de
convivência.
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4. Possibilitar a participação como um envolvimento baseado no exercício da
palavra e no compromisso da ação.
5. Reconhecer o outro como sujeito de direitos iguais e as obrigações que
temos em relação ao outro.
6. Possibilitar a inclusão social pela participação do alunado na convivência e
nas atividades coletivas.
7. Demonstrar que todos os seres humanos têm direitos, independentemente
de suas possibilidades e papéis específicos na sociedade.

REFERÊNCIAS
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação. Ética e Cidadania: Construindo Valores na Escola
e na Sociedade. Brasília: MEC; SEB, 2007.

3.8.3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A Educação Ambiental é um instrumento capaz de educar o indivíduo mediante
a compreensão dos principais problemas do mundo contemporâneo, possibilitandolhe conhecimentos técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma
função produtiva com vistas a melhorar a vida e proteger o meio ambiente,
considerando os valores éticos.
A primeira Conferência Nacional de Educação Ambiental foi realizada em
Brasília, no ano de 1997, levantando problemas e recomendações, sistematizadas na
Declaração de Brasília.
Entre as recomendações, destacam-se cinco temas: a Educação Ambiental e
as vertentes do desenvolvimento sustentável; Educação Ambiental formal – papel e
desafios; Educação Ambiental no processo de gestão ambiental; a Educação
Ambiental e as políticas públicas; Educação Ambiental, ética e formação da cidadania
– Educação, comunicação e informação da sociedade.
A política nacional de Educação Ambiental foi instituída pela lei 9.795 de 27 de
abril de 1999 e, com a criação da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do
Meio Ambiente, tem início a elaboração do Programa Nacional de Educação
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Ambiental,

cujos

princípios

orientadores

são:

enfoque

humanista,

holístico,

democrático e participativo; descentralização; integração e estabelecimento de
parcerias, local, nacional e internacional; respeito à pluralidade e diversidade cultural
do país; multi, inter e transdisciplinaridade; enfoque sistêmico; construção social de
novos valores éticos.
Em junho de 1999, o Ministério da Educação inicia a estruturação da
Coordenação Geral de Educação Ambiental (COEA), trazendo a grande novidade ao
ensino formal, através do atendimento à recomendação da pesquisa educacional da
UNESCO e de tratados internacionais sobre Educação Ambiental, integrando-a às
demais disciplinas.
Portanto, a proposta do Componente Curricular Educação Ambiental, baseiase em um argumento simples e, ao mesmo tempo, desafiador: discutir o impacto
ambiental da ocupação humana sobre uma região dentro de uma perspectiva
interdisciplinar e interativa, capaz de proporcionar ao educando habilidade de
relacionar teoria e prática, reflexão crítica sobre os problemas ambientais que o
cercam e a elaboração de propostas de soluções para um desenvolvimento mais
racional e sustentável.

3.8.3.1.COMPETENCIAS

ESPECIFICAS

DO

COMPONENTE

CURRICULAR

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

1. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências
da Natureza e das Ciências Humanas, bem como construir argumentos,
com base nesses conhecimentos para negociar e defender ideias e opiniões
que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência
socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados
para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.
2. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações
confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a
consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e
valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem
preconceitos de qualquer natureza.
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3. Dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de
modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas,
socioambientais.
4. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como
também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a
curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções
(inclusive tecnológicas).
5. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e
na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que
contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a
participar efetivamente das dinâmicas da vida social.
6. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões e
socioambientais de forma crítica, significativa e ética.
7. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da
ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

REFERENCIAS
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MEC/CONSED/UNDIME,
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3.9.PROJETO DE VIDA
E

AS

PARA

TRANSIÇÕES
O

ENSINO

MÉDIO

A ideia de possibilidades vitais é relevante à compreensão da importância que
a escola pode assumir na vida dos jovens. Para os sujeitos que a frequentam, essa
instituição apresenta-se como uma circunstância dada de vida capaz de oferecer-lhes
um leque de possibilidades.
A circunstância é dada, mas abre-se em um leque de possibilidades à
liberdade de escolha de cada indivíduo, e a opção recai sobre aquela que se
relaciona ao seu projeto. Este, por sua vez, é imaginado em vista de suas
circunstâncias que se inserem em um contexto sócio histórico e pessoal: "[...] tanto
podemos dizer que vivemos, como dizer que nos encontramos em um ambiente de
possibilidades determinadas, só podemos chamar este âmbito de circunstâncias.
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A diversidade de situações e de interações das quais os seres humanos
participam podem tornar-se fontes de projetos vitais, desde que o sujeito identifique
nessas metas um significado forte o suficiente para guiar sua vida e que se
comprometa com objetivos que transcendam o autointeresse.
Ter um projeto vital pode ser entendido como uma necessidade humana de
satisfação pessoal e uma maneira de participar ativamente da sociedade, no sentido
de transformá-la. Reconhecer-se como sujeito capaz de contribuir com causas que
transcendam o autointeresse e, ao mesmo tempo, tragam sentido e satisfação à vida
pessoal significa que a fusão entre projeto individual e coletivo foi levada a cabo.
A vida humana está por ser feita em todas as suas etapas, portanto projetos de
vida não são prerrogativas das novas gerações. Neste estudo, entretanto, elegemos a
juventude como uma fase especialmente relevante à identificação e à consecução de
projetos vitais por representar um momento de escolhas relacionadas à vida
profissional. A compreensão das possibilidades que se apresentam aos jovens
implica na visão que construímos da juventude e nas expectativas e nas
possibilidades depositadas sobre ela.
A delimitação da existência humana em períodos relaciona-se, intimamente, a
diversos aspectos fundamentais da organização social e cultural. A sociedade e a
cultura reservam, a cada fase da vida, diferentes expectativas: atribuem-lhes papéis
sociais passíveis de serem desempenhados; oferecem possibilidades e limitações às
atuações dos indivíduos e cidadãos; destinam instituições específicas àquelas
necessidades que julgam ser atendidas.
A institucionalização da vida em função da idade cronológica, própria da
modernidade, deve-se, sobretudo, à transição de uma economia que tinha como base
a unidade doméstica para uma economia baseada em mercado de trabalho. Alguns
psicólogos (Bakan; Demos; Keniston; Musgrove; Muuss) concordam com Ariès (1981)
sobre a estreita relação entre o conceito de adolescência e a moderna sociedade
industrial que define leis trabalhistas e propõe a escolaridade estendida como forma
de manter os jovens longe da força de trabalho e dependentes de seus pais;
mudanças que se tornam possíveis diante de uma produção industrial crescente e
suficiente para liberar os mais jovens do trabalho, para prosseguimento dos estudos.
Com isso, constrói-se uma interpretação da juventude como um tempo
preparatório/formativo, entre a infância e a vida adulta, no qual os sujeitos, que nele
se situam, não possuem, ainda, as responsabilidades dos adultos, sejam elas sociais
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ou técnicas. Dito de outra forma, trata-se de um espaço de tempo concedido,
socialmente, aos indivíduos para que eles se preparem para entrar na sociedade
adulta, uma espécie de moratória social.
O período de transição entre a juventude e a vida adulta tende a prorrogar-se
na sociedade contemporânea. Durante essa época, os jovens têm a possibilidade de
pensar no futuro, de procurar oportunidades que satisfaçam seus interesses e
aspirações. Essa possibilidade, nem sempre, reverte-se em ações concretas, pois
muitos jovens parecem perdidos e encontram dificuldades para tomarem uma
direção, traçarem metas e adquirirem habilidades necessárias às suas proposições.
O compromisso com o futuro por meio de metas ou programas de vida assume
grande importância nesse período, pois pode contribuir para que a geração atual
encontre significado na vida e busque caminhos para a realização de suas
proposições. Diante de um mundo imprevisível, instável e repleto de oportunidades,
ter metas de vida estáveis pode ser uma maneira de guiar as escolhas de cada
indivíduo, buscando significados que são duradouros e capazes de transcender
interesses imediatos e individualistas.
A escola ocupa lugar central no reconhecimento social da categoria juvenil,
uma vez que o caráter preparatório e de transitoriedade atribuído a essa fase da vida
consolida-se com a extensão da educação escolar, destinada a preparar os jovens
para a sociedade adulta. A escola acena para seus alunos e alunas com perspectivas
futuras, o que pode acarretar em uma visão do vir a ser do aluno, traduzida na ênfase
dada à conquista do diploma e nos possíveis projetos de futuro. Tende-se a negar o
presente vivido pelo jovem como espaço válido de formação. Dito de outra forma, a
ênfase não recai sobre o significado do que a escola tem no momento presente para
o jovem, ou seja, na relação que ele pode estabelecer entre o que vive dentro da
escola com aquilo que vive fora dela. O sentido atribuído à escolarização, geralmente,
remete os sujeitos ao futuro. Ainda que projetos se orientem para o futuro, eles são
pensados e formulados no tempo presente, tendo por base experiências e
oportunidades vividas e significadas no tempo presente.
Enquanto a educação escolar era concebida e usufruída como privilégio,
destinada a poucos, seu objetivo principal residia na formação de uma elite. A escola
elitizada congregava discentes e famílias que comungavam valores semelhantes em
relação ao ensino escolar; os conteúdos selecionados e desenvolvidos em sala de
aula faziam parte dos interesses dessa elite que via, na escolarização, sobretudo de
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Ensino Médio, um passaporte para o ingresso na universidade. Com a
democratização da educação escolar, novas aspirações e anseios emergem do corpo
discente, bem como diferentes formas de interpretar e significar suas experiências.
O lugar ocupado pelos estudantes na escola continua sendo, prioritariamente,
a sala de aula. As experiências que têm lugar nesse espaço (desenvolvimento de
conteúdos curriculares, seminários e debates) são identificadas como importantes
aos projetos de vida pela grande maioria dos participantes.
Se, por um lado, a valorização das disciplinas curriculares e das atividades em
sala de aula permite-nos afirmar que, a despeito de todas as críticas feitas à falta de
relação entre o que é ensinado na escola e a vida cotidiana, os estudantes
conseguem encontrar sentido naquilo que vivenciam; por outro lado, não podemos
deixar de reconhecer que as atividades que favorecem o protagonismo dos
estudantes (participação em projetos e atividades de animação cultural) são
importantes para uma educação que almeja a autonomia, o desenvolvimento da
responsabilidade e o comprometimento frente a assuntos que envolvem interesses
coletivos. Experiências dessa natureza ainda ocupam um lugar secundário na
formação dos estudantes.
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II
Deitado eternamente em berço esplêndido
Ao som do mar e à luz do céu profundo
Fulguras, ó Brasil, florão da América
Iluminado ao Sol do Novo Mundo!

Compartilhar no Facebook
Compartilhar no Twitter
exibições
3.351.946
I

Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores
Nossos bosques têm mais vida
Nossa vida, no teu seio, mais amores

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos
Brilhou no céu da pátria nesse instante

Ó Pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte
Em teu seio, ó liberdade
Desafia o nosso peito a própria morte!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado
E diga o verde-louro dessa flâmula
Paz no futuro e glória no passado

Ó Pátria amada
Idolatrada
Salve! Salve!

Mas, se ergues da justiça a clava forte
Verás que um filho teu não foge à luta
Nem teme, quem te adora, a própria morte

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce
Se em teu formoso céu, risonho e límpido
A imagem do Cruzeiro resplandece

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil

Gigante pela própria natureza
És belo, és forte, impávido colosso
E o teu futuro espelha essa grandeza
Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil
Pátria amada
Brasil!
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