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São Luiz do Paraitinga: um território educativo 
 

 
É preciso toda uma aldeia para educar uma criança 

Provérbio africano 
 

Produzido por Marli de Barros com colaboração de Luciana Castro 
 
 
 

 O presente texto busca explicitar a nossa intencionalidade de estabelecer uma 

relação entre as diretrizes curriculares propostas pela BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular),1 o estudo do território e a escola, desejando desta maneira contribuir para 

um processo educativo crítico, criativo e comprometido com o desenvolvimento 

cognitivo e socio-afetivo das crianças e jovens do município de São Luiz do Paraitinga. 

 

 Comecemos com algumas observações sobre a BNCC, que faz parte dos 

parâmetros e diretrizes para a educação básica que todos os entes federativos precisam 

seguir para construir seus projetos políticos-pedagógicos e seus currículos. Lembramos, 

então, que a BNCC é um documento normativo que define um conjunto orgânico e 

progressivo das aprendizagens essenciais, que todos os alunos e alunas devem 

desenvolver, em todos os componentes curriculares, ao longo de sua escolaridade no 

ciclo básico (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), garantindo desta 

maneira o direito de aprendizagens de crianças, adolescentes e jovens. Essas 

aprendizagens essenciais devem garantir às crianças,  aos adolescentes e jovens o 

direito a uma educação de qualidade com preceitos éticos, políticos e estéticos 

condizentes com uma formação humana integral, visando à construção de uma 

sociedade justa, democrática, ética, sustentável e inclusiva, conforme prevê as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica2.  

	
1 	Em	 22	 de	 dezembro	 de	 2017,	 o	 Conselho	 Nacional	 de	 Educação	 (CNE)	 apresentou	 a	
RESOLUÇÃO	 CNE/CP	 Nº	 2,	 de	 22	 de	 dezembro	 de	 2017,	 que	 instituiu	 e	 orientou	 a	
implantação	da	Base	Nacional	Comum	Curricular.	
	
2BRASIL.	Ministério	da	Educação;	Secretaria	de	Educação	Básica;	Secretaria	de	Educação	
Continuada,	Alfabetização,	Diversidade	e	 Inclusão;	 Secretaria	de	Educação	Profissional	 e	
Tecnológica.	 Conselho	 Nacional	 de	 Educação;	 Câmara	 de	 Educação	 Básica.	 Diretrizes	
Curriculares	Nacionais	da	Educação	Básica.	Brasília:	MEC;	SEB;	DICEI,	2013.	Disponível	em:	
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1344
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Embora a BNCC estabeleça as diretrizes e competências comuns para todas as 

escolas do território nacional, garantindo uma formação básica comum para cada etapa 

do ciclo básico (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), ela também 

reconhece que os currículos precisam ser diversos, pois necessitam dialogar com as 

especificidades de cada lugar onde a escola está inserida, bem como com a diversidade 

de seus estudantes. Admitindo assim que os currículos, embora tenham parte de sua 

estrutura composta pelas aprendizagens essenciais e comuns, devem ser pautados e 

contextualizados pela realidade local, social e individual da escola e do seu alunado, 

como já havia sido previsto desde 1996 pela LDB, em seu artigo 26. 

 

os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996).3 

  

  Outro aspecto importante sobre a construção dos currículos, diz respeito 

à sua orientação para o desenvolvimento de competências ao longo do processo de 

escolarização, e não apenas para o cumprimento de uma lista de conteúdos a serem 

ensinados por cada disciplina em cada uma das séries. 

 

A BNCC reafirma que as decisões pedagógicas voltadas para a construção dos 

currículos devem ser orientadas para o desenvolvimento de competências que alunos e 

alunas precisam desenvolver ao longo de sua escolaridade (competências, habilidades, 

valores, atitudes) capacitando-os para resolver demandas complexas do mundo 

contemporâneo, sejam elas da vida cotidiana, do exercício da cidadania ou do mundo 

do trabalho. A BNCC define competência como  

	
8-diretrizes-curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>.	Acesso	em:	01	de	setembro	
de	2021.		
	
3	BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em:02 de setembro de 202. 
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a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho. (BNCC, 2019, p.8) 

 

 O conceito de competência ganha relevância e centralidade e é por meio desta 

compreensão que os currículos deverão ser organizados. Assim, a BNCC busca assegurar 

aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais visando “afirmar valores 

e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais 

humana, socialmente justa e, também, volta da para a preservação da natureza” 

(BRASIL,2013)4.   

 

 É importante destacar que, entre os documentos que orientam a construção das 

10 competências gerais, como o documento sobre Educação em Direitos Humanos, 

encontramos também a Agenda 2030, elaborada pela ONU que elenca as prioridades a 

serem adotadas por todos os países que desejam construir sociedades mais 

sustentáveis.5  O desenvolvimento das 10 competências gerais, propostas pela BNCC, 

visa a uma formação humana integral, portanto elas não constituem um conteúdo em 

si, mas são complementares e precisam ser trabalhadas ao longo de todo ciclo básico, 

de maneira  inter e transdisciplinar, articulando-se na construção de conhecimentos, no 

desenvolvimento de competências e habilidades e na formação de atitudes e valores. 

 

 

	
4BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de Educação 
em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: 
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de 
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-
educacao-dh-diretrizesnacionais-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 02 de setembro de 2021. 
5	ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
agenda2030/>. Acesso em: 02 de setembro de 2021. 
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Infográfico com as 10 competências Gerais da BNCC

 
Infográfico criado por: 

https://porvir-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/05/22170810/info-

competencias-gerais-bncc_fev2018.png. 

 

 

 A necessidade de se pensar o currículo, a partir das competências gerais e das 

competências específicas de cada componente curricular, está articulada à concepção 

de educação integral. A ideia de educação integral não se confunde com a ideia de 

período integral. Não se trata de quanto tempo o aluno permanece na escola, mas se 

trata de uma visão de educação que visa ao desenvolvimento global das crianças, dos 

adolescentes e dos jovens. Segundo a BNCC 

  

(...) a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano 
global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse 
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a 
dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir 
uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do 
adulto – considerando-os como sujeitos da aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento 
pleno, nas suas singularidades e diversidades. (BNCC, 2019, p.14) 
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 É desta maneira que os currículos devem ser pensados e elaborados com a 

intencionalidade de promover processos educativos comprometidos com as reais 

necessidades e possibilidades de aprendizagens das crianças e dos jovens de cada 

escola, articulando esses desafios pedagógicos às grandes questões da sociedade 

contemporânea. Isso requer um diálogo entre a escola, os seus alunos e o seu território. 

 

 O diálogo com o território exige refletir não apenas sobre as carências ou 

ausências de ação do poder público localmente, mas também propõe pensar as 

potencialidades do território onde a escola se encontra. Não existe pensar educação 

descolada de seu território, a escola é uma instituição que se localiza espacialmente, por 

isso precisa dialogar com a sua comunidade e o seu entorno.  

 

Assim, os currículos precisam dialogar com os sujeitos, as instituições, as práticas 

culturais, as carências, as potencialidades do local onde a escola se encontra. Desta 

maneira, o território torna-se um espaço educativo e a escola uma instituição cujo papel 

social se amplia para além das salas de aula, construindo projetos que mobilizam a 

intencionalidade de criar, formar, pensar, refletir e propor ações sobre o território onde 

está, articulando saberes formais e não formais, construindo uma verdadeira rede de 

participação, envolvendo alunos, professores, famílias, ou seja, toda a comunidade 

escolar. 

 

Vale ressaltar que a concepção que se adota de território é aquela que pensa o 

território não apenas como algo passivo, que recebe a ação humana, mas sim como algo 

que além de receber a ação humana também interfere nessas ações a partir de seus 

elementos, pois cada território é portador de uma história, de um conjunto de 

elementos sociais, culturais e ambientais, como nos ensina o geógrafo Milton Santos.  

 

Para Milton Santos, o território não é apenas uma materialidade, ele se define 

pelo uso, pois são espaços humanizados, espaços habitados e produzidos pelos homens 

em sociedade e por isso possuem historicidade, nos revelando a força das ações locais, 

bem como a força dos processos de globalização. Assim, o território não é apenas um 
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contingente passivo das ações humanas, mas é entendido como conteúdo e sujeito das 

experiências educativas e por isso ganha um potencial educativo. 

 

A partir desta concepção, a escola se torna um importante agente ativo para 

pensar projetos de desenvolvimento do território propondo ações e intervenções 

juntamente com outras instituições que pensam e constroem o território. 

 

A seguir destacamos algumas possiblidades a serem trabalhadas pelas diferentes 

escolas que compõem o território de São Luiz do Paraitinga.  Os temas foram pensados 

levando em consideração trechos significativos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraitinga 

ou de seus afluentes. 

 

Além do recorte espacial, selecionamos temas relevantes para cada área, bem 

como as principais habilidades propostas pela BNCC que podem ser desenvolvidas pelos 

diferentes componentes curriculares. 

 
 

 
ROTEIRO 1:  Rio Paraitinga (trecho urbano e rural) 
 
Trajetórias/Percursos possíveis 
 

1- Flooting 
2- Bairro Verde Perto          
3- Trecho a pé (área urbana) 
4- Transporte e observação no trecho rural 

 
Temas em foco: 
 

1- Bacia Hidrográfica e rede de drenagem. 
2- Representação Cartográfica da bacia hidrográfica e dos usos do solo. 
3- Uso da água, do solo e da vegetação. 
4- Preservação e restauração ambiental (mata ciliar e assoreamento). 
5- Formação da cidade e sua relação com o Rio Paraitinga. 
6- Ciclos econômicos e estrutura arquitetônica. 
7- Enchente de 2010 (desastre natural ou consequência das ações humanas?) 
8- Reconstrução da cidade e discussão sobre patrimônio histórico e arquitetônico. 
9- Locais e práticas de atividades físicas na cidade (lazer e uso dos espaços públicos) 
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ROTEIRO 2:  Ribeirão do Chapéu e do Pinga 

 

Temas em foco: 

1 – Características da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Chapéu 

2 – Representação cartográfica da bacia. 

3 – Formas de ocupação e uso do solo e impactos ambientais. 

4 - Relação da Arquitetura local com o ciclo econômico do café. 

5 – Relação entre memória histórica e os novos usos da região. 

6 – Problemas ambientais: deslizamentos e enchentes. 

7 – Luta pela terra e o MST. 

8 – Produção agroecológica e modelo convencional de produção agrícola. 

 

 
A seguir listamos as competências e habilidades, propostas pela BNCC, que podem ser 
trabalhadas, pelos diferentes componentes curriculares, para os dois roteiros propostos 
acima. 
 
 
Competências Gerais da BNCC 
 
1-Pensamento científico, crítico e criativo: Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, 
a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 
 
2-Argumentação: Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem 
e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação 
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
 
3-Responsabilidade e cidadania: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
 
4. Comunicação: Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital --, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
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experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo 
 
 
 

ARTES 
 
 
 Competências específicas de Artes: 
 

1- Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, 
com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

2- 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. 

3- Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, 
na prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

 

1º. ao 5º. Ano 

Habilidades selecionadas para Artes Visuais 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.  
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais 
das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia 
etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 
(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
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6º. ao 9º.ano 

Habilidades selecionadas para Artes Visuais 

(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. 
(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. 
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CIÊNCIAS 
 
Competências específicas de Ciências: 

 
1. 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. 

2. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para 
negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos 
e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo 
voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva 
 

 
1º. Ano 
Objetos do conhecimento e habilidades 
 

 
Características dos materiais (EF01CI01)Comparar características de 

diferentes materiais presentes em objetos de 
uso cotidiano, discutindo sua origem, os 
modos como são descartados e como podem 
ser usados de forma mais consciente. 
 

Corpo Humano (EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os 
hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos 
antes de comer, escovar os dentes, limpar os 
olhos, o nariz e as orelhas etc.) são 
necessários para a manutenção da saúde. 

 
 

 
 

2º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 

 
Propriedades e usos dos materiais (EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, 

madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que 
fazem parte da vida cotidiana, como esses 
objetos são utilizados e com quais materiais 
eram produzidos no passado. 
(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais 
para a construção de objetos de uso cotidiano, 
tendo em vista algumas propriedades desses 



	 11	

materiais (flexibilidade, dureza, transparência 
etc.). 
 

Seres vivos nos ambientes (EF02CI04) Descrever características de plantas 
e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, 
local onde se desenvolvem etc.) que fazem 
parte de seu cotidiano e relacioná-las ao 
ambiente em que eles vivem. 
 

Plantas (EF02CI05) Investigar a importância da água e 
da luz para a manutenção da vida de plantas 
em geral.  
(EF02CI06) Identificar as principais partes de 
uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e 
a função desempenhada por cada uma delas, e 
analisar as relações entre as plantas, o 
ambiente e os demais seres vivos 

 
 

3º.  Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 

 
Características e desenvolvimento dos 
animais 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as 
alterações que ocorrem desde o nascimento 
em animais de diferentes meios terrestres 
ou aquáticos, inclusive o homem 

Usos do solo (EF03CI09) Comparar diferentes amostras de 
solo do entorno da escola com base em 
características como cor, textura, cheiro, 
tamanho das partículas, permeabilidade etc 

 
 

 
 
4º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 

Cadeias alimentares simples (EF04CI04) Analisar e construir cadeias 
alimentares simples, reconhecendo a 
posição ocupada pelos seres vivos nessas 
cadeias e o papel do Sol como fonte 
primária de energia na produção de 
alimentos. 
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5º.  Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

Propriedades físicas dos materiais (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, 
respostas a forças magnéticas, 
solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras.  

 
Ciclo hidrológico (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre 

as mudanças de estado físico da água para 
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas 
implicações na agricultura, no clima, na 
geração de energia elétrica, no provimento 
de água potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou locais). 
 (EF05CI03) Selecionar argumentos que 
justifiquem a importância da cobertura 
vegetal para a manutenção do ciclo da 
água, a conservação dos solos, dos cursos 
de água e da qualidade do ar atmosférico. 
 

 
 

6º.  Ano  
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

Misturas homogêneas e heterogêneas (EF06CI01) Classificar como homogênea 
ou heterogênea a mistura de dois ou mais 
materiais (água e sal, água e óleo, água e 
areia etc.). 
 

Separação de misturas (EF06CI03) Selecionar métodos mais 
adequados para a separação de diferentes 
sistemas heterogêneos a partir da 
identificação de processos de separação 
de materiais (como a produção de sal de 
cozinha, a destilação de petróleo, entre 
outros). 
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7º.  Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

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. 
 

Programas e indicadores de saúde (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. 
 
 

 
 
8º.  Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

Fontes e Tipos de energia (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes 
fontes (renováveis e não renováveis) e tipos 
de energia utilizados em residências, 
comunidades ou cidades. 
 

Uso consciente de energía 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. 
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9º.  Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

Preservação da biodiversidade (EF09CI13) Propor iniciativas individuais e 
coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, 
com base na análise de ações de consumo 
consciente e de sustentabilidade bem-
sucedidas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Competências específicas de Educação Física: 
 

1- Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e 
produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

2- Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 
organização da vida coletiva e individual. 

3- 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 
 
 
Habilidades selecionadas  
 
 
1º. e 2º.  anos 
 
Brincadeiras e jogos 
 
(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de desempenho dos colegas. 
 (EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), 
as brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo 
e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em 
outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais 
tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las 
na escola e na comunidade 
 
Danças 
 
(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional 
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as 
diferenças individuais e de desempenho corporal.  
(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do 
contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de 
diferentes culturas 
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3º.  ao 5º.  Anos 
 
Brincadeiras e jogos 
 
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, 
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 
africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico 
cultural na preservação das diferentes culturas.  
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, 
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 
indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as 
aos espaços. 
 
Danças 
 
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças 
de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas de origem. 
 (EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz 
indígena e africana. 
 
 
6º.  ao 9º. Anos 
 
Esporte 
 
(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 
físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as 
sensações corporais provocadas pela sua prática. 
(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a 
prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. 
(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. 
 
Práticas corporais de aventura  
 
(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais.  
(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventura 
urbanas e planejar estratégias para sua superação. 
 (EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura urbanas, respeitando o patrimônio 
público e utilizando alternativas para a prática segura em diversos espaços.  
(EF67EF21) Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades 
de recriá-las, reconhecendo as características (instrumentos, equipamentos de 
segurança, indumentária, organização) e seus tipos de práticas. 
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(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, 
valorizando a própria segurança e integridade física, bem como as dos demais, 
respeitando o patrimônio natural e minimizando os impactos de degradação ambiental.  
(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para 
superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza. 
(EF89EF21) Identificar as características (equipamentos de segurança, instrumentos, 
indumentária, organização) das práticas corporais de aventura na natureza, bem como 
suas transformações históricas. 
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GEOGRAFIA 
 
 
Competências Específicas de Geografia 

 

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

2. 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. 

3. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 
compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e 
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para 
questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

4. 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. 

5. 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. 
 

 
1º. Ano: 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 

O modo de vida das 
crianças em 
diferentes lugares 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus 
lugares de vivência (moradia, escola etc.) e identificar 
semelhanças e diferenças entre esses lugares. 
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre 
jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 

 

Diferentes tipos de 
trabalho existentes 
no seu dia a dia 

(EF01GE06) Descrever e comparar diferentes tipos de 
moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos, 
roupas, mobiliários), considerando técnicas e materiais 
utilizados em sua produção. 
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(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho 
relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. 

 

Pontos de 
referência 

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos com base em 
itinerários, contos literários, histórias inventadas e brincadeiras. 
(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples para localizar 
elementos do local de vivência, considerando referenciais 
espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, 
dentro e fora) e tendo o corpo como referência. 

 

 
2º. Ano: 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 

 

Mundo do 
trabalho 

Tipos de trabalho 
em lugares e 
tempos 
diferentes 

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite 
a diferentes tipos de atividades 
sociais (horário escolar, comercial, 
sono etc.). 
(EF02GE07) Descrever as atividades 
extrativas (minerais, agropecuárias e 
industriais) de diferentes lugares, 
identificando os impactos ambientais. 

Formas de 
representação e 
pensamento 
espacial 

Localização, 
orientação e 
representação 
espacial 

(EF02GE08) Identificar e elaborar 
diferentes formas de representação 
(desenhos, mapas mentais, 
maquetes) para representar 
componentes da paisagem dos 
lugares de vivência. 
(EF02GE09) Identificar objetos e 
lugares de vivência (escola e moradia) 
em imagens aéreas e mapas (visão 
vertical) e fotografias (visão oblíqua). 
(EF02GE10) Aplicar princípios de 
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localização e posição de objetos 
(referenciais espaciais, como frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) por meio de 
representações espaciais da sala de 
aula e da escola. 

Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

Os usos dos 
recursos naturais: 
solo e água no 
campo e na 
cidade 

(EF02GE11) Reconhecer a importância 
do solo e da água para a vida, 
identificando seus diferentes usos 
(plantação e extração de materiais, 
entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no cotidiano da 
cidade e do campo. 

 
 

 
3º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 

O sujeito e 
seu lugar 

no mundo 

A cidade e o 
campo: 
aproximações e 
diferenças 

(EF03GE01) Identificar e comparar 
aspectos culturais dos grupos sociais de 
seus lugares de vivência, seja na cidade, 
seja no campo. 
(EF03GE02) Identificar, em seus lugares 
de vivência, marcas de contribuição 
cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens. 
(EF03GE03) Reconhecer os diferentes 
modos de vida de povos e comunidades 
tradicionais em distintos lugares. 

Conexões e 
escalas 

Paisagens naturais 
e antrópicas em 
transformação 

(EF03GE04) Explicar como os processos 
naturais e históricos atuam na produção e 
na mudança das paisagens naturais e 
antrópicas nos seus lugares de vivência, 
comparando-os a outros lugares. 
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Natureza, 
ambientes e 
qualidade de 

vida 

Produção, 
circulação e 
consumo 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo 
doméstico ou da escola aos problemas 
causados pelo consumo excessivo e construir 
propostas para o consumo consciente, 
considerando a ampliação de hábitos de 
redução, reúso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na escola e/ou 
no entorno. 

Impactos 
das 
atividades 
humanas 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos 
naturais, com destaque para os usos da água 
em atividades cotidianas (alimentação, higiene, 
cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas 
ambientais provocados por esses usos. 
(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários 
para utilização da água na agricultura e na 
geração de energia de modo a garantir a 
manutenção do provimento de água potável. 
(EF03GE11) Comparar impactos das atividades 
econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente 
físico natural, assim como os riscos 
provenientes do uso de ferramentas e 
máquinas. 

 
 

4º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

Território e 
diversidade 
cultural 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas 
histórias familiares e/ou da comunidade, elementos de 
distintas culturas (indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões 
do país, latino-americanas, europeias, asiáticas etc.), 
valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua 
contribuição para a formação da cultura local, regional e 
brasileira. 
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Relação campo e 
cidade 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de 
pessoas. 

Unidades político-
administrativas do 
Brasil 

(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas 
oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da 
Federação e grande região), suas fronteiras e sua 
hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

Territórios étnico-
culturais 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico-
culturais existentes no Brasil, tais como terras indígenas e 
de comunidades remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da demarcação desses 
territórios. 

 

Sistema de 
orientação 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 
componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 

Elementos 
constitutivos dos 
mapas 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e semelhanças. 

 

Conservação e 
degradação da 
natureza 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens 
naturais e antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios etc.) 
no ambiente em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas áreas. 
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5º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 
 

território, redes e 
urbanização 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades 
e analisar as mudanças sociais, econômicas e 
ambientais provocadas pelo seu crescimento. 
(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e 
analisar as interações entre a cidade e o campo e entre 
cidades na rede urbana. 

Mapas e imagens de 
satélite 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas 
cidades, comparando sequência de fotografias, 
fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes. 

Representação das 
cidades e do espaço 
urbano 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre 
diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 
representações gráficas. 

 

Qualidade 
ambiental 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade 
ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e 
dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.). 

Diferentes 
tipos de 
poluição 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que 
ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 
poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo 
soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

Gestão 
pública da 
qualidade de 
vida 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de 
participação social responsáveis por buscar soluções para a 
melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, 
mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas 
implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em 
que vive. 
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6º ao 9º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 
 

Identidade 
sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos 
lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes 
tempos. 
(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por 
diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos 
originários. 

 

Relações entre os 
componentes 
físico-naturais 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e sua 
relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo 
atmosférico e os padrões climáticos. 
(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando o 
escoamento superficial no ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais componentes da morfologia 
das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no 
modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. 
(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, 
relevo e formações vegetais. 

 

Transformação das 
paisagens naturais e 
antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das paisagens 
transformadas pelo trabalho humano a partir do 
desenvolvimento da agropecuária e do processo de 
industrialização. 
(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação 
humana com a natureza a partir do surgimento das 
cidades. 

 

Fenômenos naturais e 
sociais representados de 
diferentes maneiras 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas 
escalas gráficas e numéricas dos mapas. 
(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, 
blocos-diagramas e perfis topográficos e de 
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vegetação, visando à representação de elementos e 
estruturas da superfície terrestre. 

 

Biodiversidade e 
ciclo hidrológico 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo 
(rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) e de 
apropriação dos recursos hídricos (sistema de irrigação, 
tratamento e redes de distribuição), bem como suas 
vantagens e desvantagens em diferentes épocas e lugares. 
(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades 
com a natureza, com base na distribuição dos componentes 
físico-naturais, incluindo as transformações da 
biodiversidade local e do mundo. 
(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o 
uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no 
mundo, enfatizando as transformações nos ambientes 
urbanos. 

 

 

Mapas 
temáticos 
do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, 
inclusive utilizando tecnologias digitais, com informações 
demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias 
espaciais. 
(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de 
setores e histogramas, com base em dados socioeconômicos das 
regiões brasileiras. 

 

 

Biodiversidade 
brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-
naturais no território nacional, bem como sua distribuição e 
biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 
Campos Sulinos e Matas de Araucária). 
(EF07GE12) Comparar unidades de conservação existentes 
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no Município de residência e em outras localidades 
brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 

 

Diversidade e 
dinâmica da 
população mundial 
e local 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações representativas 
da história das famílias do Município em que se localiza a 
escola, considerando a diversidade e os fluxos 
migratórios da população mundial. 
(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da 
dinâmica demográfica, considerando características da 
população (perfil etário, crescimento vegetativo e 
mobilidade espacial).  
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HISTÓRIA 
 
 
Competências Específicas de História 

 

1. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos 
e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 
econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de 
organização cronológica. 

2. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 
documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 
diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos, a cooperação e o respeito. 

3. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e 
povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente 
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

4. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no 
espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade 
com as diferentes populações. 

 
 
1º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 

Temática: Mundo Pessoal: 
meu lugar no mundo 
As fases da vida e a ideia de 
temporalidades (passado, 
presente, futuro). 
As diferentes formas de 
organização da família e da 
comunidade: os vínculos 
pessoais e as relações de 
amizade 
A escola e a diversidade do 
grupo social envolvido  

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu 
crescimento por meio do registro das lembranças 
particulares ou de lembranças dos membros de 
sua família e/ou comunidade. 
(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas 
históricas e as histórias de sua família e de sua 
comunidade. 

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e 
responsabilidades relacionados à família, à escola e 
à comunidade. 
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Mundo pessoal: eu, meu 
grupo social e meu tempo. 
A vida em casa, a vida na 
escola e formas de 
representação social e 
espacial: os jogos e 
brincadeiras como forma de 
interação social e espacial. 
A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos 
A escola, sua representação 
espacial, sua história e seu 
papel na comunidade. 
  

(EF01HI04) Identificar as diferenças entre os 
variados ambientes em que vive (doméstico, 
escolar e da comunidade), reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e das regras que os 
regem. 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da 
escola e identificar o papel desempenhado por 
diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das 
comemorações e festas escolares, diferenciando-
as das datas festivas comemoradas no âmbito 
familiar ou da comunidade. 

 
 

 
 
2º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 
 

A comunidade e seus 
registros 
A noção do “Eu” e do “outro”: 
comunidade, convivências e 
interações entre pessoas. 
A noção do “Eu” e do “outro”: 
registros de experiências 
pessoais e da comunidade no 
tempo e no espaço. 
O tempo como medida. 
  

 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e 
identificar os motivos que aproximam e separam 
as pessoas em diferentes grupos sociais ou de 
parentesco. 
 
 

 
 

As formas de registrar as 
experiências da comunidade. 
As fontes: relatos orais, 
objetos, imagens (pinturas, 
fotografias, vídeos), músicas, 
escrita, tecnologias digitais de 
informação e comunicação e 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que 
remetam à percepção de mudança, 
pertencimento e memória. 
 
(EF02HI04) Selecionar e compreender o 
significado de objetos e documentos pessoas 
como fontes de memórias e histórias nos âmbitos 
pessoal, familiar escolar e comunitário. 
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inscrições nas paredes, ruas e 
espaços sociais  

 
(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fator da vida cotidiana, usando 
noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao 
mesmo tempo e depois). 
 
(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou 
comunidade registradas em diferentes fontes.  

 
 

O trabalho e a 
sustentabilidade na 
comunidade 
A sobrevivência e a relação 
com a natureza  

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de 
trabalho existentes na comunidade em que vive, 
seus significados, suas especificidades e 
importância. 
(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente 
causados pelas diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive.  

 
 
3º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 
 

As pessoas e os grupos que 
compõem a cidade e o 
município. 
O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 
étnicos que compõem a 
cidade e os municípios: os 
desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde se 
vive. 
Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade e/ou do 
município em que vive.  

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais 
que formam a cidade, o município e a região, as 
relações estabelecidas entre eles e os eventos que 
marcam a formação da cidade, como fenômenos 
migratórios (vida rural/vida urbana), 
desmatamentos, estabelecimento de grandes 
empresas, etc. 
 
(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista 
em relação a eventos significativos do local em 
que vive, aspectos relacionados a condições 
sociais e à presença de diferentes grupos sociais e 
culturais, com especial destaque para as culturas 
africanas, indígenas e de migrantes. 
 
(EF03HI04) Identificar patrimônios históricos e 
culturais de sua cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e políticas para que assim 
sejam considerados.  
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O lugar em que vive 
A produção dos marcos da 
memória: os lugares de 
memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, 
museus, etc.) 
A produção dos marcos de 
memória: formação cultural 
da população. 
A produção dos marcos da 
memória: a cidade e o campo, 
aproximações e diferenças.  

 
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na 
cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios 
etc.) discutindo os critérios que explicam a 
escolha desses nomes. 
 
(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e 
no campo no persente, comparando-os com os do 
passado. 
 
(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar 
em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, 
prédios da Prefeitura e da Câmara de Vereadores 
etc.) e identificar suas funções.  

 
 

A noção de espaço público e 
privado 
A cidade, seus espaços 
públicos e privados e suas 
áreas de conservação 
ambiental 
A cidade e suas atividades: 
trabalho, cultura e lazer 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço 
doméstico, os espaços públicos e as áreas de 
conservação ambiental, compreendendo a 
importância dessa distinção. 
 
(EF03HI11) Identificar diferenças entre forma de 
trabalho realizadas na cidade e no campo, 
considerando também o uso de tecnologia nesses 
diferentes contextos. 
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e 
lazer do presente com as de outros tempos e 
espaços, analisando mudanças e permanências. 
 
 

 
 
4º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 
 

Transformações e 
permanências nas 
trajetórias dos grupos 
humanos 
A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades no 
tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado 
da ação do ser humano no tempo e no espaço, com 
base na identificação de mudanças e permanências 
ao longo do tempo. 
 

 
(EF04HI03) Identificar as transformações 
ocorridas na cidade ao longo do tempo e 
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escrita, indústrias, entre 
outras. 
O passado e o presente: a 
noção de permanência e as 
lentas transformações 
sociais e culturais.  

discutir suas interferências nos modos de 
vida de seus habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente. 
 
(EF04HI04) Identificar as relações entre os 
indivíduos e a natureza. 
 
(EF04HI05) Relacionar os processos de 
ocupação do campo a intervenções na 
natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções.  

 
 

Circulação de pessoas e as 
transformações no meio 
natural. 
As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 
para a formação de cidades 
e as transformações do 
meio natural.  

 
(EF04HI07) Identificar e descrever a importância 
dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a 
dinâmica da vida comercial. 
 
 

 

As questões históricas 
relativas às migrações. 
Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: 
os grupos indígenas, a 
presença portuguesa e a 
diáspora forçada dos 
africanos. 
As dinâmicas internas de 
migração no Brasil a partir 
dos anos de 1960 

 
(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 
migratórios em diferentes tempos e espaços e 
avaliar o papel desempenhado pela migração nas 
regiões de destino. 
 
(EF04HI11) analisar, na sociedade em que vive, a 
existência ou não de mudanças associadas à 
migração (interna e internacional). 
 
 

 
 
5º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
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Povos e culturas: meu lugar 
no mundo e meu grupo 
social 
 
O que forma um povo. 
As formas de organização 
social e política: a noção de 
Estado. 
O papel das religiões e da 
cultura para a formação dos 
povos. 
Cidadania, diversidade 
cultural e respeito às 
diferenças sociais, culturais 
e históricas.  

(EF05HI01) Identificar os processos de formação 
das culturas e dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado. 
 
(EF05HI03) analisar o papel das culturas e das 
religiões na composição identitária dos povos. 

 
(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os 
princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e 
aos direitos humanos 
 
 

 
 

Registros da história: 
linguagens e culturas 
As tradições orais e a 
valorização da memória. 
Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade. 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da 
passagem do tempo em distintas sociedades, 
incluindo os povos indígenas originários e os povos 
africanos. 
(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade e analisar mudanças e 
permanências desses patrimônios ao longo do 
tempo. 

 
 

6º. Ano 
Objetos de conhecimento e habilidades 
 

História, tempo, espaço e 
formas de registros. 
A questão do tempo, 
sincronias e diacronias: 
reflexões sobre o sentido 
das cronologias. 
Formas de registro da 
história e da produção do 
conhecimento histórico.  

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de 
compreensão da noção de tempo e de periodização 
dos processos históricos (continuidades e rupturas). 

 
(EF06HI05) Descrever modificações da natureza e 
da paisagem realizadas por diferentes tipos de 
sociedade, com destaque para os povos indígenas 
originários e povos africanos, e discutir a natureza e 
a lógica das transformações ocorridas.  
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7º. 8º.  e 9º. Anos 
 
Objetos de conhecimento e habilidades 

 
 

A organização do poder e as 
dinâmicas do mundo 
colonial americano 

 
A conquista da América e as 
formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e conciliação. 
Resistências indígenas, 
invasões e expansão na 
América portuguesa.  

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos 
específicos das sociedades africanas e americanas 
antes da chegada dos europeus, com destaque para 
as formas de organização social e o 
desenvolvimento de saberes e técnicas. 

 
(EF07HI08) Descrever os processos de formação das 
sociedades americanas no tempo da conquista com 
vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, 
confrontos e resistências. 

 
(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da 
conquista europeia da América para as populações 
ameríndias e identificar as formas de resistência. 
(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da 
população brasileira em diferentes épocas, 
considerando a diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, europeia e asiática).  

 
 

O mundo contemporâneo: 
Revolução Industrial e seus 
impactos na produção e 
circulação de povos, 
produtos e culturas 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução 
Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas.  

 

Os processos de 
independência nas Américas 
A tutela da população 
indígena, a escravidão dos 
negros e a tutela dos 
egressos da escravidão. 

 
Brasil no século XIX. 
O Brasil do Segundo 
Reinado: política e 
economia: a lei de terras e 
seus desdobramentos na 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de 
conflitos e tensões. 

 
(EF08HI14) Discutir a noção de tutela dos grupos 
indígenas e a participação dos negros na sociedade 
brasileira do final do período colonial, identificando 
permanências na forma de preconceitos, 
estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

 
(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o 
legado da escravidão nas Américas, com base na 
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política do 2º. Reinado e 
atualmente. 

 
O nascimento da República 
no Brasil e os processos 
históricos até metade do 
século XX 
A questão da inserção dos 
negros no período 
republicano do pós-abolição 
A emergência da vida 
urbana e a segregação 
espacial, 
A questão indígena durante 
a República  

seleção e consulta de fontes de diferentes 
naturezas.  
(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das 
estruturas sociais da atualidade com os legados da 
escravidão no Brasil e discutir a importância das 
ações afirmativas. 

 
(EF08HI21) Discutir o papel das culturas letradas, 
não letradas e das artes na produção das 
identidades no Brasil do século XIX. 
 
(EF08HI27) Identificar as tensões e os significados 
dos discursos civilizatórios, avaliando seus impactos 
negativos para os povos indígenas e as populações 
negras nas Américas. 

 
(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção 
dos negros na sociedade brasileira pós-abolição e 
avaliar os seus resultados. 

 
(EF09HI04) Discutir a importância da participação 
da população negra na formação econômica, 
política e social do Brasil.  

 
 

Modernização, ditadura 
civil-militar e 
redemocratização: o Brasil 
após 1964 
A história recente do Brasil: 
transformações políticas, 
econômicas, sociais e 
culturais de 1989 aos dias 
atuais. 
Os protagonismos da 
sociedade civil e as 
alterações da sociedade 
brasileira. 

 
A história recente 
As pautas dos povos 
indígenas no século XXI e 
suas formas de inserção no 
debate local, regional, 
nacional e internacional.  

(EF09HI05) Identificar os processos de urbanização 
e modernização da sociedade brasileira e avaliar 
suas contradições e impactos na região em que 
vive. 

 
(EF09HI08) Identificar as transformações ocorridas 
no debate sobre as questões da diversidade no 
Brasil durante o século XX e compreender o 
significado das mudanças de abordagem em 
relação ao tema. 

 
(EF09HI23) Identificar as transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias 
atuais, identificando questões prioritárias para a 
promoção da cidadania e dos valores democráticos. 

 
(EF09HI33) Analisar as transformações nas relações 
políticas locais e globais geradas pelo 
desenvolvimento das tecnologias digitais de 
informação e comunicação  
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Língua Portuguesa 
 
1º ao 5º. Ano  

 
 

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 
 
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de 
canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre 
outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto. 
 
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-
línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo 
e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido. 
 
(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 
slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil que 
possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 
 
(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social 
dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias 
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, 
quem os produziu e a quem se destinam. 
 
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 
 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse 
sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou 
digitais. 
 
(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou 
impressas, para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando 
decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 
(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 
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6º. ao 9º. ano 
 
 
(EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, 
resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância 
 
(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. 
 
(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 
informações mantidas e a continuidade temática. 

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

 
(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. 

 
(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. 
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(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. 
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MATEMÁTICA 
 

 
Competências específicas de Matemática: 
  

1- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 
argumentos convincentes. 
 

2- Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar 
suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens 
(gráficos, tabelas, esquemas) 
 
 

3- Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 
práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 
argumentos convincentes. 
 

4- Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar 
suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens 
(gráficos, tabelas, esquemas) 
 
 
Habilidades selecionadas  
 
 
1º. ano  
 
Geometria: 
 
(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à 
sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás.  
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um 
dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de termos que se 
referem à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-
se o referencial. Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos 
familiares do mundo físico  
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 
retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 
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Grandezas e medidas: 
 
(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como 
mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, 
mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de 
uso cotidiano.  
 
Probabilidade e estatística: 
 
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.  
Coleta e organização de informações Registros pessoais para comunicação de 
informações coletadas 
(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu 
interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de representações 
pessoais. 
 
2º. Ano 
 
Geometria: 
 
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, 
assinalando entradas, saídas e alguns pontos de referência.  
 
Grandezas e medidas: 
 
(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo 
contorno) e de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados. Medida de 
capacidade e de massa: unidades de medida não convencionais e convencionais (litro, 
mililitro, cm3 , grama e quilograma)  
(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias 
pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama 
e quilograma). Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais  
 
Probabilidade e estatística: 
 
(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 
dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender 
aspectos da realidade próxima.  
(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três 
variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas 
e gráficos de colunas simples 
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3º. Ano 
 
Geometria 
 
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando 
croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo 
mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência.  
 
Grandezas e medidas: 
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de 
medida utilizada.  
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para 
medições de comprimento, tempo e capacidade. Medidas de comprimento (unidades 
não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e 
comparações  
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e 
diversos instrumentos de medida. Medidas de capacidade e de massa (unidades não 
convencionais e convencionais): registro, estimativas e comparações  
(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e 
miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. 
 
Probabilidade e estatística: 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas 
significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, apropriando-se desse 
tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos. 
Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por 
meio de tabelas e gráficos 
(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 
50 elementos, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla 
entrada e representá-los em gráficos de colunas simples, com e sem uso de tecnologias 
digitais 
 
4º. Ano 
 
Geometria: 
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, 
por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta 
baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e 
sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 
 
Grandezas e medidas: 
(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu 
cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, 
utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 
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Probabilidade e estatística: 
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior 
chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem 
utilizar frações. Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas e gráficos 
pictóricos  
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em 
gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. Diferenciação entre 
variáveis categóricas e variáveis numéricas Coleta, classificação e representação de 
dados de pesquisa realizada (EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de 
colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 
 
 
5º.  Ano 
 
Geometria: 
 
(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de 
objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. 
 
Grandezas e medidas: 
 (EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas 
comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a 
transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 
 
 
Probabilidade e estatística: 
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, 
como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. 
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar 
dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e 
sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa 
e a síntese dos resultados. 
 
6º. ano 
 
Grandezas e medidas: 
(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e 
vistas aéreas. 
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Probabilidade e estatística: 
(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos 
(título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. 
 (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre 
contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, 
apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos 
escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.  
(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas 
pelos alunos e fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e 
interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de gráficos e texto. 
 (EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações 
entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades considerando as 
estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.). 
 
7º. ano  
 
Geometria: 
(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação 
e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica e 
vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos 
arquitetônicos, entre outros. 
 
Probabilidade e estatística: 
 
(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. 
Grandezas e medidas: 
(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas 
inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas do 
conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. 
 
8º. ano  
 
Medidas de comprimento, massa e capacidade: 
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação 
entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de 
recipientes. 
Probabilidade e estatística: 
(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um 
conjunto de dados de uma pesquisa.   
(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em 
classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de 
decisões.  
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(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa 
estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e 
relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. 
 
9º. ano 
 
Probabilidade e estatística: 
(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de 
aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 
preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação 
financeira. 
(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de 
espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. 
(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que 
podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações 
importantes (fontes e datas), entre outros.  
(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com 
ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de 
dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.  
(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social 
e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de 
tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o 
apoio de planilhas eletrônicas. 
 
 
 

******* 
 
 

São Paulo, dezembro de 2021. 
 
 
 
 

 
 


