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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Educadores(as)!

É com muita satisfação que lhes apresentamos o Currículo oficial do Sistema

de Ensino de nosso município.

Esse  Currículo  segue  as  normas  legais  estabelecidas  pela  Base  Nacional

Comum  Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  e  Referencial  Curricular  Gaúcho

(Resolução CEED/RS nº 345/2018) e está organizado de modo a contemplar os preceitos

da  Educação  Integral  para  o  fomento  do  desenvolvimento,  nos(as)  educandos(as),  das

Competências, das Habilidades, das Atitudes e dos Valores imprescindíveis no contexto da

Educação do Século XXI.

Portanto, o escopo desse Currículo consiste em oferecer às escolas elementos

palpáveis  para  a  plena  implementação  da  Base  Nacional  Comum  Curricular  e  do

Referencial Curricular Gaúcho.
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• Etapa: Ensino Fundamental - Anos Iniciais (3º, 4º e 5º Anos)

• Grupo de trabalho: Ciclo Pós-Alfabetização 

• Participantes:

1 Franciele Ferrari (Coordenadora do Grupo)

2 Neiva Maria Buchkoski (Coordenadora do Grupo)

3 Aline Fátima Sitnieski Lorenz

4 Fernanda Soligo

5 Juliana Sandri

6 Leila Schwanke

7 Liciane Tabaczinski

8 Liziane de Souza Viégas

9 Maitê Litvin dos Santos

10 Maria Angela Macarini dos Anjos

11 Marilei Teresinha Faion  Zonin

12 Marinês Salete Picoli Tomazelli

13 Marta Muller

14 Raquel Regina Woyniak Iankevicz

15 Renata Luzia Kowalski

16 Rosicléia Bertuzzi

17 Rosmari Pelin

18 Sandra Tonatto

19 Silmara Vedovatto Blanger

20 Tania Salete Crestani Rossetto

21 Yanka Brenda Silveira
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● Elementos Curriculares do Ensino Fundamental

O  Currículo  do  Ensino  Fundamental,  de  acordo  com  a  Base  Nacional  Comum

Curricular  (Parecer  CNE/CP  nº15/2017)  está  estruturado  de  modo  a  contemplar  os

seguintes  elementos  curriculares:  as  Áreas  de  Conhecimento,  passando  pelos

Componentes Curriculares até chegarmos nas Unidades Temáticas.

Serão  contemplados,  também,  as  Competências  Específicas  dos  Componentes

Curriculares, os Objetos de Conhecimento, as Habilidades e os Conteúdos de cada Unidade

Temática.

Os Conteúdos apresentados neste Currículo servirão de suporte para a elaboração

dos Planos de Estudo/Trabalho dos docentes da rede de ensino.

I - Competências Gerais

II – Áreas do conhecimento

1 – Linguagens

2 – Matemática

3 – Ciências da Natureza

4 – Ciências Humanas

5 – Ensino Religioso
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I - COMPETÊNCIAS GERAIS

As  dez  Competências  Gerais  da  BNCC  se  inter-relacionam  e  se  desdobram  no

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica. Nesse sentido, elas

se articulam na construção de conhecimentos,  no desenvolvimento de habilidades e na

formação de atitudes e valores.

01 O que é Valorizar  e  utilizar  os  conhecimentos  historicamente  construídos
sobre o mundo físico, social, cultural e digital.

Para que Para  entender  e  explicar  a  realidade,  continuar  aprendendo  e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.

02 O que é 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 que Para  investigar  causas,  elaborar  e  testar  hipóteses,  formular  e
resolver  problemas  e  criar  soluções  (inclusive  tecnológicas)  com
base nos conhecimentos das diferentes áreas.

03 O que é Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais.

Para que Para  fruir  e  participar  de  práticas  diversificadas  da  produção
artístico-cultural.

04 O que é 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 que Para se expressar e partilhar informações,  experiências,  ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo.

05 O que é Compreender,  utilizar e criar  tecnologias digitais de informação e
comunicação  de  forma  crítica,  significativa,  reflexiva  e  ética  nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares).

Para que Para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar  informações,  produzir
conhecimentos,  resolver  problemas  e  exercer  protagonismo  e
autoria na vida pessoal e coletiva.

06 O que é Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências.

Para que Para entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer
escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de
vida,  com  liberdade,  autonomia,  consciência  crítica  e
responsabilidade.
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07 O que é Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.

Para que 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.

08 O que é Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-
se.

Para que Cuidar  de  sua  saúde  física  e  emocional,  reconhecendo  suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar
com elas.

09 O que é Exercitar  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de  conflitos  e  a
cooperação

Para que Fazer-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos,  com  acolhimento  e  valorização  da  diversidade  de
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10 O que é Agir  pessoal  e  coletivamente  com  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação.

Para que Tomar  decisões  com  base  em  princípios  éticos,  democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários.

II - ÁREAS DO CONHECIMENTO

1. ÁREA DO CONHECIMENTO LINGUAGENS

Competências específicas da área das Linguagens

As competências específicas da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural,
de  natureza  dinâmica,  reconhecendo-as  e  valorizando-as  como  formas  de
significação da  realidade e  expressão  de  subjetividades e  identidades  sociais  e
culturais.

2 Conhecer  e  explorar  diversas  práticas  de  linguagem  (artísticas,  corporais  e
linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo,
ampliar  suas  possibilidades  de  participação  na  vida  social  e  colaborar  para  a
construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.
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3 Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal,  visual,  sonora  e  digital  –,  para  se  expressar  e  partilhar  informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação.

4 Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e
promovam  os  direitos  humanos,  a  consciência  socioambiental  e  o  consumo
responsável  em  âmbito  local,  regional  e  global,  atuando  criticamente  frente  a
questões do mundo contemporâneo.

5 Desenvolver  o  senso  estético  para  reconhecer,  fruir  e  respeitar  as  diversas
manifestações  artísticas  e  culturais,  das  locais  às  mundiais,  inclusive  aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à
diversidade de saberes, identidades e culturas.

6 Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma
crítica,  significativa,  reflexiva  e  ética  nas  diversas  práticas  sociais  (incluindo  as
escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos.

1.1 Componente Curricular Língua Portuguesa

Competências Específicas

As Competências Específicas do Componente Curricular Língua Portuguesa, da Área

do Conhecimento Linguagens são:

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.
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5 Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à
situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.

6 Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e
nos  meios  de  comunicação,  posicionando-se  ética  e  criticamente  em relação  a
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.

7 Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores
e ideologias.

8 Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e
projetos  pessoais  (estudo,  formação  pessoal,  entretenimento,  pesquisa,  trabalho
etc.).

9 Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-
culturais  como  formas  de  acesso  às  dimensões  lúdicas,  de  imaginário  e
encantamento,  reconhecendo  o  potencial  transformador  e  humanizador  da
experiência com a literatura.

10 Mobilizar  práticas  da  cultura  digital,  diferentes  linguagens,  mídias  e  ferramentas
digitais  para  expandir  as  formas  de  produzir  sentidos  (nos  processos  de
compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes
projetos autorais.

Campos de atuação

Os Campos de Atuação, do Componente Curricular Língua Portuguesa, da Área do
Conhecimento Linguagens são:

1 Jornalístico-midiático

2 Campo da vida pública

3 Campo das práticas de estudo e pesquisa

4 Campo artístico-literário

Práticas de Linguagem

As Práticas de Linguagem, do Componente Curricular Língua Portuguesa, da Área do

Conhecimento Linguagens são:
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1 Leitura/escuta (compartilhada e autônoma)

2 Produção de textos (escrita compartilhada e autônoma)

3 Oralidade

4 Escrita (compartilhada e autônoma)

5 Análise linguística/semiótica (Alfabetização)

Eixos Estruturantes

Os Eixos Estruturantes, do Componente Curricular Língua Portuguesa, da Área do

Conhecimento Linguagens são:

1 Leitura/ Escuta

2 Produção (escrita e multissemiótica)

3 Oralidade

4 Análise linguística/semiótica

Objetos de conhecimento

Os Objetos de Conhecimento de cada um dos Eixos Estruturantes, do Componente

Curricular Língua Portuguesa, da Área do Conhecimento Linguagens são:

EIXO ESTRUTURANTE: Leitura

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

1 Decodificação/Fluência de leitura

2 Formação de leitor

3 Compreensão

4 Estratégia de leitura

5 Compreensão em leitura

6 Imagens analíticas em textos

7 Pesquisa
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8 Formação do leitor literário

9 Formação do leitor literário/Leitura multissemiótica

10 Apreciação estética/Estilo

11 Textos dramáticos

EIXO ESTRUTURANTE: Produção de textos

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

1 Construção do sistema alfabético/Convenções da escrita

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

3 Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação

4 Escrita colaborativa

5 Produção de textos

6 Escrita autônoma e compartilhada

7 Escrita autônoma

EIXO ESTRUTURANTE: Oralidade

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

1 Forma de composição de gêneros orais

2 Variação linguística

3 Produção de texto oral

4 Planejamento e produção de texto

5 Produção de texto (talvez este já esteja contemplado no 3)

6 Escuta de textos orais

7 Compreensão de textos orais

8 Planejamento de texto oral

9 Exposição oral

10 Declamação

11 Performances orais

13
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EIXO ESTRUTURANTE: Análise linguística/semiótica

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

1 Construção do sistema alfabético e da ortografia

2 Conhecimento  do  alfabeto  do  português  do  Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia

3 Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação

4 Segmentação de palavras/Classificação de palavras por número de sílabas

5 Construção do sistema alfabético

6 Pontuação

7 Morfologia

8 Morfossintaxe

9 Forma de composição do texto

10 Forma de composição dos textos (já está no 9 ou é diferente? )

11 Adequação do texto às normas de escrita

12 Coesão e articuladores

13 Formas de composição de narrativas

14 Discurso direto e indireto

15 Forma de composição de textos poéticos

16 Forma de composição de textos poéticos visuais

17 Forma de composição de textos dramáticos

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus códigos) e os Conteúdos do

Componente Curricular Língua Portuguesa, da Área do Conhecimento Linguagens são:
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OBJETOS HABILIDADES
 DA BNCC 

HABILIDADES
 DO RCG

HABILIDADES
 DE ERECHIM 

CONTEÚDOS

Construção
do  sistema
alfabético e
da  ortogra-
fia

(EF03LP01) Ler  e
escrever  palavras
com  correspondên-
cias  regulares  con-
textuais entre grafe-
mas e fonemas – c/
qu; g/gu; r/rr; s/ss; o
(e não u) e e (e não
i)  em  sílaba  átona
em final  de palavra
– e com marcas de
nasalidade  (til,  m,
n). 

(EF03LP02) Ler  e
escrever  correta-
mente palavras com
sílabas CV, V, CVC,
CCV, VC, VV, CVV,
identificando  que
existem  vogais  em
todas as sílabas.

(EF03LP03) Ler  e
escrever  correta-
mente palavras com
os  dígrafos  lh,  nh,
ch.

(EF03LP02RS-1)
Ler  e  escrever
corretamente  pa-
lavras  com  síla-
bas
CV,V,CVC,CCVV
C,VV,CVV, identi-
ficando que exis-
tem vogais em to-
das  as  sílabas,
para  que  apre-
sente  domínio
das  sílabas  ca-
nônicas  e  com-
plexas.

(EF03LP03RS-1)
Ler  e  escrever
corretamente pa-
lavras com

os dígra-
fos  lh, nh, ch, a
fim de apropriar-
se dessas con-
venções da escri-
ta.

• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes;
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais);
• Sinais de pontuação;

• Observação  do  número  de
letras; 
• Reconhecimento  de  letras
iniciais e finais.

Conheci-
mento  das
diversas
grafias  do
alfabeto/
Acentua-
ção 

(EF03LP04) Usar
acento gráfico (agu-
do  ou  circunflexo)
em  monossílabos
tônicos  terminados
em a, e, o e em pa-
lavras  oxítonas  ter-
minadas em a, e, o,
seguidas ou não de
s. 

(EF03LP04RS-1)
Ler e escrever
observando o uso
correto da  acen-
tuação  e  a pro-
núncia  correta
(sem  o  uso  da
nomenclatura
gramatical,  ex.:
oxítonas).

• Acentuação; 

• Tonicidade. 

Segmenta-
ção de pa-
lavras/
Classifica-
ção de pa-
lavras  por

(EF03LP05) Identifi-
car o número de sí-
labas  de  palavras,
classificando-as  em
monossílabas, dissí-
labas,  trissílabas  e

• Número de sílabas; 

• Separação de sílabas. 
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número  de
sílabas 

polissílabas. 

Construção
do  sistema
alfabético 

(EF03LP06)  Identifi-
car  a  sílaba  tônica
em palavras, classi-
ficando-as em oxíto-
nas,  paroxítonas  e
proparoxítonas.

• Número de sílabas; 

• Separação de sílabas;

• Acentuação; 

• Tonicidade.

Pontuação (EF03LP07) Identifi-
car a função na lei-
tura e usar na escri-
ta ponto final, ponto
de  interrogação,
ponto  de  exclama-
ção  e,  em diálogos
(discurso  direto),
dois-pontos  e  tra-
vessão.

(EF03LP07RS-1)
Perceber  a  im-
portância da pon-
tuação através de
textos com e sem
pontuação.

• Sinais de Pontuação; 

• Entonação; 

• Sonoridade; 

• Discurso direto e indireto. 

•

Morfologia (EF03LP08) Identifi-
car e diferenciar, em
textos,  substantivos
e verbos e suas fun-
ções  na  oração:
agente, ação, objeto
da ação.

(EF03LP08RS-1)
Identificar  e  dife-
renciar, em tex-
tos, substantivos
e verbos e suas
funções na ora-
ção (agente,
ação, objeto da
ação), para apli-
car, de forma pro-
gressiva, esse
conhecimento
gramatical  em
suas produções.

• Classes de palavras (Subs-
tantivos, Verbos). 

Morfossin-
taxe

(EF03LP09) Identifi-
car, em textos, adje-
tivos  e  sua  função
de  atribuição  de
propriedades  aos
substantivos.

(EF03LP09RS-1)
Identificar,   em
textos, adjetivos e
sua  função  de
atribuição de pro-
priedades  aos
substantivos, a
fim de fazer uso
deles em suas
produções com o 

intuito de caracte-
rizar  o substanti-
vo.

(EF03LP09RS-2)
Identificar a fun-
ção dos adjetivos
e substantivos
em uma frase.

• Classe  de  palavras  (Adjeti-
vos, Substantivos). 
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Morfologia (EF03LP10) Reco-
nhecer  prefixos  e
sufixos  produtivos
na formação de pa-
lavras  derivadas de
substantivos, de ad-
jetivos e de verbos,
utilizando-os  para
compreender  pala-
vras  e  para  formar
novas palavras.

(EF03LP10RS-1)
Identificar  que al-
gumas palavras
são derivadas de
outras e assim in-
ferir o significado
delas.

(EF03LP10RS-2)
Perceber  a for-
mação de novas
palavras com o
acréscimode pre-
fixos e sufixos.

• Estrutura  e  Formação  das
palavras; 
• Derivação, Prefixação e Su-
fixação; 
• Classes  de palavras  (subs-
tantivo, adjetivo, verbo).

Compreen-
são em lei-
tura

(EF03LP11) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  textos
injuntivos  instrucio-
nais  (receitas,  ins-
truções  de  monta-
gem etc.), com a es-
trutura  própria  des-
ses  textos  (verbos
imperativos,  indica-
ção de passos a ser
seguidos)  e  mes-
clando  palavras,
imagens e recursos
gráfico-visuais,  con-
siderando  a  situa-
ção  comunicativa  e
o  tema/assunto  do
texto.

(EF03LP12) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  cartas
pessoais  e  diários,
com  expressão  de
sentimentos e opini-
ões,  dentre  outros
gêneros  do  campo
da  vida  cotidiana,
de  acordo  com  as
convenções  do  gê-
nero  carta  e  consi-
derando  a  situação
comunicativa e
o  tema/assunto  do
texto.

(EF03LP18) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  cartas
dirigidas  a  veículos
da  mídia  impressa
ou digital (cartas de
leitor e de reclama-

(EF03LP11RS-1)
Ler e compreen-
der com  autono-
mia textos injunti-
vos instrucionais,
a fim de apresen-
tar independência
na leitura  e  na
compreensão de
textos com essa
tipologia.

(EF03LP18RS-1)
Apropriar-se  das
especificidades
de composição,
estrutura e estilo
de  cartas  dirigi-
das a veículos da

(EF01LP16ERE-1)
Compreender,
conhecer  e  dife-
renciar  o  reper-
tório  de  textos
de  tradição  oral
como  parlendas,
quadrinhas,  adi-
vinhas,  com  di-
versos  gêneros
textuais.

• Linguagem verbal e não ver-
bal; 
• Leitura; 

• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas...).;
• Informações implícitas e ex-
plícitas; 
• Leitura; 

• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação; 
• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas...).  
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ção a jornais, revis-
tas) e notícias, den-
tre  outros  gêneros
do campo jornalísti-
co,  de  acordo  com
as  convenções  do
gênero carta e con-
siderando  a  situa-
ção  comunicativa  e
o  tema/assunto  do
texto.

(EF03LP19) Identifi-
car e discutir o pro-
pósito do uso de re-
cursos  de  persua-
são  (cores,  ima-
gens,  escolha  de
palavras,  jogo  de
palavras,  tamanho
de letras) em textos
publicitários  e  de
propaganda,  como
elementos  de  con-
vencimento.

(EF03LP24) Ler/ou-
vir  e  compreender,
com autonomia,  re-
latos  de  observa-
ções e de pesquisas
em fontes  de  infor-
mações,  conside-
rando a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

mídia impressa
ou digital (cartas
de leitor e de re-
clamação  a jor-
nais, revistas) e
notícias,  dentre
outros gêneros
do campo  jorna-
lístico, para lê-los
e compreendê-
los com autono-
mia.

(EF03LP19RS-1)
Compreender
progressivamente
a intencionalida-
de e a ideologia
presentes nos
textos  publicitári-
os, a fim de
identificar e dis-
cutir o propósito
do uso  de recur-
sos de  persua-
são.

(EF03LP24RS-1)
Interpretar e ana-
lisar a fala do ou-
tro (interaçã  e
sentido).

Escrita  co-
laborativa

(EF03LP13) Plane-
jar e produzir cartas
pessoais  e  diários,
com  expressão  de
sentimentos e opini-
ões,  dentre  outros
gêneros  do  campo
da  vida  cotidiana,
de  acordo  com  as
convenções dos gê-
neros carta e diário
e considerando a si-
tuação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.

(EF03LP13RS-1)
Planejar e produ-
zir, de forma gra-
dativa, cartas
pessoais e diári-
as,  com  expres-
são de  senti-
mentos  e opi-
niões, dentre ou-
tros gêneros do
Campo da Vida
Cotidiana, de
acordo com  as
convenções dos
gêneros  carta  e
diário  e  conside-
rando  a situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto,  a  fim  de
adequar o discur-

• Informações implícitas e ex-
plícitas; 
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes  –  multimo-
dais–tablets, smartphones...); 
• Sinais de pontuação; 

• Produção de textos em dife-
rentes suportes; 
• Estrutura  e  caraterísticas
destes  textos  (onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam);
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes  –  multimo-
dais –tablets, smartphones...); 
• Sinais de pontuação; 

• Produção de textos em dife-
rentes suportes; 
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(EF03LP14) Plane-
jar e produzir textos
injuntivos  instrucio-
nais,com a estrutura
própria  desses  tex-
tos (verbos imperati-
vos,  indicação  de
passos a ser segui-
dos)  e  mesclando
palavras, imagens e
recursos  gráfico-
visuais,  consideran-
do a situação comu-
nicativa  e  o  tema/
assunto do texto.

(EF03LP20) Produ-
zir cartas dirigidas a
veículos  da  mídia
impressa  ou  digital
(cartas  do  leitor  ou
de reclamação a jor-
nais  ou  revistas),
dentre outros gêne-
ros  do  campo  po-
lítico-cidadão,  com
opiniões  e  críticas,
de  acordo  com  as
convenções  do  gê-
nero  carta  e  consi-
derando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF03LP21) Produ-
zir  anúncios publici-
tários,  textos  de
campanhas  de
conscientização
destinados ao públi-
co  infantil,  obser-
vando  os  recursos
de  persuasão  utili-
zados  nos  textos
publicitários  e  de
propaganda  (cores,

so às  especifici-
dades do gênero.

(EF03LP14RS-1)
Planejar e pro-
duzir, gradativa-
mente, textos

injuntivos
instrucionais,
com  a estrutura
própria  desses
textos (verbos
imperativos, indi-
cação de passos
a serem segui-
dos) e mesclando
palavras, ima-
gens e recursos
gráfico-visuais,
considerando  a
situação comuni-
cativa  e  o tema/
assuntodo texto,

 a fim de
planejar e produ-
zir com  autono-
mia textos instru-
cionais.

(EF03LP20RS-1)
Desenvolver  a
capacidade  de
argumentação  e
identificar  as es-
pecificidades  de
cartas dirigidas  a
veículos da mídia
impressa ou digi-
tal (cartas do lei-
tor ou de  recla-
mação  a jornais
ou revistas), den-
tre  outros gêne-
ros do campo po-
lítico-cidadão,
com  opiniões  e
críticas.

(EF03LP21RS-1)
Expressar domí-
nio da capacida-
de de linguagem
que o gênero  re-
quer (argumentar
e expor).

• Estrutura  e  caraterísticas
destes  textos  (onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam). 
• Tipos de frases: interrogati-
va, exclamativa, negativa e afir-
mativa em textos escritos, pelos
estudantes. 
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imagens,  slogan,
escolha  de  pala-
vras,  jogo  de  pala-
vras, tamanho e tipo
de letras, diagrama-
ção).

Produção
de  texto
oral

(EF03LP15)  Assis-
tir, em vídeo digital,
a programa de culi-
nária  infantil  e,  a
partir  dele,  planejar
e  produzir  receitas
em áudio ou vídeo.

(EF03LP15RS-1)
Produzir receitas
em vídeos ou áu-
dios com sequên-
cia e clareza  na
exposição de
ideias.

• Reprodução  de  textos  em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes textos. 
• Variação linguística; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos, organização e unida-
de. 
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
• Revisão,  reelaboração  do
texto  produzido,  em  suporte
manual ou digital.

Forma  de
composi-
ção do tex-
to

(EF03LP16) Identifi-
car e reproduzir, em
textos injuntivos ins-
trucionais  (receitas,
instruções  de  mon-
tagem,  digitais  ou
impressos),  a  for-
matação  própria
desses  textos  (ver-
bos  imperativos,  in-
dicação de passos a
ser seguidos) e a di-
agramação específi-
ca  dos  textos  des-
ses  gêneros  (lista
de  ingredientes  ou
materiais  e  instru-
ções de execução –
“modo de fazer”).

(EF03LP17) Identifi-
car e reproduzir, em
gêneros  epistolares
e diários, a formata-
ção  própria  desses
textos  (relatos  de
acontecimentos,  ex-
pressão  de  vivên-
cias,  emoções,  opi-
niões  ou  críticas)  e
a  diagramação  es-
pecífica  dos  textos
desses  gêneros
(data,  saudação,
corpo do texto, des-

(EF03LP16RS-1)
Compreender  as
especificidades
dos textos, tex-
tos injuntivos ins-
trucionais (recei-
tas, instruções
de montagem, di-
gitais  ou  impres-
sos).

(EF03LP16RS-2)
Identificar  e  ade-
quar, quando ne-
cessário, de for-
ma gradativa, a
linguagem ao gê-
nero e ao tema.

• Análise,  reelaboração  e re-
produção de textos em diferen-
tes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes  textos  (onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam); 
• Classes de palavras; 

• Sinais de pontuação;

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes;  
• Revisão,  reelaboração  do
texto  produzido,  em  suporte
manual ou digital;
• Frases; 

• Classes de palavras (adjeti-
vos,pronomes de tratamento...).
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pedida, assinatura).

(EF03LP23) Anali-
sar o uso de adjeti-
vos em cartas dirigi-
das  a  veículos  da
mídia  impressa  ou
digital (cartas do lei-
tor ou
de reclamação a jor-
nais ou revistas), di-
gitais ou impressas.

(EF03LP23RS-1)
Compreender  o
uso dos adjetivos
presentes nos
textos da esfera
jornalística e gra-
dativamente em-
pregá-los em
suas produções.

Planeja-
mento  e
produção
de texto

(EF03LP22) Plane-
jar  e  produzir,  em
colaboração com os
colegas,  telejornal
para  público  infantil
com  algumas  notí-
cias  e  textos  de
campanhas  que
possam  ser  repas-
sados oralmente ou
em meio digital, em
áudio ou vídeo, con-
siderando  a  situa-
ção comunicativa, a
organização  espe-
cífica  da  fala  nes-
sesgêneros  e  o
tema/assunto/  finali-
dade dos textos.

• (Re) Produção desses textos
em diferentes suportes; 

• Estrutura  e  características
destes  gêneros  textuais,  identifi-
cando  sua  função  social,  onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; -Signos e le-
tras em textos verbais e não ver-
bais (multimodais); 

• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 

• Língua formal; 

• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto,  de
acordo  com seu  gênero  e  seus
objetivos, organização e unidade;

• Revisão e reelaboração, levan-
do em conta: material linguístico,
gênero,  objetivos da produção e
interlocutores, em suporte manu-
al ou digital; 

• Textualidade e as marcas lin-
guísticas.

Produção
de texto

(EF03LP25) Plane-
jar e produzir textos
para  apresentar  re-
sultados  de  obser-
vações e de pesqui-
sas em fontes de in-
formações,  incluin-
do,  quando  perti-
nente, imagens, dia-
gramas  e  gráficos
ou  tabelas  simples,
considerando a situ-
ação comunicativa e
o  tema/assunto  do
texto.

• (Re)Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  caraterísticas
destes textos. 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (imagens,
tabelas, gráficos...); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
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acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de; 
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co, gênero, objetivos da produ-
ção e interlocutores, em suporte
manual ou digital.

Forma  de
composi-
ção  dos
textos
Adequação
do texto às
normas  de
escrita

(EF03LP26) Identifi-
car e reproduzir, em
relatórios  de  obser-
vação e pesquisa, a
formatação  e  dia-
gramação  específi-
ca  desses  gêneros
(passos ou listas de
itens,
tabelas,  ilustrações,
gráficos,  resumo
dos  resultados),  in-
clusive em suas ver-
sões orais.

(EF03LP26RS-1)
Identificar  e  re-
produzir,  com
gradativa autono-
mia, relatórios

de  obser-
vação  e  pesqui-
sa, com  a forma-
tação  e diagra-
mação específica
desses gêneros
(passos ou listas
de  itens, tabelas,
ilustrações, gráfi-
cos,  resumo dos
resultados), inclu-
sive em suas ver-
sões orais, a fim
de compreender
as  formas

de  com-
posição dos tex-
tos e apropriar-se
da norma padrão
da escrita.

• (Re)Produção  de  textos  le-
vando  em  conta:  material  lin-
guístico, gênero de texto, objeti-
vos da produção e interlocuto-
res, em suporte manual ou digi-
tal; 
• Estrutura  e  características
dos textos; 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (tabelas,
ilustrações, gráficos...); 
• Sinais de pontuação; 

• Ortografia; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos, organização e unida-
de. 

Construção
do  sistema
alfabético e
da  ortogra-
fia

(EF04LP01) Grafar
palavras  utilizando
regras  de  corres-
pondência  fonema-
grafema  regulares
diretas  e  contextu-
ais.

(EF04LP02) Ler  e
escrever,  correta-
mente,  palavras
com  sílabas  VV  e
CVV em casos nos
quais a combinação
VV (ditongo) é redu-

(EF04LP01RS-1)
Registrar,  com
autonomia, pala-
vras,  usando re-
gras  de  corres-
pondência fo-
nema-grafema
(sons  parecidos)
regulares diretas
e contextuais (em
que o contexto da
palavra determina
que letra  usar: R/
RR, M/N, NH).

(EF04LP02RS-1)
Ler  e  escrever,
corretamente, pa-
lavras com síla-
bas VV e CVV
em casos nos
quais a combina-

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Língua formal e informal; 

• Separação silábica; 

• Fonema e grafema; 

• Elementos  textuais  (local  e
data, vocativo, despedida...);
• Hiato e ditongo;

• Formação de palavras; 

• Encontro vocálico; 

• Encontro Consonantal; 

• Relação entre as letras (sí-
labas com VV e CVV - encontro
vocálico e consonantal); 
• Fonema e Grafema; 

• Sílabas complexas.
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zida  na  língua  oral
(ai, ei, ou).

ção  VV (ditongo)
é reduzida na lín-
gua oral (ai, ei,
ou), desenvol-
vendo sua apro-
priação em práti-
cas de leitura e
escrita.

Conheci-
mento  do
alfabeto do
português
do  Brasil/
Ordem  al-
fabética/
Polissemia

(EF04LP03) Locali-
zar palavras no dici-
onário para esclare-
cer  significados,  re-
conhecendo o signi-
ficado  mais  plausí-
vel  para  o  contexto
que  deu  origem  à
consulta.

(EF04LP03RS-1)
Localizar  pala-
vras no dicionário
para esclarecer
dúvidas/significa-
dos, escolhendo
a acepção ade-
quada para o
contexto do texto
e  reconhecendo
os diversos signi-
ficados que a
mesma  palavra
pode ter.

• Ortografia; 

• Formação das palavras; 

• Sinônimos e Antônimos; 

• Contextualização; 

• Denotação e conotação.

Conheci-
mento  das
diversas
grafias  do
alfabeto/
Acentua-
ção

(EF04LP04) Usar
acento gráfico (agu-
do  ou  circunflexo)
em paroxítonas  ter-
minadas em -i(s), -l,
-r, -ão(s).

(EF04LP04RS-1)
Reconhecer si-
nais gráficos
como o acento
agudo  (para vo-
gais abertas) e
circunflexo (para
vogais fechadas),
em paroxítonas
terminadas em -
i(s),  -l,, -r, -ão(s),
empregando-os
na produção tex-
tual.

• Acentuação; 

• Sílaba tônica e átona; 

• Singular e Plural.

Pontuação (EF04LP05) Identifi-
car a função na lei-
tura e usar, adequa-
damente, na escrita
ponto final, de inter-
rogação,  de  excla-
mação,  dois-pontos
e travessão em diá-
logos (discurso dire-
to), vírgula em enu-
merações e em se-
paração de vocativo
e de aposto. 

(EF04LP05RS-1)
Identificar a fun-
ção na leitura e
na escrita, do uso
do ponto final, de
interrogação,  de
exclamação, dos
dois pontos e do
travessão em diá-
logos (discurso
direto), da vírgula
em enumerações
e em separações
de vocativos e
aposto, de  modo
que  o  uso ade-
quado desses si-
nais  nas  produ-
ções possam ga-
rantir legibilidade
e provocar os

• Pontuação; 

• Entonação; 

• Discurso direto e indireto; 

• Aposto e vocativo. 
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efeitos de sentido
desejados.

Morfologia (EF04LP06) Identifi-
car em textos e usar
na produção textual
a  concordância  en-
tre  substantivo  ou
pronome  pessoal  e
verbo (concordância
verbal).

(EF04LP08) Reco-
nhecer e grafar, cor-
retamente,  palavras
derivadas  com  os
sufixos -agem, -oso,
-eza,  -izar/-isar  (re-
gulares  morfológi-
cas).

(EF04LP06RS-1)
Compreender e
estabelecer a  de-
vida  relação  de
concordância es-
tre verbo e sujei-
to, prescindindo o
uso de nomencla-
turas específicas.

• Classe de palavras; 

• Concordância verbal; 

• Concordância nominal;

• Ortografia; 

• Estrutura e formação de pa-
lavras. 

Morfossin-
taxe 

(EF04LP07) Identifi-
car em textos e usar
na produção textual
a  concordância  en-
tre artigo, substanti-
vo  e  adjetivo  (con-
cordância  no  grupo
nominal).

(EF04LP07RS-1)
Estabelecer  a
concordância no-
minal  entre  arti-
go, substantivo e
adjetivo, na cons-
tituição da coe-
são  e  coerência
das produções
textuais.

• Classe de palavras; 

• Concordância verbal; 

• Concordância nominal.

Compreen-
são em lei-
tura

(EF04LP09) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  boletos,
faturas  e  carnês,
dentre outros gêne-
ros  do  campo  da
vida  cotidiana,  de
acordo com as con-
venções  do  gênero
(campos, itens elen-
cados,  medidas  de
consumo, código de
barras)  e  conside-
rando a situação co-
municativa e a finali-
dade do texto.

(EF04LP10) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  cartas
pessoais  de  recla-

(EF04LP09RS-1)
Ler e compreen-
der, com autono-
mia, boletos,
faturas  e carnês,
dentre outros gê-
neros do campo
da  vida cotidiana
(organização in-
terna;  marcas lin-
guísticas; conteú-
do  temático)  e
dos  textos  espe-
cíficos a serem
lidos,  compa-
rando-os entre
textos do mesmo
gênero e de gê-
neros  diferentes,
estabelecendo
semelhanças  e
diferenças.

(EF04LP10RS-1)
Ler e compreen-
der, com autono-
mia, cartas pes-

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Relações entre textos e ou-
tros textos (QR code, gráficos,
códigos de barra, tabelas...);
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
• Informações implícitas e ex-
plícitas; 
• Leitura fluente; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Revisão,  reelaboração  do
texto  produzido,  em  suporte
manual ou digital; 
• Sinais de pontuação; 

• Classes de palavras (verbo,
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mação,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo da vida coti-
diana,  de  acordo
com as convenções
do  gênero  carta  e
considerando a situ-
ação comunicativa e
o tema/assunto/fina-
lidade do texto.

(EF04LP14)  Identifi-
car, em notícias, fa-
tos,  participantes,
local  e  momento/
tempo da ocorrência
do fato noticiado.

(EF04LP15) Distin-
guir  fatos  de  opini-
ões/sugestões  em
textos (informativos,
jornalísticos, publici-
tários etc.).

(EF04LP19) Ler  e
compreender  textos
expositivos de divul-
gação  científica
para  crianças,  con-
siderando  a  situa-
ção  comunicativa  e
o  tema/assunto  do

soais de recla-
mação, dentre
outros gêneros
do campo da vida
cotidiana, identifi-
cando  a organi-
zação interna, as
marcas  linguísti-
cas, e o conteúdo
temático, consi-
derando a
situação comuni-
cativa.

(EF04LP14RS-1)
Identificar  as ca-
racterísticas  de
uma  notícia (or-
ganização inter-
na;  marcas lin-
guísticas; conteú-
do temático),
analisando como
é feita a constru-
ção de informa-
ções,  a inferenci-
ação e a ativação
no repertório pré-
vio.

(EF04LP15RS-1)
Distinguir  fatos
de opiniões/su-
gestões em  tex-
tos  (informativos,
jornalísticos, pu-
blicitários  etc.),
considerando
a organização in-
terna, as  marcas
linguísticas
e  o conteúdote-
mático, também
identificando
os valores éticos
e/ou políticos no
texto, a situação
comunicativa e
o espaço  de  cir-
culação.

(EF04LP19RS-1)
Ler e compreen-
der textos exposi-
tivos de  divulga-
ção científica
para crianças, de
forma colaborati-
va, identificando
as características

advérbio...);
• Informações implícitas e ex-
plicitas; 
• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Variações  da  língua  (culta,
informal, regional...); 
• Discursos direto e indireto;

• Informações explicitas; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação, sem sair do assunto.
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texto. do gênero.

Escrita  co-
laborativa

(EF04LP11) Plane-
jar  e  produzir,  com
autonomia,  cartas
pessoais  de  recla-
mação,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo da vida coti-
diana,  de  acordo
com as convenções
do  gênero  carta  e
com a estrutura pró-
pria  desses  textos
(problema,  opinião,
argumentos),  consi-
derando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto/finali-
dade do texto.

(EF04LP16) Produ-
zir notícias sobre fa-
tos ocorridos no uni-
verso  escolar,  digi-
tais  ou  impressas,
para o jornal da es-
cola,  noticiando  os
fatos e  seus  atores
e  comentando  de-
corrências, de acor-
do com as  conven-
ções do gênero no-
tícia e considerando
a  situação  comuni-
cativa  e  o  tema/as-
sunto do texto.

(EF04LP11RS-1)
Planejar e pro-
duzir, com  auto-
nomia,cartas pes-
soais e de recla-
mação, conside-
rando situação/
tema  ou assunto/
finalidade.

(EF04LP16RS-1)
Produzir notícias
sobre  fatos ocor-
ridos  no  universo
escolar,  digitais
ou  impressas, a
partir da  organi-
zação  das ideias
e  a  utilização de
informações cole-
tadas  por  pesqui-
sa  (como  fatos
socialmente rele-
vantes  que  acon-
teceram na esco-
la  ou  comunida-
de), consideran-
do  a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes textos, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam. 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Língua formal e informal; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de;
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co, gênero, objetivos da produ-
ção e interlocutores, em suporte
manual ou digital.

Produção
de  texto
oral

(EF04LP12) Assis-
tir, em vídeo digital,
a  programa  infantil
com  instruções  de
montagem, de jogos
e  brincadeiras  e,  a
partir  dele,  planejar
e  produzir  tutoriais
em áudio ou vídeo.

(EF04LP12RS-1)
Assistir, em vídeo
digital, a progra-
ma infantil  com
instruções  de
montagem de  jo-
gos e brincadei-
ras e, a partir
dele, planejar e
produzir tutoriais
em  áudio  ou  ví-
deo, observando
a clareza na orali-
dade,  com instru-
ções acessíveis.

• (Re)Produção  de  textos  de
acordo  com  as  condições  de
produção:  função  da  escrita,
gênero  de  texto,  objetivos  da
produção  e  interlocutores
(quem escreve, para quem es-
creve,  onde  circula  -  suporte
manual e/ou digital); 
• Estrutura  e  características
destes textos. 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos, organização e unida-

26



Currículo  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo Pós-Alfabetização

de; 
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co,  gênero  de  texto,  objetivos
da  produção  e  interlocutores,
em suporte manual ou digital; 
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas.

Forma  de
composi-
ção do tex-
to

(EF04LP13) Identifi-
car e reproduzir, em
textos injuntivos ins-
trucionais  (instru-
ções  de  jogos  digi-
tais  ou  impressos),
a  formatação  pró-
pria  desses  textos
(verbos imperativos,
indicação de passos
a  ser  seguidos)  e
formato  específico
dos  textos  orais  ou
escritos  desses  gê-
neros  (lista/  apre-
sentação de materi-
ais  e  instruções/
passos de jogo).

(EF04LP18) Anali-
sar  o  padrão  ento-
nacional e a expres-
são facial e corporal
de  âncoras  de  jor-
nais radiofônicos ou
televisivos  e  deen-
trevistadores/entre-
vistados.

(EF04LP13RS-1)
Reconhecer os
recursos linguísti-
cos e discursivos
pertinentes  que
constituem os gê-
neros previstos,
de modo que seja
possível empre-
gá- los com auto-
nomia na produ-
ção própria.

(EF04LP18RS-1)
Analisar os usos
sociais e culturais
das expressões
orais observando
a que contexto
estão inseridos.

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes  textos  (onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam); 
• Revisão,  reelaboração  do
texto  produzido,  em  suporte
manual ou digital; 
• Sinais de pontuação; 

• Classes  de  palavras  (ver-
bos).

Planeja-
mento  e
produção
de texto

(EF04LP17) Produ-
zir  jornais  radiofôni-
cos ou televisivos e
entrevistas  veicula-
das em rádio, TV e
na  internet,  orien-
tando-se por roteiro
ou texto e demons-
trando  conhecimen-
to  dos  gêneros  jor-
nal  falado/televisivo
e entrevista.

(EF04LP17RS-1)
Produzir  material
jornalístico veicu-
lados em rádio,
TV e na  internet,
orientando-se  por
roteiro ou texto,
a partir do estudo
dos recursos  a
serem emprega-
dos nesse materi-
al, considerando
a especificidade
da mídia e ambi-
ente no qual será
veiculado.

• (Re)Produção destes textos
em diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes textos. 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Sinais de pontuação; 

• Regras gramaticais; 

• Língua formal e informal; 

• Coerência e coesão; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo  com  estes  gêneros  e
seus  objetivos,  organização  e
unidade; 
• Revisão e reelaboração, le-
vando  em  conta:  material  lin-
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guístico, objetivos da produção
e  interlocutores,  em  suporte
manual ou digital; 
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas; 
• Classes de palavras.

Imagens
analíticas
em textos

(EF04LP20) Reco-
nhecer a função de
gráficos,  diagramas
e tabelas em textos,
como  forma  de
apresentação  de
dados  e  informa-
ções.

(EF04LP20RS-1)
Reconhecer  que
os textos podem
ser compostos
por diferentes re-
cursos, que ser-
vem para uma
melhor compre-
ensão da questão
neles expostas.

• Informações explicitas; 

• Leitura; 

• Estrutura  e  características
de gêneros textuais, identifican-
do sua função social, onde cir-
culam, quem produziu e a quem
se destinam; 
• Intertextualidade - Relações
entre  textos  e  outros  textos
(ilustrações,  gráficos,  fotos,  ta-
belas...).

Produção
de textos

(EF04LP21) Plane-
jar e produzir textos
sobre temas de inte-
resse, com base em
resultados de obser-
vações e pesquisas
em fontes  de  infor-
mações  impressas
ou  eletrônicas,  in-
cluindo, quando per-
tinente,  imagens  e
gráficos  ou  tabelas
simples,  conside-
rando a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF04LP21RS-1)
Planejar e produ-
zir textos sobre
temas de interes-
se, com base em
resultados de ob-
servações e pes-
quisas em fontes
de  informações
impressas ou ele-
trônicas, utilizan-
do gráficos ou ta-
belas para a
análise de dados,
considerando  a
situação comuni-
cativa, o tema/as-
sunto do texto,
construindo regis-
tros  que possam
repertoriar a pro-
dução.

• (Re)Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (imagens,
tabelas, gráficos...); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos, organização e unida-
de; 
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co,  gênero  de  texto,  objetivos
da  produção  e  interlocutores,
em suporte manual ou digital.

Forma  de
composi-
ção  dos
textos 
Coesão  e
articulado-
res

(EF04LP23) Identifi-
car e reproduzir, em
verbetes de enciclo-
pédia  infantil,  digi-
tais ou impressos, a
formatação  e  dia-
gramação  específi-
ca desse gênero (tí-

(EF04LP23RS-1)
Reconhecer, no
processo de leitu-
ra, recursos  lin-
guísticos e dis-
cursivos que
constituem os gê-
neros previstos,

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
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tulo do verbete, defi-
nição,  detalhamen-
to,  curiosidades),
considerando a situ-
ação comunicativa e
o tema/assunto/fina-
lidade do texto.

elaborando  ver-
betes para enci-
clopédias digitais
e/ou  produzindo
um dossiê im-
presso sobre um
tema estudado
pela classe.

• Classes de palavras; 

• (Re)Produção  de  textos  le-
vando  em  conta:  material  lin-
guístico, gênero de texto, objeti-
vos da produção e interlocuto-
res, em suporte manual ou digi-
tal; 
• Signos e letras; 

• Grafia de palavras; 

• Informatividade,  clareza  e
concisão.

Imagens
analíticas
em textos

(EF04LP24) Identifi-
car e reproduzir, em
seu  formato,  tabe-
las,  diagramas  e
gráficos  em  relató-
rios  de  observação
e  pesquisa,  como
forma de apresenta-
ção  de dados e in-
formações.

(EF04LP24RS-1)
Identificar  e re-
produzir, em seu
formato, tabelas,
diagramas e grá-
ficos  em  relatóri-
os de observação
e pesquisa.

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu  e  a  quem  se  desti-
nam;-Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Classes de palavras; 

• (Re)Produção  de  textos  le-
vando  em  conta:  material  lin-
guístico, gênero de texto, objeti-
vos da produção e interlocuto-
res, em suporte manual ou digi-
tal; 
• Signos e letras; 

• Grafia de palavras; 

• Informatividade,  clareza  e
concisão.

Performan-
ces orais

(EF04LP27) Recitar
cordel  e  cantar  re-
pentes  e  embola-
das,  observando as
rimas e obedecendo
ao  ritmo  e  à  melo-
dia.

(EF04LP27RS-1)
Identificar, em
textos dramáti-
cos, o modo
como  a  fala  dos
personagenssão
marcadas: pontu-
ação, rubricas
de cena e as indi-
cações  de  como
devem  portar-se
os atores em
cena.

• Discurso direto e indireto; 

• Estrutura  e  característica
deste tipo de texto; 
• Turnos de fala; 

• Pontuação; 

• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação.

Forma  de
composi-
ção de tex-
tos  poéti-
cos visuais

(EF04LP26)  Obser-
var,  em  poemas
concretos,  o  forma-
to, a distribuição e a
diagramação das le-
tras  do  texto  na
página.

(EF04LP26RS-1)
Observar,  em po-
emas concretos,
o formato, a dis-
tribuição e a dia-
gramação das le-
tras do texto na
página, analisan-
do os efeitos de
sentido produzi-
dos pelo modo de
ocupação desse
espaço.

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais; 
• Sinais de pontuação; 

• Elementos  textuais  (rima,
versos, estrofe, etc); 
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• Denotação e Conotação; 

• Figuras de linguagem. 

Forma  de
composi-
ção de tex-
tos  dra-
máticos

(EF04LP27) Identifi-
car,  em textos  dra-
máticos,  marcado-
res  das  falas  das
personagens  e  de
cena.

(EF04LP27RS-1)
Identificar, em
textos dramáti-
cos, o modo
como  a  fala  dos
personagenssão
marcadas: pontu-
ação, rubricas
de cena e as indi-
cações  de  como
devem  portar-se
os atores em
cena.

• Discurso direto e indireto; 

• Estrutura e característica do
texto dramático; 
• Turnos de fala; 

• Pontuação; 

• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação. 

Construção
do  sistema
alfabético e
da  ortogra-
fia

(EF05LP01) Grafar
palavras  utilizando
regras  de  corres-
pondência  fonema-
grafema  regulares,
contextuais e morfo-
lógicas  e  palavras
de  uso  frequente
com  correspondên-
cias irregulares.

(EF05LP01RS-1)
Compreender e
registrar pala-
vras, fazendo  a
correspondência
fonema-grafema
regulares,  con-
textuais e  morfo-
lógicas  e pala-
vras  de  uso fre-
quente  com cor-
respondências ir-
regulares, anali-
sando  as ocor-
rências para a
construção da re-
gra.

• Hiato e ditongo; 

• Formação de palavras; 

• Encontro vocálico; 

• Encontro Consonantal; 

• Relação entre as letras (sí-
labas com VV e CVV - encontro
vocálico e consonantal); 
• Fonema e Grafema; 

• Sílabas complexas; 

• Ortografia; 

• Sinônimos e Antônimos; 

• Denotação e conotação.

Conheci-
mento  do
alfabeto do
português
do  Brasil/
Ordem  al-
fabética/
Polissemia

(EF05LP02) Identifi-
car  o  caráter  polis-
sêmico das palavras
(uma  mesma  pala-
vra  com  diferentes
significados,  de
acordo  com  o  con-
texto de uso), com-
parando o significa-
do de determinados
termos  utilizados
nas áreas científicas
com esses mesmos
termos utilizados na
linguagem usual.

(EF05LP02RS-1)
Interpretar o sen-
tido da  palavra
nas várias situa-
ções do cotidia-
no, reconhecen-
do  a grafia e o
significado que
apresentam de
acordo  com  o
contexto.

• Polissemia; 

• Sinônimos e Antônimos; 

• Estrutura  e  características
dos  textos  levando  em  conta:
material  linguístico,  gênero  de
texto,  objetivos  da  produção e
interlocutores,  em suporte  ma-
nual ou digital; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Grafia de palavras; 

• Língua forma e informal; 

• Coerência e coesão; 

• Vocabulário.

Conheci-
mento  das
diversas
grafias  do
alfabeto/
Acentua-
ção

(EF05LP03) Acen-
tuar  corretamente
palavras  oxítonas,
paroxítonas  e  pro-
paroxítonas.

(EF05LP03RS-1)
Identificar  a  toni-
cidade  nas pala-
vras, empregan-
do  a acentuação
corretamente.

• Acentuação ortográfica; 

• Divisão silábica; 

• Sílaba tônica e átona; 

• Singular e Plural.
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Pontuação (EF05LP04)  Dife-
renciar, na leitura de
textos, vírgula, pon-
to  e  vírgula,  dois-
pontos  e  reconhe-
cer,  na  leitura  de
textos,  o  efeito  de
sentido que decorre
do  uso  de  reticên-
cias,  aspas,  parên-
teses.

(EF05LP04RS-1)
Enfatizar  a  ento-
nação de voz na
leitura, respeitan-
do os diferentes
sinais de pontua-
ção.

• Pontuação; 

• Entonação; 

• Discurso direto e indireto.

Morfologia (EF05LP05) Identifi-
car  a  expressão de
presente, passado e
futuro em tempos
verbais do modo in-
dicativo. 

(EF05LP06) Flexio-
nar,  adequadamen-
te,  na  escrita  e  na
oralidade, os verbos
em  concordância
com pronomes pes-
soais/nomes  sujei-
tos da oração.

(EF05LP07) Identifi-
car,  em  textos,  o
uso  de  conjunções
e a relação que es-
tabelecem  entre
partes do texto: adi-
ção,  oposição,  tem-
po,  causa,  condi-
ção, finalidade.

(EF05LP08) Dife-
renciar palavras pri-
mitivas, derivadas e
compostas,  e  deri-
vadas por adição de
prefixo e de sufixo.

(EF05LP05RS-1)
Utilizar correta-
mente os verbos,
nos diferentes
tempos do  modo
indicativo, na  lin-
guagem  oral  e
escrita.

(EF05LP06RS-1)
Identificar  a  ne-
cessidade de es-
tabelecer  a con-
cordância verbal
na  construçãoda
coesão e da coe-
rência do texto,
flexionando  os
verbos correta-
mente.

(EF05LP08RS-1)
Compreender  as
relações estabe-
lecidas pelas
conjunções, entre
os segmentos do
texto, observando
que seu uso ina-
dequado  pode
produzir sentidos-
não-desejados.

(EF05LP08RS-1)
Diferenciar subs-
tantivos primiti-
vos,  derivados e
compostos, ela-

• Classes  de  palavras  (Ver-
bos - tempos e modos verbais);
• Classes  de  palavras  (con-
junções,  verbos,  pronomes,
substantivos); 
• Frase, oração e período; 

• Sujeito e predicado; 

• Concordância verbal; 

• Concordância nominal;

• Orações coordenadas;

• Formação de palavras; 

• Derivação de palavras (pre-
fixação e sufixação.
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borando  o  enten-
dimento  da  for-
mação  das pala-
vras.

Compreen-
são em lei-
tura

(EF05LP09) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  textos
instrucional  de  re-
gras de jogo, dentre
outros  gêneros  do
campo da vida coti-
diana,  de  acordo
com as convenções
do  gênero  e  consi-
derando  a  situação
comunicativa e a fi-
nalidade do texto.

(EF05LP10) Ler  e
compreender,  com
autonomia,  anedo-
tas,  piadas  e  car-
tuns,  dentre  outros
gêneros  do  campo
da  vida  cotidiana,
de  acordo  com  as
convenções  do  gê-
nero e considerando
a  situação  comuni-
cativa e a finalidade
do texto.

(EF05LP15) Ler/as-
sistir  e  compreen-
der, com autonomia,
notícias,  reporta-
gens,  vídeos  em
vlogs  argumentati-
vos,  dentre  outros
gêneros  do  campo
político-cidadão,  de
acordo com as con-
venções  dos  gêne-
ros  e  considerando
a  situação  comuni-
cativa  e  o  tema/as-
sunto do texto.

  

(EF05LP16) Com-
parar  informações
sobre  um  mesmo
fato  veiculadas  em
diferentes  mídias  e
concluir  sobre  qual

(EF05LP09RS-1)
Ler e compreen-
der textos  instru-
cionais, com  au-
tonomia, conside-
rando suas carac-
terísticas, obser-
vando  a  adequa-
ção  ao portador,
ao espaço de
circulação e à fi-
nalidade, aten-
tando para  a lin-
guagem usada.

(EF05LP10RS-1)
Ler e compreen-
der textos,  com
autonomia, aten-
tando  para  a or-
ganização,  as
marcas linguísti-
cas, os recursos
visuais e  o  con-
teúdo temático,
considerando  a
situação comuni-
cativa.

(EF05LP15RS-1)
Ler/assistir  e
compreender,
com autonomia,
textos do campo
político- cidadão
e  jornalístico,
contextualizando-
os quanto à ex-
tensão, à orienta-
ção  de valores,
às  características
gráficas e aos re-
cursos  digitais
disponíveis, con-
siderando a finali-
dade  e  situação
comunicativa  em
que circulam.

(EF05LP16RS-1)
Comparar infor-
mações sobre um
mesmo  fato vei-
culadas  em dife-
rentes  mídias,

• Classes de palavras (verbos
no imperativo) 
• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Informações  verbais  e  não
verbais; 
• Leitura fluente; 

• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
símbolos);
• Estrutura  e  características
destes textos levando em con-
ta:  material  linguístico,  gênero
de texto, objetivos da produção
e  interlocutores,  em  suporte
manual ou digital; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Língua formal e informal; 

• Gírias; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de;
• Informações implícitas e ex-
plicitas; 
• Leitura; 

• Entonação,  pausas,  confor-
me sinais de pontuação; 
• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Variações  da  língua  (culta,
informal, regional...); 
• Discursos direto e indireto; 

• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas, gráficos);
• Classes de palavras;  

• Grafia de palavras; 

• Informatividade,  clareza  e
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é  mais  confiável  e
por quê. 

(EF05LP22) Ler  e
compreender verbe-
tes  de  dicionário,
identificando  a  es-
trutura,  as  informa-
ções  gramaticais
(significado de abre-
viaturas) e as infor-
mações semânticas.

concluindo  sobre
qual é mais con-
fiável  e  por  quê,
considera  do  as
finalidades  e  in-
tenções das mídi-
as utilizadas.

(EF05LP22RS-1)
Ler e compreen-
der verbetesdo
dicionário, identi-
ficando  a  estrutu-
ra,  as informa-
ções gramaticais
(significado  de
abreviaturas)  e
as informações
semânticas, con-
siderando  o con-
texto da palavra
para selecionar
as acepções ade-
quadas.

concisão.

Escrita  co-
laborativa

(EF05LP11)  Regis-
trar,  com  autono-
mia,  anedotas,  pia-
das e cartuns,  den-
tre  outros  gêneros
do  campo  da  vida
cotidiana, de acordo
com as convenções
do  gênero  e  consi-
derando  a  situação
comunicativa e a fi-
nalidade do texto.

(EF05LP12) Plane-
jar  e  produzir,  com
autonomia,  textos
instrucionais  de  re-
gras de jogo, dentre
outros  gêneros  do
campo da vida coti-
diana,  de  acordo
com as convenções
do  gênero  e  consi-
derando  a  situação
comunicativa e a fi-
nalidade do texto.

(EF05LP11RS-1)
Registrar, de for-
ma atenta e  com
autonomia,  textos
de  gêneros  orais
lúdicose/ou hu-
morísticos da
vida cotidiana,
considerando  a
situação comuni-
cativa a finalida-
de do texto.

(EF05LP12RS-1)
Planejar e produ-
zir, com autono-
mia, textos instru-
cionais de regras
de jogo, dentre
outros gêneros
do campo da vida
cotidiana, de
acordo com as
convenções  do
gênero e
considerando  a
situação comuni-
cativa  e  a finali-
dade do texto, de
modo a explicitar
suas característi-
cas na organiza-
ção das ideias.

• (Re)Produção  de  textos  le-
vando  em  conta:  material  lin-
guístico, gênero de texto, objeti-
vos da produção e interlocuto-
res, em suporte manual ou digi-
tal; 
• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Classes de palavras; 

• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Língua formal e informal; 

• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão.

33



Currículo  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo Pós-Alfabetização

(EF05LP17) Produ-
zir  roteiro  para  edi-
ção de uma reporta-
gem digital sobre te-
mas de interesse da
turma,  a  partir  de
buscas  de  informa-
ções,  imagens,  áu-
dios e vídeos na in-
ternet,  de  acordo
com as convenções
do  gênero  e  consi-
derando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF05LP17RS-1)
Produzir  roteiro
para edição  de
uma reportagem-
digital sobre  te-
mas  de interesse
da turma, a partir
da análise de am-
bientes  digitais,
como  sites,
blogs, páginas
de jornais online,
para repertoriar  a
produção, ade-
quando  às  con-
venções do gêne-
ro.

Produção
de  texto
oral

(EF05LP13) Assis-
tir, em vídeo digital,
a postagem de vlog
infantil de críticas de
brinquedos  e  livros
de  literatura  infantil
e, a partir dele, pla-
nejar  e  produzir  re-
senhas  digitais  em
áudio ou vídeo.

(EF05LP13RS-1)
Praticar a expres-
são oral, com o
uso das diversas
mídias, planejan-
do criteriosamen-
te e com criticida-
de gêneros  que
circulam  neste
domínio, tendo
em vista o públi-
co alvo e meio de
circulação.

• (Re)Produção  de  textos  de
acordo  com  as  condições  de
produção:  função  da  escrita,
gênero  de  texto,  objetivos  da
produção  e  interlocutores
(quem escreve, para quem es-
creve,  onde  circula  -  suporte
manual e/ou digital); 
• Estrutura  e  características
destes textos; 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de; 
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co,  gênero  de  texto,  objetivos
da  produção  e  interlocutores,
em suporte manual ou digital; 
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas. 
• Entonação.

Forma  de
composi-
ção do tex-
to

(EF05LP14)  Identifi-
car e reproduzir, em
textos  de  resenha
crítica  de  brinque-
dos ou livros de lite-
ratura infantil, a for-
matação  própria
desses textos (apre-
sentação  e  avalia-
ção do produto).

(EF05LP14RS-1)
Reconhecer, no
processo de leitu-
ra, recursos  lin-
guísticos e dis-
cursivos que
constituem os gê-
neros previstos,
de modo que seja
possível empre-
gá- los adequa-
damente nos tex-
tos  a  serem pro-

• (Re)Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes  textos  (objetivos,  onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam); 
• Revisão,  reelaboração  do
texto  produzido,  em  suporte
manual ou digital;
• Exposição  de  ideias,  inter-
vindo sem sair do assunto, for-
mulando  e  respondendo  per-
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(EF05LP20) Anali-
sar a validade e for-
ça  de  argumentos
em  argumentações
sobre  produtos  de
mídia  para  público
infantil  (filmes,  de-
senhos  animados,
HQs,  games  etc.),
com  base  em  co-
nhecimentos  sobre
os mesmos.

(EF05LP21) Anali-
sar  o  padrão  ento-
nacional,  a  expres-
são facial e corporal
e  as  escolhas  de
variedade e registro
linguísticos de vlog-
gers de vlogs opina-
tivos ou argumenta-
tivos.

duzidos.

(EF05LP20RS-1)
Analisar a vali-
dade, a  forçade
argumentos  e  o
poder de persua-
são a respeito de
produtos apre-
sentados pela mí-
dia para o públi-
co infantil  (filmes,
desenhos anima-
dos, HQs, games,
etc.),  com base
no  conhecimento
desses  produtos,
refletindo sobre  o
tipo de impacto
que pode  causar
ao público alvo.

(EF05LP21RS-1)
Perceber e avali-
ar o papel persu-
asivo do padrão
entonacional,  da
expressão  corpo-
ral e davariedade
linguística seleci-
onada  no discur-
so argumentativo
de vloggers,  de
vlogs opinativos
ou argumentati-
vos, refletindo  e
analisando sobre
os aspectos men-
cionados e a situ-
ação comunicati-
va.

guntas; 
• Exposição e argumentação; 

• Interpretação  de  informa-
ções; 
• Relações  entre  textos  ver-
bais  e  textos  com  ilustrações,
fotos, tabelas, entre outros; 
• Discurso formal e informal;

• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação; 
• Sonoridade; 

• (Re)Produção destes textos
em diferentes suportes.

Planeja-
mento  e
produção
de texto

(EF05LP18) Roteiri-
zar,  produzir  e  edi-
tar vídeo para vlogs
argumentativos  so-
bre produtos de mí-
dia  para público  in-
fantil  (filmes,  dese-
nhos  animados,
HQs,  games  etc.),
com  base  em  co-
nhecimentos  sobre
os  mesmos,  de
acordo com as con-
venções  do  gênero
e considerando a si-
tuação comunicativa
e o tema/assunto/fi-
nalidade do texto.

(EF05LP18RS-1)
Roteirizar,  produ-
zir e editar vídeo
para vlogs argu-
mentativos sobre
produtos de mí-
dia para público
infantil, cons-
truindo novos co-
nhecimentos  por
meio de pesquisa
do conteúdo  te-
mático, de acor-
do com as con-
venções     do gê-
nero  e  conside-
rando a situação
em que irá circu-

• Exposição de ideias e argu-
mentação, sem sair do assunto;
• (Re)Produção destes textos
em diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Sinais de pontuação; 

• Regras gramaticais; 

• Língua formal e informal; 

• Coerência e coesão; 
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lar. • Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo  com  estes  gênero  e
seus  objetivos,  organização,
unidade; 
• Revisão e reelaboração, le-
vando  em  conta:  material  lin-
guístico, objetivos da produção
e  interlocutores,  em  suporte
manual ou digital.

Produção
de texto

(EF05LP19) Argu-
mentar  oralmente
sobre
acontecimentos  de
interesse  social,
com  base  em  co-
nhecimentos  sobre
fatos divulgados em
TV, rádio, mídia im-
pressa e digital, res-
peitando  pontos  de
vista diferentes.

(EF05LP24) Plane-
jar  e  produzir  texto
sobre tema de inte-
resse,  organizando
resultados  de  pes-
quisa  em fontes de
informação  impres-
sas  ou  digitais,  in-
cluindo  imagens  e
gráficos  ou tabelas,
considerando a situ-
ação comunicativa e
o  tema/assunto  do
texto.

(EF05LP19RS-1)
Argumentar oral-
mente  sobre te-
mas de interesse
da região e/ou
de temas  recor-
rentes da  realida-
de brasileira, pra-
ticando,  também,
a escuta atenta
e respeitando
pontos de vista
diferentes.

(EF05LP24RS-1)
Planejar e produ-
zir texto sobre
tema de interes-
se, organizando
resultados  de
pesquisa em
fontes de  infor-
mação impressas
ou digitais,  in-
cluindo  imagens
e gráficos ou  ta-
belas, prevendo
procedimentos de
busca de informa-
ções  em ambien-
tes digitais e uso
de programas
que  permitam  a
construção  de ta-
belas e gráficos,
considerando  a
situação comuni-
cativa  e  o tema/
assunto do texto.

• Variação  sociolinguística,
respeitando  os  diferentes  dis-
cursos dentro do contexto soci-
al; 
• Exposição  de  ideias,  inter-
vindo sem sair do assunto, for-
mulando  e  respondendo  per-
guntas; 
• Turnos de fala; 

• Entonação; 

• Exposição e argumentação; 

• Interpretação  de  informa-
ções; 
• Revisão e reelaboração, le-
vando  em  conta:  material  lin-
guístico, objetivos da produção
e  interlocutores,  em  suporte
manual ou digital. 
• Relações  entre  textos  ver-
bais  e  textos  com  ilustrações,
fotos, tabelas, entre outros; 
• Discurso formal e informal;

• (Re)Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes textos, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (imagens,
tabelas, gráficos...); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras gramaticais; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de; 
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
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• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co,  gênero  de  texto,  objetivos
da  produção  e  interlocutores,
em suporte manual ou digital.

Imagens
analíticas
em textos

(EF05LP23) Com-
parar  informações
apresentadas  em
gráficos ou tabelas.

(EF05LP23RS-1)
Ler  e  interpretar
dados de gráfi-
cos e tabelas,
compreendendo
as diferenças e
semelhanças  de
apresentação
correspondentes
a cada um.

• Informações explicitas; 

• Leitura; 

• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Intertextualidade  (Relações
entre  textos  e  outros  textos  -
ilustrações,  gráficos,  fotos,  ta-
belas...).

Escrita  au-
tônoma

(EF05LP25)  Plane-
jar  e  produzir,  com
certa  autonomia,
verbetes de dicioná-
rio,  digitais  ou  im-
pressos,  conside-
rando a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto/finali-
dade do texto.

(EF05LP25RS-1)
Representar  ce-
nas de texto  dra-
máticos, reprodu-
zindo  falas  das
personagens, de
acordo com as
rubricas  de  inter-
pretação  e movi-
mento indicadas
pelo autor, ou in-
serindo novas
posturas,  de a-
cordo com sua
ótica, consideran-
do o contexto em
que a cena acon-
tece.

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes textos, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Língua formal e informal; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de.

Forma  de
composi-
ção  dos
textos
Adequação
do texto às
normas  de
escrita

(EF05LP26) Utilizar,
ao produzir  o texto,
conhecimentos  lin-
guísticos e gramati-
cais:  regras  sintáti-
cas  de  concordân-
cia  nominal  e  ver-
bal,  convenções  de
escrita  de  citações,
pontuação (ponto fi-
nal, dois-pontos, vír-
gulas  em enumera-
ções) e regras orto-
gráficas.

(EF05LP26RS-1)
Utilizar, ao pro-
duzir o  texto,  co-
nhecimentos lin-
guísticos  e gra-
maticais, gerais e
específicos,  de
gênerosque en-
volvem o uso tan-
to  da  norma
quanto de cita-
ções padroniza-
das (como relató-
rios de expe-
rimentos,  de ob-
servação  e pes-
quisa, entrevis-
tas,  etc.), como
ferramentas para
garantir a
coesão  e  a  coe-
rência, analisan-

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Pontuação; 

• Concordância verbal; 

• Concordância nominal; 

• Produção,  revisão,  reelabo-
ração da própria escrita levando
em  conta:  material  linguístico,
gênero  de  texto,  objetivos  da
produção  e  interlocutores,  em
suporte manual ou digital.

37



Currículo  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo Pós-Alfabetização

do  a  adequação
dos textos produ-
zidos.

Forma  de
composi-
ção  dos
textos
Adequação
do texto às
normas  de
escrita
Forma  de
composi-
ção  dos
textos
Coesão  e
articulado-
res

(EF05LP27) Utilizar,
ao produzir  o texto,
recursos de coesão
pronominal  (prono-
mes  anafóricos)  e
articuladores  de  re-
lações  de  sentido
(tempo, causa, opo-
sição,  conclusão,
comparação),  com
nível  adequado  de
informativdade.

(EF05LP27RS-1)
Utilizar, ao pro-
duzir o texto, re-
cursos de coesão
pronominal (pro-
nomes anafóri-
cos)  e  articulado-
res  de relações
de sentido (tem-
po,  causa, oposi-
ção, conclusão,
comparação),em-
pregando-os ade-
quadamente  nas
produções, ga-
rantindo  a  coe-
rência  e legibili-
dade do texto.

• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão; 
• Classes de palavras (Prono-
mes, conjunções).

Forma  de
composi-
ção de tex-
tos  poéti-
cos visuais

(EF05LP28) Obser-
var,  em  ciberpoe-
mas  e  minicontos
infantis em mídia di-
gital,  os  recursos
multissemióticos
presentes  nesses
textos digitais.

(EF05LP28RS-1)
Identificar de que
modo o espaço é
ocupado

por ciber-
poemas e mini-
contos infantis
em mídia digital,
como: os recur-
sos multissemióti-
cos  presentes; o
modo  de ocupa-
ção do espaço -
que não pode ser
estático;  a pre-
sença  de recur-
sos  de  áudio  e
movimento e o
emprego  dos  re-
cursos  de intera-
ção entre leitor e
texto  para defini-
ção - ou não –
dos rumos do po-
ema, consideran-
do  os efeitos  de
sentido produzi-
dos com es-
ses recursos e
a manutençãoda
coerência.

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes; 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais; 
• Sinais de pontuação; 

• Elementos  textuais  (rima,
entonação, versos, estrofes); 
• Denotação e Conotação; 

• Figuras de linguagem.

Decodifica-
ção/Fluên-
cia de leitu-
ra

(EF35LP01) Ler  e
compreender,  silen-
ciosamente  e,  em
seguida,  em  voz
alta, com autonomia
e  fluência,  textos

(EF35LP01RS45-1)
Ler  e  compreen-
der, silenciosa-
mente e, em se-
guida,  em  voz
alta, demonstran-

• Informações implícitas e ex-
plicitas; 
• Leitura; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
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curtos com nível de
textualidade  ade-
quado.

do fluência, em
textos curtos
adequados às
suas  possibilida-
des e interesses.

• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas...).

Formação
de leitor

(EF35LP02) Seleci-
onar livros da biblio-
teca  e/ou  do  canti-
nho  de  leitura  da
sala  de  aula  e/ou
disponíveis em mei-
os  digitais  para  lei-
tura individual, justi-
ficando a escolha e
compartilhando com
os colegas sua opi-
nião, após a leitura.

(EF35LP02RS45-1)
Selecionar mate-
riais paraleitura
individual, justifi-
cando  a escolha
de acordo com
os critérios de
apreciação pes-
soal e, posterior-
mente, comparti-
lhando sua opi-
nião  a  respeito
dos textos lidos.

• Leitura; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,
fotos, ...).

Compreen-
são

(EF35LP03) Identifi-
car  a  ideia  central
do  texto,  demons-
trando  compreen-
são global.

(EF35LP03RS45-1)
Identificar  a  ideia
central  dotexto,
demonstrando
compreensão
global, a partir
da construção  de
informações,
identificando o
que é mais rele-
vante.

• Informações explicitas; 

• Leitura; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação, sem sair do assunto;
• Discursos direto e indireto; 

• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam. 

Estratégia
de leitura

(EF35LP04) Inferir
informações implíci-
tas nos textos lidos.

(EF35LP05) Inferir o
sentido  de  palavras
ou expressões des-
conhecidas  em tex-
tos,  com  base  no
contexto da frase ou
do texto.

(EF35LP04RS45-1)
Estabelecer,  no
processo de lei-
tura, inferências
(informações su-
bentendidas e/
ou pressupostas),
com base nos co-
nhecimentos pré-
vios  ou  no con-
texto.

(EF35LP05RS45-1)
Inferir o sentido
de palavras  ou
expressões des-
conhecidas  em
textos,  perceben-
do os  sentidos,
as funções e os
usos dessas  pa-
lavras com  base
no contexto  da
frase ou do texto.

• Informações implícitas; 

• Leitura;

• Informações implícitas e ex-
plicitas; 
• Leitura fluente; 

• Vocabulário (uso do dicioná-
rio) 
• Conotativo e denotativo; 

• Polissemia;

• Classes  de palavras  (subs-
tantivos); 
• Sinônimos; 

• Substituições lexicais.
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(EF35LP06) Recu-
perar relações entre
partes de um texto,
identificando  substi-
tuições  lexicais  (de
substantivos  por  si-
nônimos)  ou prono-
minais (uso de pro-
nomes anafóricos –
pessoais,  possessi-
vos,  demonstrati-
vos) que contribuem
para a continuidade
do texto.

(EF35LP06RS45-1)
Recuperar rela-
ções entre as
partes de um
texto,  resolvendo
problemas  de
compreensão,  a
partir de substitui-
ções lexicais  (de
substantivos  por
sinônimos)  ou
pronominais (uso
de pronomes
anafóricos pesso-
ais,  possessivos,
demonstrativos)
na constituição
do  texto escrito,
validando a com-
preensão e os
sentidos.

Construção
do  sistema
alfabético/
Conven-
ções  da
escrita

(EF35LP07) Utilizar,
ao produzir um tex-
to,  conhecimentos
linguísticos  e  gra-
maticais,  tais  como
ortografia,  regras
básicas  de  concor-
dância  nominal  e
verbal,  pontuação
(ponto  final,  ponto
de  exclamação,
ponto  de  interroga-
ção,  vírgulas  em
enumerações)  e
pontuação  do  dis-
curso direto, quando
for o caso.

(EF35LP07RS45-1)
Utilizar conheci-
mentos linguísti-
cos e gramaticais
básicos necessá-
rios para a pro-
dução de texto.

• Produção de textos em dife-
rentes suportes; 
• Estrutura  e  características
dos textos; 
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Língua formal; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos, organização e unida-
de.

Estratégia
de leitura

(EF35LP04) Inferir
informações implíci-
tas nos textos lidos.

(EF35LP05) Inferir o
sentido  de  palavras
ou expressões des-

(EF35LP04RS45-1)
Estabelecer,  no
processo de lei-
tura, inferências
(informações su-
bentendidas e/
ou pressupostas),
com base nos co-
nhecimentos pré-
vios ou  no
contexto.

(EF35LP05RS45-1)
Inferir o sentido
de palavras  ou

• Informações implícitas; 

• Leitura;

• Informações implícitas e ex-
plicitas; 
• Leitura fluente; 

• Vocabulário (uso do dicioná-
rio) 
• Conotativo e denotativo; 

• Polissemia;

• Classes  de palavras  (subs-
tantivos); 
• Sinônimos; 

• Substituições lexicais.
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conhecidas  em tex-
tos,  com  base  no
contexto da frase ou
do texto.

(EF35LP06) Recu-
perar relações entre
partes de um texto,
identificando  substi-
tuições  lexicais  (de
substantivos  por  si-
nônimos)  ou prono-
minais (uso de pro-
nomes anafóricos –
pessoais,  possessi-
vos,  demonstrati-
vos) que contribuem
para a continuidade
do texto.

expressões des-
conhecidas  em
textos,  perceben-
do os  sentidos,
as funções e os
usos dessas  pa-
lavras com  base
no contexto  da
frase ou do texto.

(EF35LP06RS45-1)
Recuperar rela-
ções entre as
partes de um
texto,  resolvendo
problemas  de
compreensão,  a
partir de substitui-
ções lexicais  (de
substantivos  por
sinônimos)  ou
pronominais (uso
de pronomes
anafóricos pesso-
ais,  possessivos,
demonstrativos)
na constituição
do  texto escrito,
validando a com-
preensão e os
sentidos.

Construção
do  sistema
alfabético/
Estabeleci-
mento  de
relações
anafóricas
na  referen-
ciação  e
construção
da coesão

(EF35LP08) Utilizar,
ao produzir um tex-
to, recursos de refe-
renciação (por subs-
tituição  lexical  ou
por  pronomes  pes-
soais,  possessivos
e  demonstrativos),
vocabulário  apropri-
ado  ao  gênero,  re-
cursos  de  coesão
pronominal  (prono-
mes  anafóricos)  e
articuladores  de  re-
lações  de  sentido
(tempo, causa, opo-
sição,  conclusão,
comparação),  com
nível  suficiente  de
informatividade.

(EF35LP08RS45-1)
Produzir  textos,
utilizando  recur-
sos de referencia-
ção, observando
o vocabulário
adequado,  os
efeitos de sentido
pretendidos, a co-
esão e a coerên-
cia, com nível su-
ficiente de infor-
matividade.

• (Re) produção de textos em
diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Classes de palavras (prono-
mes, adjetivos); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia das palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Língua formal; 

• Coerência e coesão; 

• Vocabulário.

Planeja-
mento  de
texto/Pro-
gressão te-
mática  e

(EF35LP09) Organi-
zar  o  texto em uni-
dades  de  sentido,
dividindo-o  em  pa-
rágrafos segundo as

(EF35LP09RS45-1)
Organizar o tex-
to em unidades
de sentido, de
modo coeso e

• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material  linguísti-
co,  gênero  do  texto,  objetivos
da  produção  e  interlocutores,
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paragrafa-
ção

normas  gráficas  e
de  acordo  com  as
características  do
gênero textual.

coerente, ou
seja, dividindo o
texto em parágra-
fos, respei- tando
as  normas  de
pontuação,  o en-
cadeamento de
ideias, a hierar-
quia das caracte-
rísticas do gênero
e a finalidade.

em suporte manual ou digital; 
• Ortografia; 

• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas.

Forma  de
composi-
ção de gê-
neros orais

(EF35LP10) Identifi-
car gêneros do dis-
curso oral, utilizados
em diferentes situa-
ções  e  contextos
comunicativos,  e
suas  características
linguístico-expressi-
vas  e  composicio-
nais  (conversação
espontânea, conver-
sação  telefônica,
entrevistas  pesso-
ais,  entrevistas  no
rádio ou na TV, de-
bate,  noticiário  de
rádio e TV, narração
de jogos  esportivos
no rádio e TV, aula,
debate etc.).

(EF35LP10RS45-1)
Identificar  as  ca-
racterísticas, a si-
tuação comunica-
tiva  e as marcas
linguísticas de
gêneros  do dis-
curso oral.

• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Coerência e coesão; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos, organização e unida-
de; 
• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Variações  da  língua  (culta,
informal, regional); 
• Discursos direto e indireto.

Variação
linguística

(EF35LP11) Ouvir
gravações,  can-
ções, textos falados
em diferentes varie-
dades  linguísticas,
identificando  carac-
terísticas  regionais,
urbanas e rurais da
fala  e  respeitando
as diversas varieda-
des  linguísticas
como  característi-
cas  do  uso  da  lín-
gua  por  diferentes
grupos regionais ou
diferentes  culturas
locais,  rejeitando
preconceitos  lin-
guísticos.

(EF35LP11RS45-1)
Ouvir  gravações,
canções,  textos
falados  em dife-
rentes variedades
linguísticas  que
contemplem pro-
duções locais e
de  diferentes re-
giões  do  estado/
país, favorecendo
o convívio respei-
toso com a di-
versidade linguís-
tica, compreen-
dendo as diferen-
ças e  as similari-
dades  como
constitutivas  das
identidades de
seus falantes.

• (RE)  Produção  destes  tex-
tos em diferentes suportes; 
• Coerência e coesão; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de; 
• Textualidade  e  marcas  lin-
guísticas; 
• Variações  da  língua  (culta,
informal, regional...).

Construção
do  sistema
alfabético e
da  ortogra-
fia

(EF35LP12) Recor-
rer  ao  dicionário
para  esclarecer
dúvida  sobre  a  es-
crita  de  palavras,
especialmente  no

(EF35LP12RS45-1)
Recorrer ao dicio-
nário,  para escla-
recer  dúvida so-
bre a escrita de
palavras, especi-

• Grafia de palavras; 

• Regras ortográficas; 
Sinônimos e antônimos.
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caso  de  palavras
com relações irregu-
lares  fonema-grafe-
ma.

(EF35LP13) Memo-
rizar a grafia de pa-
lavras  de  uso  fre-
quente nas quais as
relações  fonema-
grafema são irregu-
lares e com h inicial
que  não  representa
fonema.

almente  no caso
de  palavras com
relações irregula-
res fonema-gra-
fema, identifican-
do  a acepção
adequada ao uso
que gerou a bus-
ca.

(EF35LP13RS45-1)
Memorizar  os re-
gistros  corretos
das grafias de al-
gumas ocorrênci-
as irregulares
presentes na lín-
gua.

Morfologia (EF35LP14) Identifi-
car em textos e usar
na produção textual
pronomes pessoais,
possessivos  e  de-
monstrativos,  como
recurso  coesivo
anafórico.

(EF35LP14RS45-1)
Identificar em
textos e usar na
produção textual
pronomes pesso-
ais, possessivos
e demonstrativos,
percebendo     os
papéis que de-
sempenham na
constituição da
coesão do texto.

 Classe de palavras; 

 Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 

 Língua formal; 

 Coerência e coesão; 

 Vocabulário.

Escrita  co-
laborativa

(EF35LP15) Opinar
e defender ponto de
vista sobre tema po-
lêmico  relacionado
a situações vivenci-
adas na escola e/ou
na comunidade, uti-
lizando  registro  for-
mal e estrutura ade-
quada à argumenta-
ção, considerando a
situação comunicati-
va e o tema/assunto
do texto.

(EF35LP15RS45-1)
Expressar pontos
de vista sobre te-
mas controversos
da vivência  do
aluno  na escola/
comunidade, utili-
zando adequada-
mente  o registro
formal e os re-
cursos  de argu-
mentação para
legitimar  as opi-
niões, de forma
ética e respeitá-
vel.

• Produção de textos em dife-
rentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes gêneros textuais, identi-
ficando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais); 
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Norma culta da língua; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de.

Forma  de
composi-
ção  dos
textos

(EF35LP16) Identifi-
car e reproduzir, em
notícias,  manche-
tes, lides e corpo de

(EF35LP16RS45-1)
Reconhecer, no
processo de leitu-
ra, recursos  lin-

• (Re)Produção destes textos
em diferentes suportes; 
• Estrutura  e  caraterísticas
destes textos. 
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notícias  simples
para  público  infantil
e cartas de reclama-
ção (revista infantil),
digitais  ou  impres-
sos, a formatação e
diagramação  espe-
cífica  de  cada  um
desses gêneros,  in-
clusive em suas ver-
sões orais.

guísticos e   dis-
cursivos   que
constituem   al-
guns gêneros jor-
nalísticos,  de
modo  que  seja
possívelempregá-
los adequada-
mente nos textos
a serem produzi-
dos.

• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (imagens,
tabelas, gráficos...); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Revisão, reelaboração e edi-
ção da própria escrita levando em
conta:  material  linguístico,  gêne-
ro, objetivos da produção e inter-
locutores, em suporte manual ou
digital; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas.

Pesquisa (EF35LP17) Buscar
e selecionar, com o
apoio  do  professor,
informações de inte-
resse  sobre  fenô-
menos sociais e na-
turais,  em  textos
que  circulam  em
meios impressos ou
digitais.

(EF35LP17RS45-1)
Buscar e selecio-
nar textos  sobre
fenômenos  soci-
ais  e naturais,
com o auxílio  do
professor, consi-
derando as ca-
racterísticas dos
espaços onde
são veiculados e
a confiabilidade.

• Informações implícitas e ex-
plicitas; 
• Leitura; 

• Exposição de ideias e argu-
mentação; 
• Características  destes  gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem produziu e a quem se des-
tinam; 

• Relações  entre  textos  e  ou-
tros textos (ilustrações, fotos, ta-
belas...).

Escuta  de
textos orais

(EF35LP18) Escu-
tar,  com  atenção,
apresentações  de
trabalhos realizadas
por  colegas,  formu-
lando  perguntas
pertinentes ao tema
e  solicitando  escla-
recimentos  sempre
que necessário.

(EF35LP18RS45-1)
Escutar,  com a-
tenção, apresen-
tações orais em
contexto escolar
e,a partir da com-
preensão, formu-
lar perguntas pa-
ra esclarecimen-
tos e/ou posicio-
namentos  em re-
lação à fala.

• Contação/recontação  e  re-
presentação  (ouvir  com  aten-
ção); 
• Intervir  sem sair  do assunto,
formulando  e  respondendo  per-
guntas).

Compreen-
são de tex-
tos orais

(EF35LP19)  Recu-
perar as ideias prin-
cipais em situações
formais  de  escuta
de  exposições,
apresentações e pa-
lestras.

(EF35LP19RS45-1)
Recuperar  as
ideias principais
em situações for-
mais de escuta
de  exposições o-
rais, fazendo re-
gistros,esquemas
ou  tabelas  que
possibilitem o en-
tendimento do
que foi ouvido.

• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Contação/recontação  e  re-
presentação  (ouvir  com  aten-
ção); 
• Intervir sem sair do assunto,
formulando e respondendo per-
guntas).

Planeja-
mento  de
texto oral

(EF35LP20) Expor
trabalhos ou pesqui-
sas  escolares,  em

(EF35LP20RS45-1)
Expor  trabalhos
ou  pesquisas  em

• Língua forma e informal; 

• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
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Exposição
oral

sala  de  aula,  com
apoio  de  recursos
multissemióticos
(imagens, diagrama,
tabelas  etc.),  orien-
tando-se por roteiro
escrito,  planejando
o  tempo  de  fala  e
adequando a lingua-
gem à situação  co-
municativa

contextos escola-
res, reconhecen-
do  a articulação
entre a fala  e  o
uso de roteiro es-
crito e de recur-
sos multissemióti-
cos próprios
ou  compatíveis
com o gênero
previsto.

tabelas...); 
• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• (RE) produção destes textos
em diferentes suportes.

Formação
do leitor  li-
terário

(EF35LP21) Ler  e
compreender,  de
forma  autônoma,
textos  literários  de
diferentes gêneros e
extensões,  inclusive
aqueles sem ilustra-
ções,  estabelecen-
do  preferências  por
gêneros, temas, au-
tores.

(EF35LP21RS45-1)
Ler e compreen-
der, com autono-
mia, gêneros
literários diver-
sos,  inclusive
dramáticos  e
poéticos, mani-
festando  os  crité-
rios  de aprecia-
ção estética e
afetiva  e compar-
tilhando informa-
ções  sobre os
materiais lidos.

• Linguagem verbal; 

• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (imagens,  letras,
ilustrações, fotos, tabelas...).

Formação
do leitor  li-
terário/
Leitura
multissemi-
ótica

(EF35LP22) Perce-
ber diálogos em tex-
tos  narrativos,  ob-
servando o efeito de
sentido  de  verbos
de enunciação e, se
for o caso, o uso de
variedades  linguísti-
cas  no  discurso  di-
reto.

(EF35LP22RS45-2)
Perceber os
efeitos de sentido
produzidos  nos
textos  narrativos,
considerando  os
verbos introdutó-
rios da fala de
terceiros e o uso
das variedades
linguísticas na re-
presentação  das
falas  dodiscurso,
compreendendo
o caráter e a di-
nâmica de perso-
nagens numa tra-
ma, assim como
a organização
textual da narrati-
va.

• Turnos de fala; 

• Estrutura e característica do
texto  narrativo  em  diferentes
suportes; 
• Intertextualidade; 

• Variação linguística; 

• Polissemia; 

• Polifonia; 

• Sentido denotativo e conota-
tivo.

Apreciação
estética/
Estilo

(EF35LP23) Apreci-
ar poemas e outros
textos  versificados,
observando  rimas,
aliterações  e  dife-
rentes modos de di-
visão  dos  versos,
estrofes e refrões e
seu  efeito  de senti-
do.

(EF35LP23RS45-1)
Apreciar poemas
e outrostextos
versificados, ob-
servando  rimas,
aliterações  e  os
diferentes modos
de divisão dos
versos, estrofes e
os efeitos de sen-
tido  produzidos,

• Estrutura e característica do
texto poético; 
• Contação,  declamação  e
dramatização; 
• Intertextualidade; 

• Polissemia; 

• Polifonia; 

• Sonoridade,  musicalidade,
cadência, ritmo, melodia e a es-
trutura de texto poético; 
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trocando  impres-
sões a respeito.

• Sentido denotativo e conota-
tivo; 
• Figuras de linguagem; 

• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
imagens...).

Textos dra-
máticos

(EF35LP24) Identifi-
car funções do texto
dramático  (escrito
para  ser  encenado)
e  sua  organização
por  meio  de  diálo-
gos  entre  persona-
gens  e  marcadores
das falas das perso-
nagens e de cena.

(EF35LP24RS45-1)
Identificar  as ca-
racterísticasdo
texto dramático
(escrito  para  ser
encenado)  e  sua
organização,  por
meio de diálo-
gos e os marca-
dores das falas,
percebendo, com
a leitura individual
(inicialmente)  e
colaborativa (pos-
teriormente), uma
melhor compre-
ensão.

• Discurso direto e indireto; 

• Estrutura e característica do
texto  dramático,  identificando
sua  função  social,  onde  circu-
lam,  quem produziu  e  a  quem
se destinam; 
• Turnos de fala; 

• Pontuação; 

• Entonação. 

Planeja-
mento  de
texto oral
Exposição
oral

(EF35LP25) Criar
narrativas ficcionais,
com  certa  autono-
mia, utilizando deta-
lhes descritivos, se-
quências  de  even-
tos e imagens apro-
priadas para susten-
tar o sentido do tex-
to, e marcadores de
tempo, espaço e de
fala  de  persona-
gens.

(EF35LP26) Ler  e
compreender,  com
certa  autonomia,
narrativas  ficcionais
que apresentem ce-
nários  e  persona-
gens,  observando
os elementos da es-
trutura narrativa: en-
redo,  tempo,  espa-
ço,  personagens,
narrador  e  a  cons-
trução  do  discurso
indireto  e  discurso
direto.

(EF35LP25RS45-1)
Produzir  narrati-
vas ficcionais,
com certa auto-
nomia, utilizando
detalhes descriti-
vos, sequências-
de eventos e
imagens apropri-
adas para susten-
tar o sentido do
texto,  empregan-
do  representa-
ções de cultura
local, estadual,
nacional e univer-
sal.

(EF35LP26RS45-1)
Ler e compreen-
der, com certa
autonomia, narra-
tivas ficcionais,
analisando  sua
organização (en-
redo/persona-
gens/tempo/es-
paço/discurso re-
portado) na
constituição  do
texto.

• (Re)Produção de textos em
diferentes suportes; 
• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Turnos de fala; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Variação linguística; 

• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de. 
• Classes  de  palavras  (Ver-
bos, Substantivos, Adjetivos);
• Estrutura  e  características
destes textos;
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas.
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Escrita  au-
tônoma

(EF35LP27)  Ler  e
compreender,  com
certa  autonomia,
textos  em  versos,
explorando  rimas,
sons e jogos de pa-
lavras,  imagens po-
éticas  (sentidos  fi-
gurados) e recursos
visuais e sonoros.

(EF35LP27RS45-1)
Ler e compreen-
der, com  certa
autonomia, gêne-
ros poéticos, per-
cebendo  e  explo-
randoseus  recur-
sos expressivos
(rimas, sons, jogo-
de palavras, sen-
tidos figurados,
recursos visuais
etc.).

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais, textos imagéticos); 
• Sinais de pontuação; 

• Grafia de palavras; 

• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas; 
• Recursos  discursivos  e  lin-
guísticos que deem ao texto, de
acordo com seu gênero e seus
objetivos,  organização,  unida-
de. 
• Elementos  textuais  (Rima,
versos, estrofe); 
• Denotação e Conotação; 

• Figuras de linguagem.

Declama-
ção

(EF35LP28) Decla-
mar  poemas,  com
entonação,  postura
e interpretação ade-
quadas.

(EF35LP28RS451)
Declamar poe-
mas, com ento-
nação, postura  e
interpretação
adequadas, e
com atenção  e
concentração.

• Representação  e  declama-
ção, controlando a respiração, a
expressão da fala; 
• Sonoridade,  musicalidade,
cadência, ritmo, melodia e pos-
tura; 
• Figuras de linguagem.

Formas  de
composi-
ção de nar-
rativas 

(EF35LP29) Identifi-
car,  em  narrativas,
cenário,  persona-
gem central, conflito
gerador,  resolução
e  o  ponto  de  vista
com  base  no  qual
histórias  são  narra-
das,  diferenciando
narrativas  em  pri-
meira  e  terceira
pessoas. 

(EF35LP29RS45-1)
Reconhecer  e di-
ferenciar cenário,
personagem cen-
tral, conflito gera-
dor, resolução  e
o  ponto de vista
com base no qual
as  histórias são-
narradas, identifi-
cando a pessoa
do  discurso que
os sustenta, sa-
bendo diferenciar
quando está em
primeira  ou  ter-
ceira pessoa.

• (Re)produção destes textos
em diferentes suportes; 
• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Distribuição  do  texto  na
página e em 
• outros suportes; 

• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (imagens,
cenário, personagens...).

Planeja-
mento  de
texto oral
Exposição
oral

(EF35LP20) Expor
trabalhos ou pesqui-
sas  escolares,  em
sala  de  aula,  com
apoio  de  recursos
multissemióticos(im
agens,  diagrama,
tabelas  etc.),  orien-

(EF35LP20RS45-1)
Expor  trabalhos
ou  pesquisas  em
contextos escola-
res, reconhecen-
do  a articulação
entre a fala  e  o
uso de roteiro es-

• Língua forma e informal; 

• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas...); 
• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
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tando-se por roteiro
escrito,  planejando
o  tempo  de  fala  e
adequando a lingua-
gem à situação  co-
municativa

crito e de recur-
sos multissemióti-
cos próprios
ou  compatíveis
com o gênero
previsto.

quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• (RE) produção destes textos
em diferentes suportes.

Formação
do leitor  li-
terário

(EF35LP21) Ler  e
compreender,  de
forma  autônoma,
textos  literários  de
diferentes gêneros e
extensões,  inclusive
aqueles sem ilustra-
ções,  estabelecen-
do  preferências  por
gêneros, temas, au-
tores.

(EF35LP21RS45-1)
Ler e compreen-
der, com autono-
mia, gêneros  lite-
rários diversos,
inclusive dramáti-
cos  e poéticos,
manifestando  os
critérios  de apre-
ciação estética e
afetiva  e compar-
tilhando informa-
ções  sobre os
materiais lidos.

• Linguagem verbal; 

• Características destes gêne-
ros  textuais,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam; 
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (imagens,  letras,
ilustrações, fotos, tabelas...).

Discurso
direto e in-
direto

(EF35LP30) Dife-
renciar  discurso  in-
direto e discurso di-
reto,  determinando
o  efeito  de  sentido
de verbos de enun-
ciação e explicando
o uso de variedades
linguísticas  no  dis-
curso direto, quando
foro caso.

(EF35LP30RS45-1)
Diferenciar  dis-
curso indireto e
discurso direto,
determinando o
efeito de sentido
de verbos de
enunciação  e ex-
plicando  o  uso
das  variedades
linguísticas (dife-
rentes  daquela
em que o texto
é narrado), na
fala dos persona-
gens, utilizando
em produções fu-
turas.

• Classes de palavras (verbos
); 
• Discurso direto e Indireto; 

• Pontuação; 

• Variação Linguística; 

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam.

Forma  de
composi-
ção de tex-
tos  poéti-
cos

(EF35LP31) Identifi-
car, em textos versi-
ficados,  efeitos  de
sentido  decorrentes
do uso de recursos
rítmicos e sonoros e
de metáforas.

(EF35LP31RS45-1)
Identificar, em
textos versifica-
dos, efeitos de-
sentido  decorren-
tes do uso de re-
cursos rítmicos e
sonorose metáfo-
ras, a fim de apli-
car  esses recur-
sos, progressiva-
mente, na  leitura
e  na escrita  de
textos desse  gê-
nero.

• Estrutura  e  características
destes textos em diferentes su-
portes, identificando sua função
social,  onde  circulam,  quem
produziu e a quem se destinam;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes; 
• Sinais de pontuação; 

• Elementos  textuais  (rima,
versos, estrofe); 
• Denotação e Conotação; 

• Figuras de linguagem.
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     1.2 Componente Curricular Arte

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  Arte,  da  Área  do
Conhecimento Linguagens são:

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

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

3 Pesquisar  e  conhecer  distintas  matrizes  estéticas  e  culturais  –  especialmente
aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade.

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 Mobilizar  recursos  tecnológicos  como  formas  de  registro,  pesquisa  e  criação
artística.

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.

Dimensões do Conhecimento

As  Dimensões  do  Conhecimento,  do  Componente  Curricular  Arte,  da  Área  do

Conhecimento Linguagens são:

49



Currículo  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo Pós-Alfabetização

1 Criação Refere-se  ao fazer  artístico,  quando  os  sujeitos  criam,  produzem e
constroem.  Trata-se  de  uma  atitude  intencional  e  investigativa  que
confere  materialidade  estética  a  sentimentos,  ideias,  desejos  e
representações em processos, acontecimentos e produções artísticas
individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender o que está
em jogo durante o fazer artístico, processo permeado por tomadas de
decisão, entraves, desafios, conflitos, negociações e inquietações.

2 Crítica Refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a
novas  compreensões  do  espaço  em  que  vivem,  com  base  no
estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre
as diversas experiências e manifestações artísticas e culturais vividas
e  conhecidas.  Essa  dimensão  articula  ação  e  pensamento
propositivos,  envolvendo  aspectos  estéticos,  políticos,  históricos,
filosóficos, sociais, econômicos e culturais.

3 Estesia Refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço,
ao  tempo,  ao  som,  à  ação,  às  imagens,  ao  próprio  corpo  e  aos
diferentes  materiais.  Essa  dimensão  articula  a  sensibilidade  e  a
percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o
mundo. Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição,
sensibilidade e intelecto) é o protagonista da experiência. 

4 Expressão Refere-se às possibilidades de exteriorizar e  manifestar as criações
subjetivas  por  meio  de  procedimentos  artísticos,  tanto  em  âmbito
individual  quanto  coletivo.  Essa  dimensão  emerge  da  experiência
artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus
vocabulários específicos e das suas materialidades.

5 Fruição Refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se
sensibilizar  durante a participação em práticas artísticas  e culturais.
Essa  dimensão  implica  disponibilidade  dos  sujeitos  para  a  relação
continuada  com produções  artísticas  e  culturais  oriundas  das  mais
diversas épocas, lugares e grupos sociais.

6 Reflexão Refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre
as  fruições,  as  experiências  e  os  processos  criativos,  artísticos  e
culturais.  É  a  atitude  de  perceber,  analisar  e  interpretar  as
manifestações  artísticas  e  culturais,  seja  como  criador,  seja  como
leitor.

Unidades Temáticas do Componente Curricular Arte

1.2.1 Artes Visuais

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Artes Visuais, do Componente

Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:
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1 Contextos e práticas

2 Elementos da linguagem

3 Matrizes estéticas e culturais

4 Materialidades

5 Processos de criação

6 Sistemas da linguagem

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Artes Visuais, do Componente Curricular Arte, da Área do Conhecimento

Linguagens são:

OBJETOS HABILIDADES
 DA BNCC 

HABILIDADES
 DO RCG

HABILIDADES
 DE ERECHIM 

CONTEÚDOS

Contextos
e práticas 

(EF15AR01)
Identificar e apre-
ciar formas distin-
tas  das  artes  vi-
suais  tradicionais
e  contemporâ-
neas,  cultivando
a  percepção,  o
imaginário,  a  ca-
pacidade de sim-
bolizar e o reper-
tório imagético. 

(EF15AR01RS12)
Explorar, conhecer
e contemplar as di-
versas manifesta-
ções das artes visu-
ais (desenho, pintu-
ra, escultura, gravu-
ra, fotografia, vídeo
etc.) encontradas
no âmbito familiar,
escolar e da comu-
nidade, possibilitan-
do a construção do
olhar, a ampliação
da imaginação e da
simbolização, a par-
tir do repertório ima-
gético pessoal e a
valorização da di-
versidade  cultural
da  comunidade lo-
cal.

• Todos  os  conteúdos
podem  ser  trabalhados
através  ARTE/CULTURA:
urbana,local, regional, bra-
sileira,  internacional,  res-
saltando a cultura dos dife-
rentes etnias. 
• ELEMENTOS  VISU-
AIS: Ponto, Linha, Forma –
(desenho,  pintura,  cola-
gem,  recorte,  escultura,
gravura,  proporção,  tipos
de linhas:  curva,  reta,  on-
dulada,  pontilhada,  cônca-
vo convexo, sobreposição,
justaposição,  Formas:
peso visual, densidade, si-
metria,  assimetria,  formas
abstratas, orgânicas e geo-
métricas) 
• Cor – (Cores primárias,
secundárias,  Terciária,
quentes  e  frias,  monocro-
mia, isocromia, cores com-
plementares,  cores  que
produzem  luz  e  sombra,
efeitos  cromáticos,  equilí-
brio e harmonia)
• Textura: lisa, plana, ru-

Elementos
da  Lingua-
gem

(EF15AR02) Ex-
plorar  e  reconhe-
cer  elementos
constitutivos  das
artes  visuais
(ponto,  linha,  for-
ma,  cor,  espaço,
movimento etc.). 

(EF15AR02RS12)
Investigar e desco-
brir elementos for-
mais no âmbito das
artes visuais (ponto,
linha, forma, volu-
me), nos ambientes
do  cotidiano  (sala
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de  aula,  escola,
casa, espaço rural e
urbano), explorando
textura, cor, espaço,
movimento e em
outros sentidos
além do visual.

gosa,  macia  áspera,  sen-
sação visual e tátil 
• Volume: bi e tridimensi-
onal,  profundidade,  pers-
pectiva, figura e fundo, pla-
nos, contrastes, 
• Gêneros:  paisagens,
retrato, natureza morta 
• Técnicas:  pintura,  es-
culturas, gravuras, arquite-
turas,  instalações,  vídeos,
exposições, fotografia, mo-
delagem, dobraduras, qua-
drinhos, composições.

Matrizes
estéticas  e
culturais 
 

(EF15AR03) Re-
conhecer e anali-
sar a modelagem,
instalação,  vídeo,
fotografia  etc.),
fazendo uso sus-
tentável de mate-
riais,  instrumen-
tos,  recursos  e
técnicas  conven-
cionais  e  não
convencionais.

(EF15AR03RS12)
Investigar, levantar,
identificar e conhe-
cer a influência de
distintas matrizes
estéticas e culturais
das artes visuais
nas manifestações
artísticas das cultu-
ras no âmbito famili-
ar, local, impulsio-
nando a compreen-
são da diversidade
cultural na sua for-
mação pessoal e da
comunidade.

Materiali-
dade 

(EF15AR04) Ex-
perimentar  dife-
rentes  formas  de
expressão  artísti-
ca (desenho, pin-
tura,  colagem,
quadrinhos,  do-
bradura,  escultu-
ra.

(EF15AR04RS12)
Explorar  diferentes
formas  de  expres-
são bi e tridimensio-
nais  (desenho,  pin-
tura,  colagem,  do-
bradura,  escultura,
modelagem,  etc.),
estimulando  o  ma-
nuseio  e  a  percep-
ção  da  diversidade
de materiais e suas
consistências,  os
recursos dos instru-
mentos  adequados,
a forma de trabalhar
nas  técnicas  con-
vencionais,  valori-
zando o uso susten-
tável dos materiais.

Processos
de criação

(EF15AR05) Ex-
perimentar a cria-
ção  em  artes  vi-
suais de modo in-
dividual,  coletivo
e  colaborativo,
explorando  dife-
rentes  espaços
da  escola  e  da
comunidade.

(EF15AR05RS12)
Experimentar, fazer,
refazer  e  criar  em
artes visuais, explo-
rando diferentes es-
paços  da  escola
(chãodo  pátio,  pra-
cinha,  muro,  árvore
etc.),  para perceber
múltiplas  possibili-
dades  de  vivências
nos  processos  de
criação  individual,
coletivo e colabora-
tivo.
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(EF15AR06) Dia-
logar sobre a sua
criação  e  as  dos
colegas,  para  al-
cançar  sentidos
plurais.

(EF15AR06RS12)
Vivenciar momentos
de  comunicação,
expressão  e  com-
partilhamento  sobre
a  sua  experimenta-
ção, desenvolvendo
a escuta respeitosa
das individualidades
e  singularidades
nos  processos  de
criação.

Sistemas
de  lingua-
gem

(EF15AR07) Re-
conhecer  algu-
mas  categorias
do  sistema  das
artes visuais (mu-
seus,  galerias,
instituições,  artis-
tas, artesãos,  cu-
radores etc.).

(EF15AR07RS12)
Desfrutar do contato
com artistas e arte-
sãos locais, experi-
enciando e conhe-
cendo diferentes
processos  de  cria-
ção  e  a utilização
dos elementos da
linguagem, confor-
me habilidade
EF15AR02RS12 e a
materialidades des-
critas  na habilidade
EF15AR04RS12.

  1.2.2 Dança

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Dança,  do  Componente

Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Contextos e práticas

2 Elementos da linguagem

3 Processos de criação

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Dança,  do  Componente  Curricular  Arte  da  Área  do  Conhecimento

Linguagens são: 
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OBJETOS HABILIDADES
 DA BNCC 

HABILIDADES
 DO RCG

HABILIDADES
 DE ERECHIM 

CONTEÚDOS

Contextos  e
práticas

(EF15AR08) Expe-
rimentar e apreciar
formas distintas de
manifestações  da
dança  presentes
em diferentes  con-
textos, cultivando a
percepção, o imagi-
nário, a capacidade
de  simbolizar  e  o
repertório. 

(EF15AR08RS12)
Investigar, testar, fa-
zer  e  refazer  movi-
mentos  corporais,
presentes no cotidia-
no  e  em  diferentes
formas de dança lo-
cais,  observando
corpos  parados,  em
equilíbrio  e  em
ações,  estimulando
a imaginação,  a  ca-
pacidade de simboli-
zar,  a  ampliação do
repertório  pessoal  e
a  valorização  da di-
versidade cultural na
formação da comuni-
dade local.

• Dança e seu contexto 

• ARTE/CULTURA:
urbana/campo,
local/municipal,  gauchesca,
brasileira,  internacional,
ressaltando  a  cultura  dos
diferentes povos.
• Movimento  corporal,
Tempo,  Espaço,  estão
contemplados: 
• Eixo 

• Dinâmica 

• Aceleração 

• Deslocamento 

• Ponto de apoio 

• Rotação 

• Formação 

• Salto e queda 

• Sonoplastia 

• Coreografia 

• Figurino 

• Gênero e Estilo de danças:
gauchesca,  folclórica,  salão,
étnicas. 
• Técnicas:  improvisação,
coreografia,  individual,
coletiva.... 
• Tempo:  Danças  tribais,
medieval,  vanguarda, circular,
clássica, contemporânea.  

Elementos
da  Lingua-
gem 

(EF15AR09) Esta-
belecer  relações
entre  as  partes  do
corpo e destas com
o todo  corporal  na
construção  do  mo-
vimento dançado.

(EF15AR10) Expe-
rimentar  diferentes
formas  de  orienta-
ção  no  espaço
(deslocamentos,
planos,  direções,
caminhos etc.) e rit-
mos de movimento
(lento,  moderado e
rápido)  na constru-
ção  do  movimento
dançado.

(EF15AR09RS12)
Experimentar e iden-
tificar os movimentos
de  partes  do  corpo
(dedos da mão e dos
pés,  cabeça,  pesco-
ço,  quadris,  pernas,
joelhos, braços, etc.)
para  compreender
as possibilidades de
criação de movimen-
tos dançados.

(EF15AR10RS12)
Vivenciar e perceber
os movimentos dan-
çados em diferentes
tempos  (movimen-
tar- se devagar, mui-
to  devagar,  rápido,
muito  rápido,  cami-
nhar,  correr,  gati-
nhar,  rolar,  deslizar
etc.), de formas vari-
adas (andar de cos-
tas, de lado, agacha-
do,  etc.)  no  espaço
(plano,  íngreme,
etc.),  introduzindo  a
compreensão da trí-
ade  corpo-  espaço-
movimento.

Processos
de criação 

(EF15AR11) Criar
e  improvisar  movi-
mentos  dançados
de modo individual,
coletivo e colabora-

(EF15AR11RS12)
Investigar,  fazer,  re-
fazer, exercitar a cri-
ação e a  improvisa-
ção  repetidamente
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tivo,  considerando
os  aspectos  estru-
turais,  dinâmicos  e
expressivos  dos
elementos constitu-
tivos  do  movimen-
to,  com  base  nos
códigos de dança.

(EF15AR12) Discu-
tir,  com respeito  e
sem  preconceito,
as  experiências
pessoais  e  coleti-
vas  em  dança  vi-
venciadas na esco-
la, como fonte para
a construção de vo-
cabulários e  reper-
tórios próprios.

de  diferentes  movi-
mentos  preestabele-
cidos por coreografi-
as  prontas  e  novos
movimentos  a  partir
dos  aprendizados
das habilidades
EF15AR08RS12,
EF15AR09RS12  e
EF15AR10RS12,
para trabalhar o indi-
vidual, o coletivo e o
colaborativo, a tríade
corpo-espaço-movi-
mento  e  os  códigos
(características)  de
diversos ritmos dan-
çantes.

(EF15AR12RS12)
Discutir  no  sentido
de dialogar, escutar,
comentar  (em rodas
de conversas) sobre
as experiências pes-
soais  e  coletivas  vi-
venciadas  em  dan-
ça,  evitando  consi-
derações  preconcei-
tuosas e estereotipa-
das de si e do outro,
na construção de re-
pertórios próprios.

1.2.3 Música

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Música,  do  Componente

Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Contextos e práticas

2 Elementos da linguagem

3 Materialidades

4 Notação e registro musical

5 Processos de criação
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos,

do Componente Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Contextos
e práticas.

(EF15AR13)
Identificar  e
apreciar  critica-
mente  diversas
formas  e  gêne-
ros  de  expres-
são musical,  re-
conhecendo  e
analisando  os
usos  e  as  fun-
ções  da  música
em  diversos
contextos de cir-
culação, em es-
pecial,  aqueles
da  vida  cotidia-
na.

(EF15AR13RS12-1)
Exercitar  a  escuta
para  identificar  e
apreciar  sons,  em
ambientes internos e
externos,  na escola,
na  natureza  (com
olhos  fechados,  es-
cutar  sons  altos  e
baixos,  longe e per-
to,  longos  e  curtos,
graves e agudos).

(EF15AR13RS12-2)
Ampliar  a  experiên-
cia para identificar e
apreciar sons que in-
terferem na vida co-
tidiana (sinal  da es-
cola, apito do guarda
de trânsito, jingle do
carro  de  gás,  ronco
de  motores  etc.)  e
nas expressões mu-
sicais, valorizando a
diversidade  cultural
na formação da  co-
munidade local.

(EF15AR13RS12-3)
Identificar, apreciar e
valorizar as cantigas
folclóricas,  quadri-
nhas,  parlendas,
trava-línguas e rimas
cantadas pela comu-
nidade local.

(EF15AR13RS12-4)
Identificar, apreciar e
valorizar as músicas
e  ritmos  da  cultura
gaúcha.

• ARTE/CULTURA:  urbana,
local/municipal,  gauchesca,
brasileira,  internacional,
ressaltando  a  cultura  das
diferentes etnias. 
• Parâmetros  sonoras:
altura;  duração;   intensidade;
densidade;  timbre;  acentu-
ação.
• Elementos  da  Música:
ritmo;  melodia;  harmonia;
agógica;  dinâmica,  forma,
métrica.
• Gêneros:erudita, folclórica.

• Técnicas  instrumental,
vocal, mista, improvisação,... 
• Identificar  sons  em
diferentes  fontes  sonoras,
(sopro,  cordas,  percutido,
eletrônicos)  observando  os
elementos formais. 
• Construção  de  fonte
sonora  com  vários  tipos  de
materiais  –  objetos  que  se
transformarão  em
instrumentos musicais: caixas
de sapatos,  balões,  tubos de
PVC,  bambu,  garrafas  com
água  formando  diferentes
alturas,  metais  de  vários
tamanhos, etc. 
• Produção  de  sons:
soprado, dedilhado, percutido,
friccionado eletrônico.
• Estar  atento  aos  mínimos
ruídos e ao silêncio. 
• Noções de acústica. 

• Técnica vocal.

• Canto. 

• Músicas  de  diferentes
épocas, estilos e etnias. 
• Relação entre  experiência
musical e meio sociocultural. 
• Músicas  em  seus  vários
contextos  religiosos,  festivos,
etc. 

Elementos
da  lingua-
gem.

(EF15AR14)
Perceber  e  ex-
plorar  os  ele-
mentos constitu-
tivos  da  música
(altura,  intensi-
dade,  timbre,

(EF15AR14RS12)
Explorar e identificar
os  elementos  bási-
cos  do  som:  altura
(sons agudos e gra-
ves),  duração  (lon-
gos e curtos), inten-
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melodia,  ritmo
etc.),  por  meio
de jogos, brinca-
deiras,  canções
e práticas diver-
sas de composi-
ção/criação,
execução  e
apreciação  mu-
sical.

sidade (forte e fraco)
e timbres (da voz e
de  instrumentos),
utilizando  jogos,
brincadeiras,  canti-
gas  folclóricas  e  da
comunidade  local,
canções  e  práticas
diversas  de  compo-
sição/criação,  canto,
execução e aprecia-
ção musical.

Materiali-
dade.

(EF15AR15) Ex-
plorar fontes so-
noras  diversas,
como  as  exis-
tentes  no  pró-
prio  corpo  (pal-
mas,  voz,  per-
cussão  corpo-
ral), na natureza
e em objetos co-
tidianos,  reco-
nhecendo  os
elementos
constitutivos  da
música e as ca-
racterísticas  de
instrumentos
musicais  varia-
dos.

(EF15AR15RS12-1)
Tocar, investigar, ex-
plorar,  apreciar  e
identificar  diferentes
fontes  sonoras  com
o  uso  de  materiais
do  cotidiano  (colhe-
res, copos, cadeiras,
garrafas  pets,  entre
outros),  de  instru-
mentos musicais, da
natureza  (sons  dos
animais,  do  vento,
da chuva) e sons do
corpo (palmas, voz e
percussão  corporal)
para  reconhecer  e
comparar  os  ele-
mentos do som, tra-
balhados  na  habili-
dade EF15AR14RS12.

(EF15AR15RS12-2)
Experimentar, inves-
tigar,  pesquisar  e
construir  instrumen-
tos  musicais  com
materiais do cotidia-
no e reciclável (tam-
bores de potes, pan-
deiros  com  tampi-
nhas,  entre  outros)
de tamanhos e pos-
sibilidades  sonoras
diversas,  de  forma
sustentável.

Notação  e
registro
musical.

(EF15AR16) Ex-
plorar  diferentes
formas de regis-
tro  musical  não
convencional
(representação
gráfica de sons,
partituras  criati-
vas,  etc.),  bem
como  procedi-
mentos  e  técni-
cas  de  registro

(EF15AR16RS12-1)
Explorar  e  exercitar
diferentes formas de
registro musical  não
convencional  por
meio de representa-
ções de sons,  pala-
vras,  desenhos,  li-
nhas,  pontilhados,
partituras  criativas,
entre  outros  (por
exemplo um registro
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em áudio  e  au-
diovisual,  e  re-
conhecer  a  no-
tação  musical
convencional.

para cada tempo do
som,  um  desenho
para sons curtos, re-
petidos  desenhos
para longo, etc).

(EF15AR16RS12-2)
Explorar  e  exercitar
o  registro  musical
em processos de áu-
dio e/ou audiovisual.

Processos
de  cria-
ção.

(EF15AR17) Ex-
perimentar  im-
provisações,
composições  e
sonorização  de
histórias,  entre
outros,  utilizan-
do  vozes,  sons
corporais  e/ou
instrumentos
musicais  con-
vencionais  ou
não  convencio-
nais,  de  modo
individual, coleti-
vo  e  colaborati-
vo.

(EF15AR17RS12-1)
Experimentar  impro-
visações,  composi-
ções  e  sonorização
de  histórias,  entre
outros,  utilizando
voz,  sons  corporais
e/ou  instrumentos
musicais  convencio-
nais ou não conven-
cionais, de modo in-
dividual,  coletivo  e
colaborativo,  utili-
zando  os  parâme-
tros  do  som,  apre-
sentados  na  habili-
dade  EF15AR14RS12
e as fontes sonoras,
presentes  na  habili-
dade EF15AR15RS12.

1.2.4 Teatro

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Teatro,  do  Componente

Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Contextos e práticas

2 Elementos da linguagem

3 Processos de criação

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Teatro,  do  Componente  Curricular  Arte,  da  Área  do  Conhecimento

Linguagens são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Contextos
e práticas

(EF15AR18) Reco-
nhecer  e  apreciar
formas distintas de
manifestações  do
teatro  presentes
em diferentes con-
textos, aprendendo
a ver e a ouvir his-
tórias  dramatiza-
das e cultivando a
percepção,  o  ima-
ginário,  a  capaci-
dade de simbolizar
e o repertório ficci-
onal.

(EF15AR18RS12-1)
Observar e perceber
formas  de  expres-
são,  gestos,  entona-
ção  de  voz,  expres-
são  facial  no  conví-
vio familiar, escolar e
presentes no cotidia-
no,  para ver  e ouvir
histórias reais e dra-
matizadas,  oportuni-
zando  a  construção
de  repertório,  que
valorize  a  diversida-
de cultural na forma-
ção  da  comunidade
local  e  estimule  o
imaginário, a capaci-
dade de simbolizar e
a  ampliação  do  re-
pertório  do  faz  de
conta.

• ARTE/CULTURA:
urbana,  local/municipal,
gauchesca,  brasileira,
internacional,  ressaltando  a
cultura dos diferentes povos.
• Noções  de  identificação
de: 
- Ator;
- Encenação; 
- Figurino e Maquiagem; 
- Direção; 
- Interpretação; 
- Expressividade; 
- Rítmo;
- Representação; 
- Texto dramático; 
- Dramaturgia; 
- Roteiro;
- Espaço cênico; 
- Sonoplastia; 
- Iluminação; 
- Figurino; 
- Adereços; 
- Máscara; 
- Maquiagem; 
- Expressividade; 
- Interpretação; 
• Gênero: 
- Tragédia; 
- Comédia; 
- Drama; 
- Épico; 
- Rua, etc...
• Técnicas: 
-  Jogos  teatrais  (integração
grupal,  expressão  vocal,
expressão corporal; 
- Enredo, teatro direto, teatro
indireto(manipulação,
bonecos, sombras..); 
- Improvisação; 
- Monólogo; 
- Jogos dramáticos; 
- Direção; 
- Produção;
- Características de palco na
história; 
- Relação do espaço cênico
com o autor e a peça;
- Gestualidade; 
- Tensão e relaxamento; 
• História  do  teatro  e  sua
abrangência 
• Teatro: 

Elementos
da
linguagem

(EF15AR19) Des-
cobrir teatralidades
na  vida  cotidiana,
identificando  ele-
mentos  teatrais
(variadas  entona-
ções de  voz,  dife-
rentes  fisicalida-
des,  diversidade
de  personagens  e
narrativas etc.).

(EF15AR19RS12)
Observar e perceber
os  elementos  bási-
cos do teatro:  espa-
ço  (onde/local),  per-
sonagem (quem/vari-
adas  entonações de
voz, diferentes fisica-
lidades,  gestualida-
des,  movimentos,
expressões  corpo-
rais  etc.)  e narrativa
(o  que/história/enre-
do/ação),  na  busca
de teatralidades (ex-
pressões) do cotidia-
no.

Processos
de
criação.

(EF15AR20) Expe-
rimentar o trabalho
colaborativo,  cole-
tivo  e  autoral  em
improvisações tea-
trais  e  processos
narrativos  criativos
em  teatro,  explo-
rando desde a tea-
tralidade  dos  ges-
tos e das ações do
cotidiano  até  ele-
mentos de diferen-
tes matrizes estéti-
cas e culturais.

(EF15AR20RS12-1)
Experimentar,  fazer
e  refazer  diversas
improvisações de ce-
nas, a partir dos ele-
mentos  teatrais  ex-
plorados na habilida-
de  EF15AR19RS12
e em processos nar-
rativos  criativos  em
teatro,  explorando
desde a teatralidade
dos  gestos  e  das
ações  do  cotidiano
até elementos de di-
ferentes matrizes es-
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(EF15AR21) Exer-
citar a imitação e o
faz  de  conta,  res-
significando  obje-
tos e fatos e expe-
rimentando-se  no
lugar  do  outro,  ao
compor  e  encenar
acontecimentos
cênicos,  por  meio
de  músicas,  ima-
gens, textos ou ou-
tros pontos de par-
tida,  de  forma  in-
tencional  e  reflexi-
va.

(EF15AR22) Expe-
rimentar  possibili-
dades  criativas  de
movimento  e  de
voz  na  criação  de
um  personagem
teatral,  discutindo
estereótipos.

téticas  e  culturais,
que  ampliam  o  re-
pertório  do  aluno  e
leva-o a vivenciar um
problema  e  buscar
soluções  através  da
criação  de  cenas,
que  podem  evoluir
para encenações, de
maneira  colaborati-
va, coletiva e autoral.

(EF15AR20RS12-2)
Experimentar  impro-
visações de cena em
teatro de dedoches e
fantoches,  teatro  de
sombra,  teatro  de
objetos  animados,
teatro  de  bonecos,
entre outros.

(EF15AR21RS12)
Testar,  fazer  e  refa-
zer  a  imitação  e  o
faz  de  conta,  en-
quanto  ferramentas
para  ações  dramáti-
cas,  cuidando  para
não se restringir ape-
nas à construção ex-
terna (caricata ou es-
tereotipada)  de  uma
imagem  ou  pessoa,
ressignificando-as  e
experimentando-se
no lugar do outro, ao
compor  e  encenar
acontecimentos cêni-
cos, por meio de jo-
gos  teatrais,  músi-
cas, imagens,  textos
ou outros pontos de
partida, de forma in-
tencional.

(EF15AR22RS12)
Explorar,  investigar
possibilidades  criati-
vas de movimento e
de  voz,  experimen-
tando variadas emo-
ções e observando e
dialogando  sobre
seu processo de cri-
ação de um persona-
gem teatral não este-
reotipado.

(EF15AR22ER-1)

- Grego (origem), 
- Medieval (comédia dell’art,
outros  sacramentais,
mistérios, moralidade); 
- Renascentista;
- Catequético; 
- Moderno; 
- Mambeibe;
- Bonecos;
- Sombras; 
- Melodramas circenses;
• Teatro:
-  Político;
- Infantil; 
- Folclórico; 
- Teatro local.
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Conhecer  os  espa-
ços  destinados  a
apresentações  tea-
trais/artísticas  do
município.

1.2.5 Artes Integradas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Artes Integradas, do Componente

Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Processos de criação

2 Matrizes estéticas culturais

3 Patrimônio cultural

4 Arte e tecnologia

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Artes  Integradas,  do  Componente  Curricular  Arte,  da  Área  do

Conhecimento Linguagens são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Processos
de criação

(EF15AR23)
Reconhecer  e
experimentar,
em projetos te-
máticos,  as  re-
lações  proces-
suais  entre  di-
versas  lingua-
gens artísticas.

(EF15AR23RS12)
Experimentar  e  in-
vestigar em projetos
temáticos,  os  ele-
mentos, as materiali-
dades  e  os  proces-
sos criativos das lin-
guagens  artísticas,
apropriados  à  sua
forma  de  expressão
dentro  do  coletivo,
com respeito às sin-
gularidades.

• ARTE/CULTURA:  urba-
na/campo,  local/municipal,
gauchesca,  brasileira,  inter-
nacional,  ressaltando  a  cul-
tura dos diferentes povos. 
• Projetos  interdisciplina-
res com elementos lúdicos e
que envolvam os conteúdos:
• forma,  cor,  densidade,
volume , altura, linha, ponto,
textura;
• ritmo,  espaço,  musicali-
dade, movimento 
• cantigas de roda, folclóri-

Matrizes  es-
téticas e cul-

(EF15AR24)
Caracterizar  e

(EF15AR24RS12)
Vivenciar,  identificar
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turais experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,  danças,
canções  e  his-
tórias  de  dife-
rentes  matrizes
estéticas e cul-
turais.

e diferenciar a rique-
za  da  diversidade
multicultural das ma-
trizes  da  comunida-
de  e  seu  entorno,
valorizando-as  em
cantigas  de  roda,
brinquedos,  brinca-
deiras,  jogos,  dan-
ças, canções, obras,
histórias, artesanato,
entre outras.

ca, gauchescas, locais, con-
temporânea;
• Cultura  dos  diferentes
povos,  etinias e suas multi-
culturalidades;
• Através de apresentação
multimeios,  animações,  gra-
vações em áudio e vídeo, fo-
tografia,  museus interativos,
ferramentas multimídias, etc;
• Explora  as  relações  en-
tre  as diferentes linguagens
e suas práticas, possibilitan-
do a utilização de novas tec-
nologias de informação e co-
municação. 

Patrimônio
cultural 

(EF15AR25)
Conhecer e va-
lorizar  o  patri-
mônio  cultural,
material  e  ima-
terial,  de  cultu-
ras  diversas,
em  especial  a
brasileira, inclu-
indo-se  suas
matrizes  indí-
genas,  africa-
nas  e  europei-
as,  de  diferen-
tes  épocas,  fa-
vorecendo  a
construção  de
vocabulário  e
repertório relati-
vos  às  diferen-
tes  linguagens
artísticas.

(EF15AR25RS12)
Conhecer,  identifi-
car,  pesquisar  e  va-
lorizar  as  caracte-
rísticas  estéticas  e
culturais  presentes
no  patrimônio  mate-
rial e imaterial da co-
munidade  (de  ori-
gem indígena, africa-
na, europeia e asiáti-
ca),  para  aproximar
dados e fatos históri-
cos  e  as  manifesta-
ções  populares  de
pequeno  e  grande
porte,  viabilizando  a
compreensão, o con-
vívio  e  a  interação
através  das  brinca-
deiras de infância.

Arte e tecno-
logia 

(EF15AR26)
Explorar  dife-
rentes  tecnolo-
gias e recursos
digitais  (multi-
meios,  anima-
ções, jogos ele-
trônicos,  grava-
ções  em  áudio
e  vídeo,  foto-
grafia,  softwa-
res  etc.)  nos
processos  de
criação  artísti-
ca.

(EF15AR26RS12)
Descobrir,  conhecer
e desenvolver  expe-
riências  individuais,
coletivas e comparti-
lhadas,  introduzindo
as  potencialidades
dos meios tecnológi-
cos e digitais para a
criação  e  interação
em processos criati-
vos,  com outras  lin-
guagens artísticas.

1.3 Componente Curricular Educação Física

Competências Específicas

As Competências Específicas, do Componente Curricular Educação Física, da Área
do Conhecimento Linguagens são:
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1 Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a
organização da vida coletiva e individual.

2 Planejar  e  empregar  estratégias  para  resolver  desafios  e  aumentar  as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no
processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.

3 Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e
os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.

4 Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética
corporal,  analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir
posturas consumistas e preconceituosas.

5 Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e
combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos
seus participantes.

6 Interpretar  e  recriar  os  valores,  os  sentidos  e  os  significados  atribuídos  às
diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.

7 Reconhecer  as  práticas  corporais  como  elementos  constitutivos  da  identidade
cultural dos povos e grupos.

8 Usufruir  das  práticas  corporais  de  forma  autônoma  para  potencializar  o
envolvimento  em  contextos  de  lazer,  ampliar  as  redes  de  sociabilidade  e  a
promoção da saúde.

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

10 Experimentar,  desfrutar,  apreciar  e  criar  diferentes  brincadeiras,  jogos,  danças,
ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho
coletivo e o protagonismo.

Práticas Corporais

As  Práticas  Corporais,  do  Componente  Curricular  Educação  Física,  da  Área  do
Conhecimento Linguagens são:

1 Movimento corporal

2 Organização interna

3 Produto cultural

Dimensão do Conhecimento

As Dimensões do Conhecimento,  do Componente  Curricular  Educação Física,  da
Área do Conhecimento Linguagens são:
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1 Experimentação Refere-se  à  dimensão  do  conhecimento  que  se  origina  pela
vivência das práticas corporais,  pelo envolvimento corporal  na
realização das mesmas. São conhecimentos que não podem ser
acessados sem passar pela vivência corporal,  sem que sejam
efetivamente  experimentados.  Trata-se  de  uma  possibilidade
única de apreender as manifestações culturais tematizadas pela
Educação Física e do estudante se perceber como sujeito “de
carne  e  osso”.  Faz  parte  dessa  dimensão,  além  do
imprescindível  acesso  à  experiência,  cuidar  para  que  as
sensações  geradas  no  momento  da  realização  de  uma
determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam
desagradáveis a ponto de gerar rejeição à prática em si.

2 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 competência necessária
para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais no
lazer ou para a saúde. Diz respeito àquele rol de conhecimentos
que  viabilizam a  prática  efetiva  das  manifestações  da  cultura
corporal de movimento não só durante as aulas, como também
para além delas.

3 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.

4 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.

5 Construção de 
valores

Vincula-se  aos  conhecimentos  originados  em  discussões  e
vivências no contexto da tematização das práticas corporais, que
possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltadas ao
exercício da cidadania em prol de uma sociedade democrática. A
produção e partilha de atitudes,  normas e valores (positivos e
negativos)  são inerentes a qualquer processo de socialização.
No entanto, essa dimensão está diretamente associada ao ato
intencional de ensino e de aprendizagem e, portanto, demanda
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intervenção pedagógica orientada para tal fim. Por esse motivo,
a BNCC se concentra mais especificamente na construção de
valores  relativos  ao  respeito  às  diferenças e  no combate  aos
preconceitos  de  qualquer  natureza.  Ainda  assim,  não  se
pretende propor o tratamento apenas desses valores, ou fazê-lo
só em determinadas etapas do componente, mas assegurar a
superação de estereótipos e preconceitos expressos nas práticas
corporais.

6 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.

7 Compreensão Está  também  associada  ao  conhecimento  conceitual,  mas,
diferentemente  da  dimensão  anterior,  refere-se  ao
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais
no  contexto  sociocultural,  reunindo  saberes  que  possibilitam
compreender o lugar das práticas corporais no mundo. Em linhas
gerais, essa dimensão está relacionada a temas que permitem
aos estudantes interpretar as manifestações da cultura corporal
de movimento em relação às  dimensões éticas e estéticas,  à
época e à sociedade que as gerou e as modificou, às razões da
sua produção e transformação e à vinculação local, nacional e
global. Por exemplo, pelo estudo das condições que permitem o
surgimento de uma determinada prática corporal em uma dada
região e época ou os motivos pelos quais os esportes praticados
por  homens  têm  uma  visibilidade  e  um  tratamento  midiático
diferente dos esportes praticados por mulheres.

8 Protagonismo 
comunitário

Refere-se às atitudes/ações e conhecimentos necessários para
os  estudantes  participarem  de  forma  confiante  e  autoral  em
decisões  e  ações  orientadas  a  democratizar  o  acesso  das
pessoas às práticas corporais, tomando como referência valores
favoráveis à convivência social. Contempla a reflexão sobre as
possibilidades que eles e a comunidade têm (ou não) de acessar
uma determinada prática no lugar em que moram, os recursos
disponíveis (públicos e privados) para tal, os agentes envolvidos
nessa configuração, entre outros, bem como as iniciativas que se
dirigem  para  ambientes  além  da  sala  de  aula,  orientadas  a
interferir  no contexto  em busca da materialização dos direitos
sociais vinculados a esse universo.

Unidades Temáticas do Componente Educação Física

1.3.1 Brincadeiras e Jogos
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Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento,  da  Unidade  Temática  Brincadeiras  e  Jogos,  do

Componente Curricular Educação Física, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo

2 Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Brincadeiras e Jogos, do Componente Curricular Educação Física, da

Área do Conhecimento Linguagens são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Brincadeiras
e  jogos  po-
pulares  do
Brasil e do
Mundo

Brincadeiras
e  jogos  de
matriz  indí-
gena e
africana

(EF35EF01) Ex-
perimentar  e
fruir  brincadei-
ras  e  jogos  po-
pulares  do  Bra-
sil  e  do mundo,
incluindo  aque-
les de matriz in-
dígena e africa-
na,  e  recriá-los,
valorizando  a
importância des-
se  patrimônio
histórico  cultu-
ral.

(EF35EF02)
Planejar  e  utili-
zar  estratégias
para  possibilitar
a  participação
segura de todos
os  alunos  em
brincadeiras  e
jogos  populares
do  Brasil  e  de
matriz  indígena
e africana.

(EF35EF03)
Descrever,  por
meio  de  múlti-
plas  linguagens

(EF35EF01RS-1)
Experimentar, recri-
ar e fruir brincadei-
ras e jogos popula-
res do Rio  Grande
do  Sul,  de  outras
regiões do Brasil  e
do  mundo,  incluin-
do aqueles de ma-
triz indígena e afri-
cana, valorizando a
importância  do  pa-
trimônio  histórico-
cultural.

(EF35EF02RS-1)
Elaborar  e  discutir
estraté  gias  para
possibilitar  a  parti-
cipação  segura  de
todos os alunos em
brincadeiras  e  jo-
gos  populares  do
Brasil  e  de  matriz
indígena e africana.

(EF35EF03RS-1)
Identificar e descre-
ver,  por  meio  de
múltiplas  lingua-

• Populares: 
- Pião;
- Amarelinha/sapata;
- Pandorga/Pipa;
- Passa-anel; 
- 5 Marias;
- Cabra cega; 
- Corrida de saco; 
- Corrida com 3 pernas; 
- Esconde-esconde; 
- Pular corda; 
- Pular elástico; 
- Dança das cadeiras; 
- Bola de gude; 
- Queimada; 
- Pega-pega; 
- Passa - Passarás; 
- Entre outros. 
• Matriz Indígena:
- Peteca; 
- Cabo de guerra; 
- Perna de pau; 
- Xikunahity (Futebol de ca-
beça); 
- Entre outros. 
• Matriz Africana: 
- Terra Mar Moçambique; 
- Escravos de Jó; 
- Labirinto de Moçambique; 
- Matacuzana (tipo três ma-
rias); 
- Entre outros.
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(corporal,  oral,
escrita,  audiovi-
sual),as  brinca-
deiras  e  os  jo-
gos  populares
do  Brasil  e  de
matriz  indígena
e africana, expli-
cando  suas  ca-
racterísticas e a
importância des-
se  patrimônio
histórico cultural
na  preservação
das  diferentes
culturas.

(EF35EF04) Re-
criar,  individual
e coletivamente,
e  experimentar,
na escola e fora
dela,  brincadei-
ras  e  jogos  po-
pulares  do  Bra-
sil  e  do mundo,
incluindo  aque-
les de matriz in-
dígena e africa-
na,  e  demais
práticas  corpo-
rais tematizadas
na  escola,  ade-
quando-as  aos
espaços  públi-
cos disponíveis.

gens  (corporal,
oral, escrita, audio-
visual),  as  brinca-
deiras  e  os  jogos
populares do Brasil
e de matriz indíge-
na e africana, anali-
sando suas in-
fluências,  explican-
do  suas  caracte-
rísticas  e  a  impor-
tância  desse  patri-
mônio  histórico-
cultural  na  preser-
vação  das  diferen-
tes culturas;

(EF35EF03RS-2)
Conhecer  o  con-
texto  histórico,  so-
cial e cultural onde
foram criados os jo-
gos  de  tabuleiro,
podendo  usá-los
como conteúdo es-
pecífico,  oportuni-
zando  o  trabalho
interdisciplinar.

(EF35EF04RS-1)
Experimentar  e  re-
criar  na  escola  e
fora  dela,  brinca-
deiras  e  jogos  po-
pulares do Brasil  e
do  mundo,  incluin-
do aqueles de ma-
triz indígena e afri-
cana,  e  demais

práticas
corporais;

(EF35EF04RS-2)
Recriar, individual e
coletivamente, brin-
cadeiras  e  jogos
populares do Brasil
e  do mundo e  de-
mais  práticas  cor-
porais  tematizadas
na  escola,  ade-
quando-as  aos  es-
paços  públicos
possíveis.

• Matriz Quilombola:
- Terra-mar; 
- Chicotinho queimado;
- Yoté;  
- Cama de gato;
-  Mancala (jogo de tabulei-
ro).
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1.3.2 Danças

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Danças,  do  Componente

Curricular Educação Física, da Área de Conhecimento Linguagens são:

1 Danças do Brasil e do mundo

2 Danças de matriz indígena e africana

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Danças,  do  Componente  Curricular  Educação  Física,  da  Área  do

Conhecimento Linguagens são:

BJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Danças  do
Brasil  e do
mundo

Danças  de
matriz indí-
gena e afri-
cana

(EF35EF09)
Experimentar,
recriar  e  fruir
danças  popula-
res  do  Brasil  e
do  mundo  e
danças  de  ma-
triz  indígena  e
africana,  valori-
zando e respei-
tando  os  dife-
rentes  sentidos
e  significados
dessas  danças
em  suas  cultu-
ras de origem.

(EF35EF10)
Comparar  e
identificar  os
elementos
constitutivos co-
muns e diferen-
tes  (ritmo,  es-
paço,  gestos)
em danças  po-
pulares do Bra-
sil  e  do mundo
e  danças  de
matriz  indígena
e africana.

(EF35EF09RS-1)
Experimentar, recri-
ar  e  fruir  danças
populares do Brasil
e do mundo e dan-
ças de matriz  indí-
gena e africana, va-
lorizando e
respeitando-os dife-
rentes  sentidos  e
significados dessas
danças  em  suas
culturas  de  origem
com  movimentos
mais  complexos  e
ampliação  do  re-
pertório motor.

(EF35EF10RS-1)
Pesquisar,  de-
monstrar e localizar
as danças mais tra-
dicionais  das  dife-
rentes  regiões  bra-
sileiras.

(EF35EF10RS-02)
Comparar e identifi-
car  os  elementos
constitutivos  co-
muns  e  diferentes
(ritmo, espaço, ges-

Do Brasil e do Mundo: 
- Frevo;
- Baião; 
- Xaxado; 
- Pau de fita; 
- Fandango; 
- Vaneira; 
- Quadrilha; 
- Ciranda; 
- Polca; 
- Entre outros.
• Origem Africana: 
- Samba de roda; 
- Jongo; 
- Maracatú.
• Origem Indígena: 
- Guachiré (dança da alegria);
-  Guahú  (dança  ao  som de
uma melodia mais triste, que
sustenta  o  lamento  do  pajé
quando algo de ruim aconte-
ce).
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(EF35EF11)
Formular e utili-
zar  estratégias
para  a  execu-
ção de elemen-
tos constitutivos
das danças po-
pulares do Bra-
sil e do mundo,
e  das  danças
de  matriz  indí-
gena e africana.

(EF35EF12)
Identificar situa-
ções  de  injusti-
ça e preconcei-
to geradas e/ou
presentes  no
contexto  das
danças  e  de-
mais  práticas
corporais e dis-
cutir  alternati-
vas  para  su-
perá-las.

tos) em danças po-
pulares do Brasil  e
do mundo e danças
de  matriz  indígena
e africana.

(EF35EF10RS-03)
Utilizar  a  dança
como recurso  para
a  interpretação  de
ritmos,  incentivan-
do  os  movimentos
do corpo para o au-
toconhecimento.

(EF35EF11RS-1)
Executar elementos
constitutivos  das
danças  populares
do Brasil e do mun-
do,  e  das  danças
de  matriz  indígena
e africana.

(EF35EF11RS-2)
Identificar a presen-
ça das capacidades
físicas  durante  as
práticas  das  dan-
ças  (coordenação
motora,  equilíbrio,
agilidade).

(EF35EF12RS-1)
Identificar situações
de  injustiça  e  pre-
conceito geradas e/
ou  presentes  no
contexto  das  dan-
ças  e  demaispráti-
cas corporais, posi-
cionando-se  para
buscar  alternativas
para superá-las.

1.3.3 Ginástica

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Ginásticas,  do  Componente
Curricular Educação Física, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Ginástica geral
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Ginástica,  do  Componente  Curricular  Educação  Física,  da  Área  do

Conhecimento Linguagens são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDA-
DES 

DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Ginástica
geral

(EF35EF07) Expe-
rimentar  e  fruir,  de
forma  coletiva,
combinações de di-
ferentes  elementos
da  ginástica  geral
(equilíbrios,  saltos,
giros,  rotações,
acrobacias,  com  e
sem  materiais),
propondo coreogra-
fias  com diferentes
temas do cotidiano.

(EF35EF08) Plane-
jar e utilizar estraté-
gias  para  resolver
desafios  na  execu-
ção  de  elementos
básicos  de  apre-
sentações coletivas
de  ginástica  geral,
reconhecendo  as
potencialidades  e
os
limites  do  corpo  e
adotando  procedi-
mentos  de  segu-
rança.

(EF35EF07RS-1)
Identificar  os  ele-
mentos básicos da
ginástica  a  partir
dos  conhecimen-
tos pré- adquiridos
e/ou  através  de

observa-
ções  (vídeos,
apresentações).

(EF35EF07RS-2)
Experimentar,  fruir
e  criar,  de  forma
coletiva,  combina-
ções de diferentes
elementos  da  gi-
nástica geral (equi-
líbrios,  saltos,  gi-
ros,  rotações,
acrobacias,  com e
sem  materiais),
propondo  coreo-
grafias  com  dife-
rentes  temas  do
cotidiano,  folclore
e cultura local.

(EF35EF08RS-1)
Planejar  e  utilizar
estratégias  para
resolverdesafios

na  execu-
ção  de  elementos
básicos  de  apre-
sentações  coleti-
vas  de  ginástica
geral,  reconhecen-
do as potencialida-
des e os limites do
corpo,  bem  como
nos  segmentos
corporais  utiliza-
dos nos movimen-
tos e  adotan-
do  procedimentos

de  segu-

• Habilidades  Ginásticas  Lo-
comotoras: 

- Andar; 
- Correr; 
- Saltar; 
- Rolar; 
- Quadrupedar; 
- Girar; 
- Rastejar, etc. 

• Habilidades  Ginásticas  de
Estabilidade: 

- Empurrar; 
- Puxar; 
- Sustentar; e 
- Balançar. 

• Habilidades Ginásticas Ma-
nipulativas: 

-  Coordenação  óculo-
manual; 
- Quicar; 
- Conduzir; e 
- Golpear. 

• Outros: 
- Chutar; 
- Aparar; e 
- Rebater com diferen-
tes partes do corpo. 
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rança.

1.3.4 Esportes

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento,  da  Unidade  Temática  Esportes,  do  Componente
Curricular Educação Física, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Esportes de campo e taco

2 Esportes de rede/parede

3 Esportes de invasão

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Esportes,  do  Componente  Curricular  Educação  Física,  da  Área  do

Conhecimento Linguagens são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Esportes
de  campo
e taco

Esportes
de rede/pa-
rede
Esportes
de invasão

(EF35EF05) Ex-
perimentar  e  fruir
diversos  tipos  de
esportes de cam-
po  e  taco,  rede/
parede e invasão,
identificando seus
elementos  co-
muns  e  criando
estratégias  indivi-
duais  e  coletivas
básicas  para  sua
execução,  pre-
zando pelo traba-
lho coletivo e pelo
protagonismo.

(EF35EF05RS-1)
Pesquisar,  experi-
mentar  e  fruir  diver-
sos tipos de esportes
de  campo  e  taco,
rede/parede e  in-
vasão,  identificando
seus  elementos  co-
muns  e  criando  es-
tratégias  individuais
e  coletivas  básicas
parasua  execução,
prezando pelo traba-
lho coletivo e
pelo  protagonismo,
valorizando  as
aprendizagens relaci-
onadas  à  participa-
ção e ao  trabalho
em equipe;

(EF35EF05RS-2) Ex-
perimentar e fruir ati-
vidades pré-desporti-
vas.  

• Origem  e  Histórico  dos
principais Esportes de Cam-
po e Taco, de Rede/ Parede
e Esportes de Invasão;
• Campo  e  Taco.  Noções
sobre:  Baseball;  Cricket;
Softball; BeteOmbro.
• Rede/Parede.  Voleibol.
Fundamentos:  saque,  recep-
ção, levantamento, ataque, de-
fesa e bloqueio. 

• Tênis  de  campo.  Funda-
mentos:  saque,  forehand,
backhand, top spin, smash, vo-
leio. 

• Tênis  de  mesa.  Funda-
mentos: empunhadura, saque,
forehand,  backhand,  efeitos,
golpes específicos. 

• Badminton. Fundamentos
saque, golpes específicos. 
• Peteca. Fundamentos sa-
que, defesa, ataque. 
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(EF35EF06) Dife-
renciar os concei-
tos de jogo e es-
porte,  identifican-
do as característi-
cas que os cons-
tituem na contem-
poraneidade  e
suas  manifesta-
ções  (profissional
e  comunitária/la-
zer).

(EF35EF06RS-1)
Reconhecer  e  dife-
renciar  os  conceitos
de  jogo  e  esporte,
identificando          e
compreendendo  as
características  que
os  constituem  na
contemporaneidade
e  suas  manifesta-
ções  (profissional

e  comunitá-
ria/lazer).

• Punhobol.  Fundamentos:
saque, defesa (passe) levan-
tamento, batida (ataque). 
• Noções  sobre:  Pelota
basca;  Raquetebol;  Squash,
etc. 
• Esportes  de  Invasão:
Basquetebol, Futebol, Futsal,
Handbol, etc.
• Basquetebol.  Fundamen-
tos: controle do corpo, mane-
jo de bola, drible, finta, pas-
se, arremesso, bandeja, jump
e rebote. 
• Futebol.  Fundamentos:
passe, drible, cabeceio, chu-
te, condução e recepção. 
• Futsal. Fundamentos: pas-
se,  drible,  cabeceio,  chute,
condução e recepção. 

• Handebol.  Fundamentos:
passe, recepção, empunhadu-
ra, arremesso, progressão, dri-
ble e finta.

• Noções  sobre:  Futebol
Americano,  Hóquei  sobre
grama, Polo, Rúgbi, etc.

1.3.5 Lutas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática Lutas, do Componente Curricular

Educação Física, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Lutas do contexto comunitário e regional

2 Lutas de matriz indígena e africana

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Esportes,  do  Componente  Curricular  Educação  Física,  da  Área  do

Conhecimento Linguagens são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Lutas  do
contexto  co-
munitário  e
regional
Lutas  de
matriz  indí-
gena  e  afri-
cana

(EF35EF13) Ex-
perimentar, fruir e
recriar  diferentes
lutas  presentes
no  contexto  co-
munitário e regio-
nal e lutas de ma-
triz  indígena  e
africana.

(EF35EF14) Pla-
nejar e utilizar es-
tratégias  básicas
das lutas do con-
texto  comunitário
e regional e lutas
de  matriz  indíge-
na e africana ex-
perimentadas,
respeitando o co-
lega  como  opo-
nente  e  as  nor-
mas de  seguran-
ça.

(EF35EF15)
Identificar  as  ca-
racterísticas  das
lutas do contexto
comunitário  e  re-
gional  e  lutas de
matriz indígena e
africana,  reco-
nhecendo as dife-
renças entre lutas
e  brigas  e  entre
lutas e as
demais  práticas
corporais.

(EF35EF13RS-1)Ex-
perimentar, fruir e re-
criar  diferentes lutas
presentes no contex-
to comunitário, cultu-
ral e regional e lutas
de matriz indígena e
africana.

(EF35EF14RS-1)Co-
nhecer a história das
lutas  em  seus  dife-
rentes aspectos (ori-
gem, finalidade, mo-
dificações);

(EF35EF14RS-2)
Planejar e
utilizar  estratégias
básicas  (executar
movimentos básicos)
das lutas do contex-
to comunitário e regi-
onal e lutasde matriz
indígena  e  africana
experimentadas, res-
peitando o cole-
ga como oponente e
as normas de segu-
rança, adequando as
práticas aos interes-
ses e habilidades;

(EF35EF14RS-3)
Identificar  as  habili-
dades  motoras  ne-
cessárias  para  a
prática  (chutar,  so-
car, segurar).

(EF35EF15RS-1)
Identificar e valorizar
as  características
das lutas do contex-
to comunitário e regi-
onal  e  lutas de ma-
triz indígena e africa-
na, reconhecendo as
diferenças  entre  lu-
tas e brigas e entre
lutas  e  as  demais
práticas  corporais  e
culturais.

• Matriz Indígena: 
- Huka-huka; 
- Luta Marajoara. 

• Matriz Africana:
- Capoeira Maculelê.
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2. ÁREA DO CONHECIMENTO MATEMÁTICA

Competências específicas da área da Matemática

As Competências Específicas, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma
ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e
para  alicerçar  descobertas  e  construções,  inclusive  com impactos  no mundo do
trabalho. 

2 Desenvolver  o  raciocínio  lógico,  o  espírito  de  investigação  e  a  capacidade  de
produzir  argumentos  convincentes,  recorrendo  aos  conhecimentos  matemáticos
para compreender e atuar no mundo.

3 Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos
da Matemática (Aritmética,  Álgebra, Geometria,  Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de
construir  e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a
perseverança na busca de soluções.

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

5 Utilizar  processos  e  ferramentas  matemáticas,  inclusive  tecnologias  digitais
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas
de conhecimento, validando estratégias e resultados.

6 Enfrentar  situações-problema  em  múltiplos  contextos,  incluindo-se  situações
imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar
suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens
(gráficos,  tabelas,  esquemas,  além de  texto  escrito  na  língua  materna  e  outras
linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).

7 Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência
social,  com  base  em  princípios  éticos,  democráticos,  sustentáveis  e  solidários,
valorizando  a  diversidade  de  opiniões  de  indivíduos  e  de  grupos  sociais,  sem
preconceitos de qualquer natureza.

8 Interagir  com  seus  pares  de  forma  cooperativa,  trabalhando  coletivamente  no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e
na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais
ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar
dos colegas e aprendendo com eles.
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2.1 Componente Curricular Matemática

Competências Específicas

As Competências Específicas,  do Componente Curricular Matemática,  da Área do

Conhecimento Matemática são:

1 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma
ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e
para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do
trabalho. 

2 Desenvolver  o  raciocínio  lógico,  o  espírito  de  investigação  e  a  capacidade  de
produzir  argumentos  convincentes,  recorrendo  aos  conhecimentos  matemáticos
para compreender e atuar no mundo.

3 Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos
da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de
outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de
construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a
perseverança na busca de soluções.

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

5 Utilizar  processos  e  ferramentas  matemáticas,  inclusive  tecnologias  digitais
disponíveis,  para  modelar  e  resolver  problemas cotidianos,  sociais  e  de  outras
áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

6 Enfrentar  situações-problema  em  múltiplos  contextos,  incluindo-se  situações
imaginadas,  não  diretamente  relacionadas  com  o  aspecto  prático-utilitário,
expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e
linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e
outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).

7 Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência
social,  com base  em princípios  éticos,  democráticos,  sustentáveis  e  solidários,
valorizando  a  diversidade  de  opiniões  de  indivíduos  e  de  grupos  sociais,  sem
preconceitos de qualquer natureza.

8 Interagir  com  seus  pares  de  forma  cooperativa,  trabalhando  coletivamente  no
planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos
e  na  busca  de  soluções  para  problemas,  de  modo  a  identificar  aspectos
consensuais  ou  não na discussão de uma determinada questão,  respeitando o
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.
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Campos do Conhecimento

Campos  de  Conhecimento  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do
Conhecimento Matemática são:

1 Aritmética

2 Álgebra

3 Geometria

4 Estatística

5 Probabilidade

Ideias Fundamentais

As  Ideias  Fundamentais  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são:

1 Equivalência

2 Ordem

3 Proporcionalidade

4 Interdependência

5 Representação

6 Variação

7 Aproximação

Unidades Temáticas do Componente Matemática

2.1.1 Números

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento,  da  Unidade  Temática  Números,  do  Componente

Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens

2 Composição e decomposição de números naturais

3 Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação
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4 Reta numérica

5 Procedimentos  de  cálculo  (mental  e  escrito)  com  números  naturais:  adição  e
subtração

6 Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e completar quantidades

7 Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição
de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida

8 Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte

9 Sistema  de  numeração  decimal:  leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de
números naturais de até cinco ordens

10 Composição e decomposição de um número natural de até cinco ordens, por meio
de adições e multiplicações por potências de 10

11 Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

12 Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição
de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa
e medida

13 Problemas de contagem

14 Números racionais: frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)

15 Números  racionais:  representação  decimal  para  escrever  valores  do  sistema
monetário brasileiro

16 Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de números naturais
(de até seis ordens)

17 Números  racionais  expressos  na  forma  decimal  e  sua  representação  na  reta
numérica

18 Representação  fracionária  dos  números  racionais:  reconhecimento,  significados,
leitura e representação na reta numérica

19 Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal  e  na
fracionária utilizando a noção de equivalência

20 Cálculo de porcentagens e representação fracionária

21 Problemas:  adição  e  subtração  de  números  naturais  e  números  racionais  cuja
representação decimal é finita

22 Problemas:  multiplicação  e  divisão  de  números  racionais  cuja  representação
decimal é finita por números naturais

23 Problemas de contagem do tipo: “Se cada objeto de uma coleção A for combinado
com todos  os  elementos  de  uma  coleção  B,  quantos  agrupamentos  desse  tipo
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podem ser formados?”

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Números,  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento da Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Leitura, es-
crita,  com-
paração  e
ordenação
de  núme-
ros  natu-
rais  de
quatro  or-
dens

(EF03MA01) Ler,
escrever e comparar
números naturais de
até a ordem de uni-
dade de  milhar,  es-
tabelecendo  rela-
ções entre os regis-
tros numéricos e em
língua materna.

(EF03MA01RS-1)
Reconhecer  a  se-
quência  numérica
escrita e falada uti-
lizando  estratégias
diversas de compa-
ração  de  quantida-
des até a ordem de
unidade  de  milhar
identificando  pares
e ímpares, anteces-
sor e sucessor, or-
dem  crescente  e
decrescente.

(EF03MA01RS-2)
Observar e expres-
sar  quantidades
respeitando  ordens
e  classes  numéri-
cas  com  apoio  de
material  manipulá-
vel  em  situações
cotidianas.

• Números  naturais  de
até  a  ordem  de  unidade
de milhar;
• Grafia  icônica  e  não-
icônica  de números natu-
rais  de  até  a  ordem  de
unidade de milhar.

Composi-
ção  e  de-
composi-
ção de nú-
meros  na-
turais

(EF03MA02) Identifi-
car  características
do  sistema  de  nu-
meração  decimal,
utilizando  a  compo-
sição e a decompo-
sição de número na-
tural  de  até  quatro
ordens.

(EF03MA02RS-1)
Explorar  e  com-
preender que o sis-
tema  de  numera-
ção  decimal  está
organizado  em
base 10, realizando
trocas  de  uma  or-
dem  para  outra
com apoio de mate-
riais  estrutura-
dos, entre eles, ma-
terial dourado.

(EF03MA02RS-2)
Ler,  escrever  e  in-
terpretar  números
considerando o va-
lor  das  ordens  e
classes  até  a  or-

• Sistema de numeração
decimal;
• composição  e  a  de-
composição  de  número
natural  de  até  quatro  or-
dens.
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dem da unidade de
milhar.

Construção
de  fatos
fundamen-
tais da adi-
ção,  sub-
tração  e
multiplica-
ção
Reta  nu-
mérica

(EF03MA03) Cons-
truir  e  utilizar  fatos
básicos da adição e
da  multiplicação
para o cálculo men-
tal ou escrito.

(EF03MA04) Esta-
belecer  a  relação
entre números natu-
rais e pontos da reta
numérica  para  uti-
lizá-la na ordenação
dos  números  natu-
rais  e  também  na
construção  de  fatos
da adição e da sub-
tração,  relacio-
nando-os  com  des-
locamentos  para  a
direita ou para a es-
querda.

(EF03MA03RS-1)
Explorar,  discutir  e
compreender  fatos
básicos da adição e
multiplicação em di-
ferentes  situações
cotidianas e de sala
de aula explorando
as  relações  entre
eles  e  utilizando  o
cálculo  mental  e
escrito.

(EF03MA04RS-1)
Conhecer  a  se-
quência  numérica
convencional e pro-
cessos  de  conta-
gem ascendente ou
descendente,  com
ou  sem  escalas,
comparando  e  or-
denando  números
naturais com apoio
da reta numérica e
diferentes materiais
manipulativos.

(EF03MA04RS-2)
Localizar pontos na
reta numérica, des-
crevendo  desloca-
mentos  para  es-
querda ou para di-
reta.

• Fatos  básicos  da  adi-
ção,  da  subtração  e  da
multiplicação;
• Cálculo  mental  ou es-
crito da adição e da multi-
plicação;
• Números naturais;

• Reta numérica.

Procedi-
mentos  de
cálculo
(mental  e
escrito)
com
números
naturais:
adição  e
subtração

(EF03MA05) Utilizar
diferentes  procedi-
mentos  de  cálculo
mental  e  escrito
para resolver proble-
mas  significativos
envolvendo adição e
subtração  com  nú-
meros naturais.

(EF03MA05RS-1)
Conhecer  e explorar
as  ideias  e  significa-
dos da adição e sub-
tração,  bem  como
seus  fatos  básicos
aplicandoem  diferen-
tes procedimentos de
cálculo  mental ou es-
crito, exato ou aproxi-
madoem  situações
cotidianas.

• Problemas de adição e
de  subtração  com  núme-
ros naturais;
• Cálculo mental e escri-
to.

Problemas
envolvendo
significa-
dos da adi-
ção e
da  subtra-
ção: juntar,
acrescen-
tar,  sepa-
rar, retirar,
comparar e
completar

(EF03MA06) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas de adição e
subtração  com  os
significados  de  jun-
tar,  acrescentar,  se-
parar,  retirar,  com-
parar  e  completar
quantidades,  utili-
zando diferentes es-
tratégias  de  cálculo
exato  ou  aproxima-

(EF03MA06RS-1)
Explorar  formas
pessoais  de  cálcu-
los e registroda re-
solução  de  proble-
mas, incluindo  a
notação formal, en-
volvendo  adição  e
subtração  e  seus
significados.

(EF03MA06RS-2)

• Problemas de adição e
subtração  com os  signifi-
cados de juntar, acrescen-
tar,  separar,  retirar,  com-
parar  e  completar  quanti-
dades;
• Cálculo  mental:  exato
ou aproximado.
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quantida-
des
retangular,
repartição
em  partes
iguais  e
medida

do, incluindo cálculo
mental.

Discutir e expressar
os  significados  da
adição e subtração
em diferentes situa-
ções  com  ou  sem
apoio  de  material
manipulável.

Problemas
envolvendo
diferentes
significa-
dos
da  multipli-
cação e da
divisão:
adição  de
parcelas
iguais, con-
figuração
retangular,
repartição
em  partes
iguais  e
medida

(EF03MA07)  Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  de  multipli-
cação (por 2, 3, 4, 5
e 10) com os signifi-
cados de adição de
parcelas  iguais  e
elementos  apresen-
tados em disposição
retangular, utilizando
diferentes  estraté-
gias de cálculo e re-
gistros.

(EF03MA08) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  de  divisão
de um número natu-
ral  por  outro  (até
10),  com resto  zero
e com resto diferen-
te  de  zero,  com os
significados  de  re-
partição equitativa e
de medida, por meio
de estratégias  e  re-
gistros pessoais.

(EF03MA07RS-1)
Observar, conhecer
e explorar a dispo-
sição  retangular
como  representa-
ção  da  multiplica-
ção  em  diferentes
situações.

(EF03MA07RS-2)
Empregar em diver-
sas situações a adi-
ção  de  parcelas
iguais  como  um
dos significados da
multiplicação.

(EF03MA07RS-3)
Expressar  formas
pessoais  de  cálcu-
los e registro da re-
solução  de  proble-
mas,  incluindo  a
notação formal.

(EF03MA08RS-1)
Observar,  explorar
e utilizar processos
de  contagem  para
dividir  em  partes
iguais  e  medir  por
meio de desenhos,
palavras,   esque-
mas  e  símbolos,
identificando  fatos
fundamentais da di-
visão e as relações
dessa  operação
com a multiplicação.
(EF03MA08RS-2)
Discutir,  argumen-
tar,  socializar  e re-
solver  problemas
de  divisão  apli-
cando-os em situa-
ções cotidianas.

• Problemas de multipli-
cação (por 2, 3, 4, 5 e 10)
com  os  significados  de
adição de parcelas iguais
e elementos apresentados
em disposição retangular;
• Problemas  de  divisão
de um número natural por
outro  (até  10),  com resto
zero e com resto diferente
de zero, com os significa-
dos de repartição equitati-
va e de medida;
• Estratégias  de  cálculo
e registro pessoais.
•

Significa-
dos de me-
tade,  terça
parte,
quarta
parte, quin-

(EF03MA09) Associ-
ar  o  quociente  de
uma  divisão  com
resto zero de um nú-
mero  natural  por  2,
3, 4, 5 e 10 às ideias

(EF03MA09RS-1)
Observar,  explorar
e  compreender  a
ideia  de  fração
(parte  de um intei-
ro) como um quoci-

• Quociente de uma divi-
são com resto zero de um
número natural por 2, 3, 4,
5 e 10 às ideias de meta-
de, terça, quarta, quinta e
décima partes.
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ta  parte  e
décima
parte

de  metade,  terça,
quarta,  quinta  e
décima partes.

ente  utilizando-a
em  diversas  situa-
ções propostas.
(EF03MA09RS-2)
Reconhecer  e  sin-
tetizar  conclusões
de termos específi-
cos  como  metade,
terça,  quarta,  quin-
ta e décima partes,
resolvendo  situa-
ções com apoio da
malha  quadricula-
da.

•

Sistema de
numeração
decimal:
leitura,  es-
crita,
compara-
ção e orde-
nação  de
números
naturais de
até  cinco
ordens

(EF04MA01) Ler,
escrever  e  ordenar
números  naturais
até  a  ordem de de-
zenas de milhar.

(EF04MA01RS-1)
Reconhecer  a  se-
quência  numérica
escrita e falada, uti-
lizando  estratégias
diversas de compa-
ração  de  quantida-
des até a ordem de
dezena  de  milhar,
identificando  pares
e ímpares, anteces-
sor e sucessor.

(EF04MA01RS-2)
Observar,  expressar
e  ordenar  quantida-
des, respeitando or-
dens e classes nu-
méricas com apoio
de material manipu-
lável  em  situações
cotidianas.

• Leitura de números na-
turais até a ordem de de-
zenas de milhar;
• Escrita de números na-
turais até a ordem de de-
zenas de milhar;
• Ordenação  de  núme-
ros  naturais  até  a  ordem
de dezenas de milhar.

Composi-
ção  e  de-
composi-
ção  de um
número na-
tural de até
cinco  or-
dens,  por
meio  de
adições  e
multiplica-
ções  por
potências
de 10

(EF04MA02)    Mos-
trar, por   decompo-
sição e composição,
que  todo     número 
natural   pode     ser 
escrito  por  meio
de  adições  e  multi-
plicações por potên-
cias  de   dez,   para
compreender  o  sis-
tema de numeração
decimal  e desenvol-
ver  estratégias  de
cálculo.

(EF04MA02RS-1)
Observar,explorar e
compreender as ca-
racterísticas do sis-
tema de numeração
decimal,  perceben-
do  adições e multi-
plicações por  potên-
cias  de  dez    como

forma  de  represen-
tação de um número
com apoio de mate-
rial manipulável.

• Composição e decom-
posição;
•  Número natural de até
cinco ordens;
•  Adições  e  multiplica-
ções por potências de 10.

Proprieda-
des  das
operações
para o
desenvolvi-
mento  de
diferentes
estratégias
de  cálculo
com núme-

(EF04MA03) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  com  núme-
ros  naturais  envol-
vendo adição e sub-
tração, utilizando es-
tratégias  diversas,
como cálculo, cálcu-
lo  mental  e  algorit-
mos,  além de  fazer

(EF04MA03RS-1)
Interpretar,  avaliar
e  sintetizar  conclu-
sões de problemas,
envolvendo  adição
e  subtração  utili-
zando  estratégias
diversas  como cál-
culo mental, algorit-
mo  e  estimativas

• Problemas com núme-
ros  naturais  envolvendo
adição e subtração;
• Estratégias de cálculo:
mental;  algoritmo;  estima-
tivas;
• Relações entre adição
e  subtração,  bem  como
entre  multiplicação e divi-
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ros  natu-
rais

estimativas do resul-
tado.

(EF04MA04)  Utilizar
as  relações  entre
adição  e  subtração,
bem  como  entre
multiplicação  e  divi-
são, para ampliar as
estratégias de cálcu-
lo.

(EF04MA05) Utilizar
as propriedades das
operações  para  de-
senvolver  estraté-
gias de cálculo.

de resultados.

(EF04MA03RS-2)
Elaborar,  socializar
e  resolver  proble-
mas  envolvendo
adição e subtração
em situações cotidi-
anas.

(EF04MA04RS-1)
Observar,  explorar
e reconhecer as re-
lações entre adição
e  subtração,  multi-
plicação  e  divisão,
aplicando-as nas
estratégias de cál-
culo e na resolução
de problemas.

(EF04MA05RS-1)
Interpretar,  avaliar
e utilizar as proprie-
dades  das  quatro
operações  apli-
cando-as nas estra-
tégias de cálculo e
na  resolução  de
problemas.

são;

Problemas
envolvendo
diferentes
significados
da  multipli-
cação e da
divisão:
adição  de
parcelas
iguais, con-
figuração
retangular,
proporcio-
nalidade,
repartição
equitativa e
medida

(EF04MA06) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  envolvendo
diferentes  significa-
dos da multiplicação
(adição  de  parcelas
iguais,  organização
retangular  e  propor-
cionalidade),  utili-
zando estratégias di-
versas,  como cálcu-
lo  por  estimativa,
cálculo  mental  e
algoritmos.

(EF04MA07)  Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  de  divisão
cujo divisor tenha no
máximo dois algaris-
mos,  envolvendo os
significados  de  re-
partição equitativa e

(EF04MA06RS-1)
Compreender os di-
ferentes  significa-
dos  da  multiplica-
ção (por 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10) em
situações  diversas,
aplicando-os  em
estratégias  como
cálculo  mental,  al-
goritmo  e  cálculo
por estimativa.

(EF04MA06RS-2)
Elaborar,  socializar
e  resolver  proble-
mas  envolvendo
multiplicação  e
seus  significados
em situações cotidi-
anas.

(EF04MA07RS-1)
Compreender os di-
ferentes  significa-
dos da divisão (por
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10), aplicando-os
em  estratégias  di-
versas como cálcu-

• Problemas envolvendo
diferentes  significados  da
multiplicação  (adição  de
parcelas  iguais,  organiza-
ção retangular e proporci-
onalidade);
• Problemas  de  divisão
cujo divisor tenha no máxi-
mo dois algarismos;
• Estratégias de cálculo:
mental;  algoritmo;  estima-
tivas.
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de  medida,  utilizan-
do estratégias diver-
sas,  como  cálculo
por  estimativa,  cál-
culo mental e algorit-
mos.

lo mental, algoritmo
e  cálculo  por  esti-
mativa.

(EF04MA07RS-2)
Interpretar,  avaliar
e  sintetizar  conclu-
sões  sobre  proble-
mas  de  divisão,
bem  como,  seus
significados  em  si-
tuações cotidianas.

Problemas
de  conta-
gem

(EF04MA08) Resol-
ver,  com  o  suporte
de imagem e/ou ma-
terial  manipulável,
problemas  simples
de  contagem,  como
a  determinação  do
número  de  agrupa-
mentos possíveis ao
se  combinar  cada
elemento  de  uma
coleção  com  todos
os elementos de ou-
tra,  utilizando  estra-
tégias  e  formas  de
registro pessoais.

(EF04MA08RS-1)
Observar,  explorar
e  registrar  resulta-
do  de  problemas
simples  de  conta-
gem  com  suporte
de  imagem  e/ou-
material  manipulá-
vel.

(EF04MA08RS-2)
Discutir,  esquemati-
zar e entender o ra-
ciocínio  combinató-
rio  na  resolução  de
situações  proble-
mas,  usando  dife-
rentes  formas  de
combinação entre os
elementos:  árvore
de  possibilidades,
tabelas e diagramas.

• Problemas  de  conta-
gem com suporte;
• Registros pessoais.

Números
racionais:
frações uni-
tárias mais
usuais
(1/2,1/3,1/4
1/5,  1/10 e
1/100)

(EF04MA09) Reco-
nhecer  as  frações
unitárias  mais  usu-
ais  (1/2,  1/3,  1/4,
1/5,  1/10  e  1/100)
como  unidades  de
medida  menores  do
que  uma  unidade,
utilizando a reta nu-
mérica  como  recur-
so.

(EF04MA09RS-1)
Explorar e compre-
ender a representa-
ção de frações uni-
tárias em situações
cotidianas  e  com
apoio  da  reta  nu-
mérica  percebê-
las  como  unidade
de  medida  menor
que uma unidade.

• Frações unitárias mais
usuais  (1/2,  1/3,  1/4,  1/5,
1/10 e 1/100).

Números
racionais:
representa-
ção  deci-
mal  para
escrever
valores  do
sistema
monetário
brasileiro

(EF04MA10) Reco-
nhecer  que  as  re-
gras  do  sistema  de
numeração  decimal
podem  ser  estendi-
das para a represen-
tação decimal de um
número  racional  e
relacionar décimos e
centésimos com a
representação  do
sistema  monetário
brasileiro.

(EF04MA10RS-1)
explorar e perce-
ber as relações en-
tre o sistema de
numeração deci-
mal e a represen-
tação  decimal  de
um número  com
apoio  de  material
manipulável.

(EF04MA10RS-2)
Explorar e reco-
nhecer, em situa-
ções diversas,  o

• Números racionais;

• Sistema  monetário
brasileiro.
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conceito  de  déci-
mo e  centésimo
associando  com a
representação do
sistema monetário
brasileiro.
var,

Sistema de
numeração
decimal:
leitura,  es-
crita
e  ordena-
ção de nú-
meros  na-
turais  (de
até seis
ordens)

(EF05MA01) Ler,
escrever  e  ordenar
números  naturais
até  a  ordem  das
centenas  de  milhar
com  compreensão
das principais carac-
terísticas do sistema
de numeração deci-
mal.

(EF05MA01RS-1)
Observar  e com-
preender que cada
algarismo  tem  um
dedeterminado va-
lor de acordo com a
posição  que  ocupa
na representação
de um número.

(EF05MA01RS-2)
Explorar, identificar e
explicar as ordens e
as classes em uma
representação numé-
rica, de acordo com
as características do
sistema de numera-
ção decimal, através
de agrupamentos e
trocas na base 10.

(EF05MA01RS-3)
Interpretar, produzir
e socializar escritas
numéricas  de acor-
do com as regras e
símbolos  do  siste-
ma de numeração
decimal, conside-
rando  o  significado
da base e do valor
posicional.

• Números  naturais  até
a ordem das centenas de
milhar;
• sistema de numeração
decimal.

Números
racionais
expressos
na  forma
decimal  e
sua  repre-
sentação
na reta nu-
mérica

(EF05MA02) Ler,
escrever  e  ordenar
números  racionais
na  forma  decimal
com  compreensão
das principais carac-
terísticas do sistema
de numeração deci-
mal,  utilizando,
como  recursos,  a
composição  e  de-
composição e a reta
numérica.

(EF05MA02RS-1)
Identificar,  compre-
ender  e  ler  corre-
tamente  números
decimais  na  forma
decimal  em  dife-
rentes situações do
dia a dia.

(EF05MA02RS-2)
Decompor e reco-
nhecer  trocas  de
números inteiros
por  décimos,
tendo  a
compreensãodas
características de
numeração
decimal  e  a
localização na reta

• Números  racionais  na
forma decimal;
• composição  e  decom-
posição;
• reta numérica.
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numérica.

(EF05MA02RS-3)
Expressar suas
respostas e sin-
tetizar conclusões
de problemas, en-
volvendo  números
racionais na forma
decimal,  através
de discussão em
gru-po, com apoio
de material  con-
creto.

Represen-
tação fraci-
onária  dos
números
racionais:
reconheci-
mento,  sig-
nificados,
leitura e re-
presenta-
ção na reta
numérica

(EF05MA03) Identifi-
car  e  representar
frações  (menores  e
maiores  que  a  uni-
dade),  associando-
as  ao  resultado  de
uma  divisão  ou  à
ideia de parte de um
todo,  utilizando  a
reta  numérica  como
recurso.

(EF05MA03RS-1)
Identificar, repre-
sentar e traduzir,
oralmente  ou  por
escrito, uma fração,
associada à ideia
de um todo, com
compreensão do
significado  do  nu-
merador e do deno-
minador, em dife-
rentes situações 
contextualizadas.

(EF05MA03RS-2)
Classificar, compa-
rar e ordenar fra-
ções em ordem
crescente e em or-
dem  decrescente,
utilizando a  repre-
sentação gráfica,  a
reta numérica e a
linguagem mate-
mática, através de
material concreto e
discussão em gru-
po.

• Frações:  representa-
ções  fracionárias  dos  nú-
meros racionais;
• reta numérica.

Compara-
ção e orde-
nação  de
números
racionais
na  repre-
sentação
decimal  e
na  fracio-
nária
utilizando a
noção  de
equivalên-
cia

(EF05MA04) Identifi-
car  frações  equiva-
lentes.

(EF05MA04RS-1)
Reconhecer,  per-
ceber e registrar os
critérios que repre-
sentam  a  equiva-
lência  de frações,
através  da  discus-
são de ideias cole-
tivas e manipula-
ção de material
concreto e de reso-
lução de proble-
mas.

(EF05MA04RS-2)
Representar grafi-
camente sequência

• Fraçoes equivalentes;

• números  racionais  po-
sitivos;
• reta numérica.
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(EF05MA05) Com-
parar  e  ordenar  nú-
meros  racionais  po-
sitivos  (representa-
ções  fracionária  e
decimal),  relacio-
nando-os  a  pontos
na reta numérica

de frações equiva-
lentes a partir de
um padrão obser-
vado, utilizando
material concreto
ou não.

(EF05MA05RS-1)
Reconhecer,  loca-
lizar  e  associar
números racionais
positivos  repre-
sentados  na  forma
fracionária e na
sua  respectiva
representação deci-
mal,utilizando,como
recurso, a reta nu-
mérica.

Cálculo  de
porcenta-
gens  e  re-
presenta-
ção
fracionária

(EF05MA06) Associ-
ar  as  representa-
ções  10%,  25%,
50%,  75%  e  100%
respectivamente  à
décima parte, quarta
parte,  metade,  três
quartos e um inteiro,
para  calcular  por-
centagens,  utilizan-
do  estratégias  pes-
soais, cálculo mental
e  calculadora,  em
contextos de educa-
ção financeira, entre
outros.

(EF05MA06RS-1)
Associar e trans-
formar as por-
centagens 10%,
25%, 50% e 75%,
100%  em frações
centesimais e
simplificá-las  para
demonstrar que
são partes de um
todo, utilizando o
cálculo mental e
algoritmos

(EF05MA06RS-2)
Resolver e compa-
rar  porcentagens
relacionadas à
ideia de décima
parte, quarta parte,
metade, três quar-
tos e um inteiro, uti-
lizando diferentes
estratégias de re-
solução, em proble-
mas característicos
de lucro, prejuízo,
desconto ou acrés-
cimo.

• Porcentagem;

• Cálculos;

• Representação  fracio-
nária.

Problemas:
adição  e
subtração
de  núme-
ros  natu-
rais  e  nú-
meros raci-
onais  cuja
representa-
ção  deci-
mal é finita

(EF05MA07) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas de adição e
subtração  com  nú-
meros  naturais  e
com números  racio-
nais,  cuja  represen-
tação  decimal  seja
finita,  utilizando  es-
tratégias  diversas,
como cálculo por es-
timativa,  cálculo

(EF05MA07RS-1)
Desenvolver e ex-
pressar suas  res-
postas de  opera-
ções de adição e
subtração,  envol-
vendo números
naturais  e racio-
nais, na represen-
tação decimal fini-
ta, por meio de
estratégias pesso-

• Adição e subtração de
números naturais;
• adição e subtração de
números racionais cuja re-
presentação  decimal  é  fi-
nita;
• estratégias de cálculo:
mental;  estimativa e algo-
ritmos.
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mental e algoritmos. ais, cálculo  men-
tal,estimativa e
arredondamento,
analisando a  razo-
abilidadedocálculoe
validando os resul-
tados.

Problemas:
multiplica-
ção  e  divi-
são de nú-
meros
racionais
cuja  repre-
sentação
decimal  é
finita por
números
naturais

(EF05MA08) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  de  multipli-
cação e divisão com
números  naturais  e
com números  racio-
nais  cuja  represen-
tação decimal é fini-
ta (com multiplicador
natural e divisor na-
tural  e  diferente  de
zero),  utilizando  es-
tratégias  diversas,
como cálculo por es-
timativa,  cálculo
mental e algoritmos.

(EF05MA08RS-1)
Desenvolver e ex-
pressar suas  res-
postas de  opera-
ções de  multipli-
cação  e  divisão,
envolvendo núme-
ros naturais  e
racionais, na re-
presentação  deci-
mal  finita  com
multiplicador natu-
ral e divisor natu-
ral e diferente de
zero),  por meio
de estratégias do
cálculomental,estim
ativa,  arredonda-
mento e algorit-
mos,  analisando  a
razoabilidade  do
cálculo e validando
os resultados.

• Problemas de multipli-
cação  e  divisão  com  nú-
meros naturais;
• problemas  de  multipli-
cação e divisão;
• com números racionais
cuja  representação  deci-
mal é finita;
• estratégias de cálculo:
mental;  estimativa e algo-
ritmos.

Problemas
de  conta-
gem  do
tipo:  “Se
cada
objeto  de
uma  cole-
ção  A  for
combinado
com
todos  os
elementos
de uma co-
leção  B,
quantos
agrupa-
mentos
desse  tipo
podem  ser
formados?”

(EF05MA09) Resol-
ver  e  elaborar  pro-
blemas  simples  de
contagem  envolven-
do o princípio multi-
plicativo, como a de-
terminação  do  nú-
mero  de  agrupa-
mentos possíveis ao
se combinar
cada  elemento  de
uma coleção com to-
dos os elementos de
outra  coleção,  por
meio  de  diagramas
de árvore ou por ta-
belas.

(EF05MA09RS-1)
Analisar, interpre-
tar, formular e so-
lucionar proble-
mas  simples de
contagem,  com-
preendendo o sig-
nificado do princí-
pio multiplicativo,
através de possí-
veis combinações
entre elementos
de duas coleções,
utilizando a repre-
sentação  por dia-
gramas ou por ta-
belas.

(EF05MA09RS-2)
Explorar  o pensa-
mento lógico ao
preencher esque-
mas e diagramas
de árvores de pos-
sibilidades  de
combinações  en-
tre  elementos de
coleções,  usando
material didático e

• Problemas  simples  de
contagem;
• Princípio multiplicativo.
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tecnologias digi-
tais.

2.1.2 Álgebra

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Álgebra,  do  Componente

Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas

2 Relação de igualdade

3 Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural

4 Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto
ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero

5 Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão

6 Propriedades da igualdade

7 Propriedades da igualdade e noção de equivalência

8 Grandezas diretamente proporcionais

9 Problemas envolvendo a partição de um todo em duas partes proporcionais

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Álgebra,  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Identificação
e  descrição
de regularida-
des  em  se-
quências  nu-
méricas  re-
cursivas

(EF03MA10) Identi-
ficar  regularidades
em  sequências  or-
denadas de núme-
ros  naturais,  resul-
tantes  da  realiza-
ção  de adições ou
subtrações  suces-
sivas, por um mes-
mo  número,  des-
crever  uma  regra
de formação da se-

(EF03MA10RS-1)
Explorar, interpre-
tar e avaliar
sequências orde-
nadas de números
naturais perceben-
do regras de for-
mação e identifi-
cando  elementos
faltantes ou se-
guintes em  situa-
ções diversas

• Regularidades  em  sequên-
cias numéricas;
• Números naturais;

• Adições  e  subtrações  su-
cessivas.
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quência  e  determi-
nar  elementos  fal-
tantes  ou  seguin-
tes.

Relação  de
igualdade

(EF03MA11) Com-
preender a ideia de
igualdade  para  es-
crever  diferentes
sentenças  de  adi-
ções ou de subtra-
ções de dois núme-
ros naturais que re-
sultem  na  mesma
soma ou diferença.

(EF03MA11RS-1)
Observar, explorar
e compreender as
ideias de equiva-
lência na igualda-
de (2+3=5, então
5=2+3) e igualda-
de das diferenças
ou somas (20 -
10= 10 e 40 - 30 =
10; então 20 - 10 =
40 - 30; da mesma
forma para a adi-
ção) aplicando-as
em  situações  di-
versas  com  ou
sem apoio de ma-
terial manipulável.

• Igualdade em sentenças de
adição e de subtração de dois
números naturais.

Sequência  nu-
mérica  recursi-
va  formada  por
múltiplos de um
número natural

(EF04MA12) Reco-
nhecer, por meio de
investigações,  que
há grupos de núme-
ros naturais para os
quais  as  divisões
por um determinado
número  resultam
em  restos  iguais,
identificando regula-
ridades.

(EF04MA12RS-1)
Observar  e explo-
rar, por meio de in-
vestigações  e  com
apoio  de material
manipulável, carac-
terísticas de dife-
rentes grupos de
números naturais
percebendo regula-
ridades existentes
relacionadas à divi-
são.

• Regularidades;

• Divisão com restos iguais.

Relações  entre
adição e subtra-
ção e entre
multiplicação  e
divisão

(EF04MA13) Reco-
nhecer,  por  meio
de  investigações,
utilizando a calcula-
dora  quando  ne-
cessário,  as  rela-
ções inversas entre
as  operações  de
adição e de subtra-
ção e de multiplica-
ção  e  de  divisão,
para  aplicá-las  na
resolução  de  pro-
blemas.

(EF04MA13RS-1)
Discutir, compreen-
der  e  socializar,
com apoio  de  ma-
terial manipulável e
calculadora, as re-
lações inversas en-
tre as operações
utilizando-as na
resolução de pro-
blemas.

• Relações  entre  adição  e
subtração;
• Relações  entre  multiplica-
ção e divisão;
• Manuseio da calculadora;

• Resolução de problemas.

Propriedades
da igualdade

(EF04MA14) Reco-
nhecer  e  mostrar,
por  meio  de  exem-
plos,  que a relação
de  igualdade  exis-
tente entre dois ter-
mos  permanece
quando se adiciona
ou  se  subtrai  um
mesmo  número  a
cada um desses ter-

(EF04MA14RS-1)
Observar  e argu-
mentar, em diferen-
tes situações de
cálculos e na reso-
lução de proble-
mas, o significado
de igualdade, ou
seja, equivalência
existente entre dois
termos  quando se

• Propriedades da igualdade;

• Operações fundamentais da
matemática com números natu-
rais.
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mos.

(EF04MA15) Deter-
minar o número des-
conhecido que torna
verdadeira  uma
igualdade que envol-
ve as operações fun-
damentais  com  nú-
meros naturais.

adiciona ou se sub-
trai um mesmo nú-
mero a cada um
desses termos.

(EF04MA15RS-01)
Observar,  discutir e
compreender que
em situações diver-
sas, há a necessida-
de de identificar va-
lores desconhecidos
e associar as opera-
ções fundamentais
com números natu-
rais, bem como,
suas operações in-
versas.

Propriedades
da  igualdade  e
noção de
equivalência

(EF05MA10) Con-
cluir, por meio de in-
vestigações,  que  a
relação  de  igualda-
de  existente  entre
dois  membros  per-
manece  ao  adicio-
nar,  subtrair,  multi-
plicar  ou  dividir
cada um desses
membros  por  um
mesmo  número,
para construir a no-
ção  de  equivalên-
cia.

(EF05MA11) Re-
solver  e  elaborar
problemas  cuja
conversão em sen-
tença  matemática
seja uma igualdade
com uma operação
em que um dos ter-
mos é desconheci-
do.

(EF05MA10RS-1)
Investigar, interpre-
tar  e  sistematizar
conclusões  que
uma  igualdade
não se altera
ao  adicionar  ou
subtrair,  multiplicar
ou dividir os
seus  termos  por
um  mesmo  núme-
ro, através de pro-
blemas e tecnologi-
as digitais.

(EF05MA11RS-1)
Modelar, resolver e
elaborar problemas
cuja conversão em
sentença matemáti-
ca seja uma igual-
dade  com  uma
operação em que
um dos termos é
desconhecido.

• Propriedades da igualdade;

• Noção de equivalência;

• Problemas  com  algoritmos
e sentença matemática.

Grandezas dire-
tamente propor-
cionais
Problemas  en-
volvendo a par-
tição  de  um
todo
em duas partes
proporcionais

(EF05MA12)  Re-
solver  problemas
que envolvam vari-
ação  de proporcio-
nalidade  direta  en-
tre  duas  grande-
zas,  para  associar
a  quantidade  de
um produto  ao va-
lor  a  pagar,  alterar
as  quantidades  de
ingredientes  de re-
ceitas,  ampliar  ou
reduzir  escala  em
mapas,  entre  ou-
tros.

(EF05MA12RS-1)
Compreender e
utilizar a relação
entre grandezas
diretamente pro-
porcionais, usando
medidas usuais ou
não, selecionando
a mais adequada
em função do pro-
blema e do grau
de precisão do re-
sultado.

(EF05MA12RS-02)
Interpretar, avaliar

• Grandezas diretamente pro-
porcionais;
• Problemas  envolvendo  a
partição  de  um todo  em duas
partes proporcionais.
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(EF05MA13) Resol-
ver  problemas  en-
volvendo  a  partilha
de  uma  quantidade
em duas partes de-
siguais,  tais  como
dividir  uma  quanti-
dade em duas par-
tes,  de  modo  que
uma  seja  o  dobro
da outra, com com-
preensão  da  ideia
de  razão  entre  as
partes e delas com
o todo.

e resolver proble-
mas que envolvam
ampliação ou redu-
ção de quantidades
de forma proporcio-
nal, utilizando es-
calas,  material  de
desenho ou  tecno-
logias digitais.

(EF05MA13RS-1)
Analisar, interpretar
e  discutir  as
relações de
variações entre
grandezas,  através
de  problemas  de
partilha  de  quanti-
dades, envolvendo
duas relações mul-
tiplicativas,
utilizando
representação  pró-
pria.

(EF05MA13RS-2)
Compreender  a
ideia de razão en-
tre as partes e o
todo, resolvendo
problemas de par-
tilha de quantida-
des com duas ou
mais relações, fa-
zendo uso  das re-
presentações sim-
bólicas.

2.1.3 Geometria

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Geometria,  do  Componente

Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência

2 Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera): reconhecimento, análise de características e planificações

3 Figuras  geométricas  planas  (triângulo,  quadrado,  retângulo,  trapézio  e
paralelogramo): reconhecimento e análise de características

4 Congruência de figuras geométricas planas
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5 Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido

6 Paralelismo e perpendicularismo

7 Figuras  geométricas  espaciais  (prismas  e  pirâmides):  reconhecimento,
representações, planificações e características

8 Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares

9 Simetria de reflexão

10 Plano  cartesiano:  coordenadas  cartesianas  (1º  quadrante)  e  representação  de
deslocamentos no plano cartesiano

11 Figuras  geométricas  espaciais:  reconhecimento,  representações,  planificações  e
características

12 Figuras geométricas planas: características, representações e ângulos

13 Ampliação  e  redução  de  figuras  poligonais  em  malhas  quadriculadas:
reconhecimento  da  congruência  dos  ângulos  e  da  proporcionalidade  dos  lados
correspondentes

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Geometria,  do  Componente  Curricular  Matemática,  da  Área  do

Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Localização  e
movimenta-
ção: represen-
tação de obje-
tos  e  pontos
de referência

(EF03MA12)  Des-
crever  e  represen-
tar,  por  meio  de
esboços  de  traje-
tos  ou  utilizando
croquis  e  maque-
tes,  a  movimenta-
ção de pessoas ou
de  objetos  no  es-
paço,  incluindo
mudanças de dire-
ção e sentido, com
base em diferentes
pontos de referên-
cia.

(EF03MA12RS-1)
Observar, explorar
e reconhecer a
movimentação  de
pessoas  ou obje-
tos  no  espaço
com  base em
pontos de refe-
rência em dife-
rentes situações
propostas.

(EF03MA12RS-2)
Elaborar  e cons-
truir maquetes,
para simular e
descrever deslo-
camentos.

• Localização  e  movi-
mentação;
• representação de obje-
tos;
• representação de pon-
tos de referência.

Figuras  geo-
métricas  es-
paciais  (cubo,
bloco retangu-
lar,  pirâmide,

(EF03MA13) Asso-
ciar  figuras  geo-
métricas  espaciais
(cubo, bloco retan-
gular,  pirâmide,

(EF03MA13RS-1)
Comparar  e no-
mear geometrica-
mente as figuras

• Figuras  geométricas
espaciais (cubo, bloco
• retangular,  pirâmide,
cone, cilindro e esfera);

92



Currículo  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo Pós-Alfabetização

cone,  cilindro
e  esfera):  re-
conhecimento,
análise de ca-
racterísticas e
planificações

cone, cilindro e es-
fera)  a  objetos  do
mundo físico e no-
mear  essas  figu-
ras.

(EF03MA14) Des-
crever  característi-
cas de algumas fi-
guras  geométricas
espaciais  (prismas
retos,  pirâmides,
cilindros,  cones),
relacionando-as
com suas planifica-
ções.

espaciais  identifi-
cando caracterís-
ticas, relacionan-
do a  objetos do
mundo físico e
expressando
suas  conclusões
verbalmente ou
por escrito.

(EF03MA14RS-1)
Explorar o signifi-
cado de planifica-
ção de uma figura
espacial cons-
truindo moldes e
representações,
percebendo as
representações
planificadas das
figuras espaciais.

• reconhecimento,  análi-
se de características e pla-
nificações de figuras geo-
métricas espaciais.

Figuras  geo-
métricas  pla-
nas (triângulo,
quadrado,  re-
tângulo, trapé-
zio e paralelo-
gramo):
reconheci-
mento e análi-
se de caracte-
rísticas

(EF03MA15) Clas-
sificar  e  comparar
figuras  planas  (tri-
ângulo,  quadrado,
retângulo,  trapézio
e  paralelogramo)
em relação a seus
lados  (quantidade,
posições  relativas
e  comprimento)  e
vértices.

(EF03MA15RS-1)
Observar, conhe-
cer e  utilizar
propriedades das
figuras planas,
tais  como:  quan-
tidade de lados e
vértices em situ-
ações  cotidianas
e de sala de aula.

(EF03MA15RS-2)
Manusear, discu-
tir e medir figuras
planas, utilizando
régua, fita métri-
ca, barbante e
outros instrumen-
tos de medida
convencionais ou
não, percebendo
as semelhanças e
diferenças entre
elas.

• Figuras  geométricas
planas  (triângulo,  quadra-
do,  retângulo,  trapézio  e
paralelogramo);
• reconhecimento  e
análise  de  características
de  figuras  geométricas
planas.

Congruência
de figuras ge-
ométricas  pla-
nas

(EF03MA16) Re-
conhecer  figuras
congruentes, usan-
do sobreposição e
desenhos  em  ma-
lhas  quadriculadas
ou triangulares, in-
cluindo  o  uso  de
tecnologias  digi-
tais.

(EF03MA16RS-1)
Observar, explo-
rar  e  representar
figuras com a
mesma forma e
tamanho inde-
pendentemente
da posição em
que se encon-
tram, identifican-
do a congruência
entre elas.

• Congruência de figuras
geométricas planas.
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Localização  e
movimenta-
ção:  pontos
de  referência,
direção e sen-
tido

Paralelismo  e
perpendicula-
rismo

(EF04MA16) Des-
crever  desloca-
mentos  e  localiza-
ção  de  pessoas  e
de  objetos  no  es-
paço,  por meio de
malhas quadricula-
das  e  representa-
ções  como  dese-
nhos, mapas, plan-
ta baixa e croquis,
empregando  ter-
mos como direita e
esquerda,  mudan-
ças  de  direção  e
sentido,  intersec-
ção,  transversais,
paralelas e perpen-
diculares.

(EF04MA16RS-1)
Explorar  e com-
preender  o  sig-
nificado  de inter-
secção  transver-
sal, paralela e
perpendicular em
situações cotidia-
nas e com apoio
de material mani-
pulável.

(EF04MA16RS-2)
Identificar,em ma-
teriais e represen-
tações (mapas...),
localizações do
seu cotidiano que
servem como  re-
ferência  descre-
vendo localiza-
ções  e  desloca-
mentos em  rela-
ção a outros pon-
tos de referência.

• Localização  e  movi-
mentação:  deslocamentos
e localização;
• Paralelismo  e  perpen-
dicularismo;
• Conceitos de: direita e
esquerda,  mudanças  de
direção e sentido, intersec-
ção,  transversais,  parale-
las e perpendiculares.

Figuras  geo-
métricas  es-
paciais  (pris-
mas e  pirâmi-
des): reconhe-
cimento,  re-
presentações,
planificações
e  característi-
cas

(EF04MA17) Asso-
ciar prismas e pirâ-
mides a suas plani-
ficações e analisar,
nomear  e  compa-
rar  seus  atributos,
estabelecendo  re-
lações entre as re-
presentações  pla-
nas e espaciais.

(EF04MA17RS-1)
Explorar e  anali-
sar  planificações
de  prismas  e   pi-
râmides,  constru-
indo moldes e
percebendo as re-
lações entre  re-
presentações  pla-
nas e espaciais.

(EF04MA17RS-2)
Identificar  prismas
e  pirâmides,  rela-
cionando  a  obje-
tos  do  mundo
físico  percebendo
suas característi-
cas.

• Figuras  geométricas
espaciais  (prismas e pirâ-
mides);
• Reconhecimento,  re-
presentações,  planifica-
ções  e  características  de
figuras  geométricas  espa-
ciais.

Ângulos  retos
e  não  retos:
uso de dobra-
duras,
esquadros  e
softwares

(EF04MA18) Re-
conhecer  ângulos
retos  e  não  retos
em  figuras  poligo-
nais com o uso de
dobraduras,  es-
quadros ou softwa-
res de geometria.

(EF04MA18RS-1)
Compreender no-
ções de ângulo e
seus significados
com apoio de ma-
terial manipulável,
dobraduras, instru-
mentos de medi-
ção e softwares
geométricos.

(EF04MA18RS-2)
Diferenciar ângu-
los retos e não re-
tos  em situações

• Ângulos retos e não re-
tos;
• Figuras poligonais;

• Manuseio  de  esqua-
dros;
• Interação  com  softwa-
res;
• Uso de dobraduras.
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diversas e com
apoio de material
manipulável, do-
braduras, instru-
mentos de medi-
ção e softwares
geométricos.

Simetria  de
reflexão

(EF04MA19) Re-
conhecer  simetria
de  reflexão  em  fi-
guras  e  em pares
de  figuras  geo-
métricas  planas  e
utilizá-la  na  cons-
trução  de  figuras
congruentes,  com
o  uso  de  malhas
quadriculadas e de
softwares de  geo-
metria.

(EF04MA19RS-1)
Discutir, argumen-
tar e compreender
o significado de
simetria de refle-
xão com apoio  de
malha quadricu-
lada e software de
geometria.

(EF04MA19RS-2)
Construir figuras
diversas em ma-
lhas quadricula-
das  e  softwares
de geometria per-
cebendo a con-
gruência existen-
te entre pares de
figuras.

• Simetria  de  refllexão
em figuras e em pares de
figuras  geométricas  pla-
nas; construção de figuras
congruentes,  com  o  uso
de malhas quadriculadas e
de  softwares de  geome-
tria.

Plano  cartesi-
ano:  coorde-
nadas cartesi-
anas  (1º  qua-
drante)  e  re-
presentação
de  desloca-
mentos
no  plano  car-
tesiano

(EF05MA14)  Utili-
zar e compreender
diferentes  repre-
sentações  para  a
localização  de  ob-
jetos  no  plano,
como mapas, célu-
las  em  planilhas
eletrônicas e coor-
denadas  geográfi-
cas,  a  fim  de  de-
senvolver  as  pri-
meiras  noções  de
coordenadas carte-
sianas.

(EF05MA15) Inter-
pretar, descrever e
representar a loca-
lização  ou  movi-
mentação de obje-
tos no plano carte-
siano (1º  quadran-
te), utilizando coor-
denadas  cartesia-
nas, indicando mu-
danças de direção

(EF05MA14RS-1)
Localizar e com-
preender
tes representa-
ções  de  pontos
ou objetos, usan-
do pares ordena-
dos de números
e/ou letras, em
desenhos presen-
tados em malhas
quadriculadas,
em planilhas ele-
trônicas e coorde-
nadas geográfi-
cas, a fim de de-
senvolver as pri-
meiras noções de
coordenadas car-
tesianas.

(EF05MA15RS-1)
Interpretar, des-
crever  e  repre-
sentar a localiza-
ção  ou  a movi-
mentação de pon-
tos no primeiro
quadrante do pla-
no cartesiano.

(EF05MA15RS-2)

• Coordenadas  cartesia-
nas: noções iniciais;
• Representação de des-
locamentos  no  plano  car-
tesiano.
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e de sentido  e  gi-
ros.

Observar e asso-
ciar pares orde-
nados a  pontos
no plano cartesia-
no, considerando
apenas o 1º qua-
drante.

(EF05MA15RS-3)
Discutir e des-
crever  a  movi-
mentação  de  ob-
jetos  no  espaço,
identificando  mu-
danças de dire-
ção e consi-
derando mais de
um referencial,
incluindo  primei-
ras noções da
utilização de co-
ordenadas.

Figuras  geo-
métricas  es-
paciais:  reco-
nhecimento,
representa-
ções,  planifi-
cações  e  ca-
racterísticas

(EF05MA16) Asso-
ciar figuras espaci-
ais  a  suas  planifi-
cações  (prismas,
pirâmides, cilindros
e  cones)  e  anali-
sar,  nomear  e
comparar seus atri-
butos.

(EF05MA16RS-1)
Analisar, nomear
e  classificar  a
partir  de suas
características,
similaridades e
diferenças entre
poliedros, tais
como prismas,
pirâmides
cilindros e outros.

(EF05MA16RS-2)
Planificar  e asso-
ciar atributos entre
prismas, pirâmi-
des, cones e cilin-
dros, utilizando
malha quadricula-
da ou tecnologias
digitais.

• Figuras  geométricas
espaciais (prismas, pirâmi-
des, cilindros e cones).

Figuras  geo-
métricas  pla-
nas:  caracte-
rísticas,
representa-
ções  e  ângu-
los

(EF05MA17) Re-
conhecer,  nomear
e comparar polígo-
nos,  considerando
lados,  vértices  e
ângulos,  e  dese-
nhá-los,  utilizando
material  de  dese-
nho ou tecnologias
digitais.

(EF05MA17RS-1)
Investigar, perce-
ber  e  classificar
relações entre o
número de faces,
vértices e arestas
de um poliedro,
utilizando materi-
al de desenho ou
tecnologias digi-
tais.

(EF05MA17RS-2)
Reconhecer ân-
gulo como mu-

• Figuras  geométricas
planas (polígonos).
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dança de direção
ou giro ou como o
espaço delimitado
por duas semirre-
tas de mesma ori-
gem, utilizando
material concreto,
desenho ou tec-
nologias digitais.

Ampliação  e
redução de fi-
guras  poligo-
nais  em  ma-
lhas  quadricu-
ladas:  reco-
nhecimento
da  congruên-
cia  dos  ângu-
los  e  da  pro-
porcionalidade
dos lados cor-
respondentes

(EF05MA18) Re-
conhecer  a  con-
gruência dos ângu-
los  e  a  proporcio-
nalidade  entre  os
lados  correspon-
dentes  de  figuras
poligonais em situ-
ações  de  amplia-
ção  e  de  redução
em malhas quadri-
culadas  e  usando
tecnologias  digi-
tais.

(EF05MA18RS-1)

Reconhecer,  em
situações  de am-
pliação e redução,
a conservação
dos  ângulos  e  a
proporcionalidade
entre os lados de
figuras poligonais,
utilizando  mapas
quadriculadas e
tecnologias digi-
tais.

(EF05MA18RS-2)
Perceber  e com-
preender  que
duas  figuras ou
ângulos seme-
lhantes são con-
gruentes quando
a razão de seme-
lhança entre elas
é igual a 1.

• Figuras poligonais : ân-
gulos.

2.1.4 Grandezas e Medidas

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Grandezas  e  Medidas,  do

Componente Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são:

1 Significado de medida e de unidade de medida

2 Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro,
instrumentos de medida, estimativas e comparações

3 Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e convencionais):
registro, estimativas e comparações

4 Comparação de áreas por superposição
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5 Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo

6 Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor
na utilização de diferentes cédulas e moedas

7 Medidas  de  comprimento,  massa  e  capacidade:  estimativas,  utilização  de
instrumentos de medida e de unidades de medida convencionais mais usuais

8 Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas

9 Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de
eventos e relações entre unidades de medida de tempo

10 Medidas de temperatura em grau Celsius:  construção de gráficos para indicar  a
variação da temperatura (mínima e máxima) medida em um dado dia ou em uma
semana

11 Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro

12 Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade: utilização
de unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais usuais

13 Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações

14 Noção de volume

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Grandezas e Medidas, do Componente Curricular Matemática, da Área

do Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Significado  de
medida  e  de
unidade de me-
dida

(EF03MA17) Re-
conhecer  que  o
resultado  de  uma
medida  depende
da unidade de me-
dida utilizada.

(EF03MA18) Es-
colher  a  unidade
de medida e o ins-
trumento  mais
apropriado  para
medições de com-

(EF03MA17RS-1)
Explorar diferentes
situações de medi-
ção, identificando e
expressando a uni-
dade de medida
mais adequada pa-
ra cada grandeza.

(EF03MA18RS-1)
Explorar e conhecer
o significado de
medir, utilizando
diferentes instru-
mentos para essa

• Medida;

• Unidade de medida.
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primento, tempo e
capacidade.

atividade em situa-
ções cotidianas.

(EF03MA18RS-2)
Identificar  e listar
instrumentos  de
medida usados na
comunidade  em
que vive.

Medidas  de
comprimento
(unidades não 
convencionais
e  convencio-
nais): registro,
instrumentos
de medida,  es-
timativas e
comparações

(EF03MA19) Esti-
mar, medir e com-
parar  comprimen-
tos, utilizando uni-
dades  de  medida
não  padronizadas
e  padronizadas
mais  usuais  (me-
tro,  centímetro  e
milímetro) e diver-
sos
instrumentos  de
medida.

(EF03MA19RS-1)
Observar, discutir,
argumentar e reco-
nhecer, a partir de
situações diversas,
medidas não con-
vencionais como
grandezas que po-
dem ser medidas
compreendendo
que a mesma medi-
ção pode ser ex-
pressa de forma di-
ferente dependendo
da unidade de me-
dida escolhida.

• Medidas de compri-
mento  (metro,   centí-
metro e milímetro);
• Unidades  de  medi-
da não padronizadas e
padronizadas.

Medidas de ca-
pacidade  e  de
massa  (unida-
des
não  convencio-
nais  e  conven-
cionais):  regis-
tro,
estimativas  e
comparações

(EF03MA20)  Esti-
mar e medir capa-
cidade  e  massa,
utilizando  unida-
des  de  medida
não  padronizadas
e  padronizadas
mais  usuais  (litro,
mililitro,  quilogra-
ma, grama e mili-
grama),  reconhe-
cendo-as em leitu-
ra  de  rótulos  e
embalagens, entre
outros.

(EF03MA20RS-1)
Observar  e reco-
nhecer grandezas
de capacidade e
massa estabelecen-
do relações entre
suas  unidades  de
medida (kg e g, l e
ml) em situações
cotidianas

• Medidas de capaci-
dade e de massa (litro,
mililitro,  quilograma,
grama e miligrama);
• Unidades  de  medi-
da não padronizadas e
padronizadas.

Comparação
de  áreas  por
superposição

(EF03MA21)
Comparar,  visual-
mente  ou  por  su-
perposição,  áreas
de faces  de  obje-
tos, de figuras pla-
nas  ou  de  dese-
nhos.

(EF03MA21RS-1)
Perceber, através
de material manipu-
lável  e  representa-
ções, que diferentes
superfícies podem
conter a mesma
medida de área.

• Comparação  de
áreas  por  superposi-
ção.

Medidas  de
tempo:  leitura
de horas em re-
lógios digitais e
analógicos,  du-
ração de even-
tos  e  reconhe-
cimento  de  re-
lações  entre
unidades  de

(EF03MA22) Ler e
registrar  medidas
e  intervalos  de
tempo,  utilizando
relógios  (analógi-
co  e  digital)  para
informar  os  horá-
rios  de  início  e
término de realiza-
ção  de  uma ativi-

(EF03MA22RS-1)
Compreender,  ler  e
utilizar as diferentes
notações para re-
gistro de horas indi-
cando a duração de
um acontecimento e
identificando horas
e minutos.

• Medidas  de  tempo
(relógios).
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medida de tem-
po

dade  e  sua  dura-
ção.

(EF03MA23) Ler
horas em relógios
digitais e em reló-
gios  analógicos  e
reconhecer a rela-
ção  entre  hora  e
minutos  e  entre
minuto  e  segun-
dos.

(EF03MA23RS-1)
Observar  e manu-
sear relógios diver-
sos, realizando  as
trocas  entre  as
diferentes represen-
tações  das horas,
representando
acontecimentos do
seu cotidiano.

(EF03MA23RS-2)
Compreender as re-
lações entre as uni-
dades  de  tempo,  e
suas equivalências
(90 minutos é equi-
valente a uma hora
e 30 minutos, 2 mi-
nutos é equivalente
a 120 segundos).

Sistema  mone-
tário  brasileiro:
estabelecimen-
to
de  equivalên-
cias  de  um
mesmo  valor
na
utilização de di-
ferentes  cédu-
las e moedas

(EF03MA24) Re-
solver  e  elaborar
problemas que en-
volvam  a  compa-
ração e a  equiva-
lência  de  valores
monetários do sis-
tema brasileiro em
situações de com-
pra, venda e troca.

(EF03MA24RS-1)
Explorar e expres-
sar as trocas e
comparações  entre
cédulas  e moedas
do sistema monetá-
rio brasileiro, apli-
cando-as na resolu-
ção de problemas.

• Sistema  monetário
brasileiro;
• Problemas de com-
pra, venda e troca.

Medidas  de
comprimento,
massa  e  capa-
cidade:
estimativas, uti-
lização  de  ins-
trumentos  de
medida  e  de
unidades  de
medida  con-
vencionais
mais usuais

(EF04MA20) Me-
dir e estimar com-
primentos (incluin-
do  perímetros),
massas  e  capaci-
dades, utilizando
unidades de medi-
da  padronizadas
mais usuais, valo-
rizando  e  respei-
tando a cultura lo-
cal.

(EF04MA20RS-1)
Interpretar e avaliar
situações  diversas
em que há ne-
cessidade de me-
dição de compri-
mento, massa e
capacidade, utili-
zando instrumentos
convencionais ou
não, expressando
suas  conclusões a
partir de unidades
de medida padro-
nizadas.

(EF04MA20RS-2)
Estimar e reconhe-
cer perímetro como
medida de compri-
mento, aplicando-o
em situações diver-
sas.

• Medidas de compri-
mento,  massa  e capa-
cidade;
• unidades  de  medi-
da convencionais.
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Áreas  de  figu-
ras construídas
em malhas
quadriculadas

(EF04MA21) Me-
dir,  comparar  e
estimar área de fi-
guras  planas  de-
senhadas em ma-
lha  quadriculada,
pela  contagem
dos  quadradinhos
ou de metades de
quadradinho,  re-
conhecendo  que
duas  figuras  com
formatos  diferen-
tes  podem  ter  a
mesma medida de
área.

(EF04MA21RS-1)
comparar  e  estimar
áreas em situações
diversas, utilizando
malha quadriculada
e perceber  que  a
disposição da figura
não interfere na me-
dida de  sua área.

• Áreas  de  figuras
construídas em malhas
quadriculadas.

Medidas  de
tempo:  leitura
de horas em re-
lógios digitais e
analógicos,  du-
ração de even-
tos e relações
entre  unidades
de  medida  de
tempo

(EF04MA22) Ler e
registrar  medidas
e  intervalos  de
tempo  em  horas,
minutos  e  segun-
dos  em situações
relacionadas  ao
seu  cotidiano,  co-
mo  informar  os
horários  de  início
e término de reali-
zação de uma ta-
refa  e  sua  dura-
ção.

(EF04MA22RS-1)
Observar e explo-
rar a unidade de
medida  de  tempo,
percebendo as rela-
ções existentes  en-
tre hora, minuto  e
segundo  em situa-
ções cotidianas. nI-
dentificar e regis-
trar horário de iní-
cio e término de ta-
refas diversas, utili-
zando marcações
adequadas para
representá- los.

• Medidas  de  tempo:
leitura de horas em re-
lógios digitais  e  analó-
gicos.
• Registro  (ou  escri-
ta) das horas.

Medidas  de
temperatura em
grau  Celsius:
construção  de
gráficos  para
indicar  a  varia-
ção  da  tempe-
ratura  (mínima
e máxima) me-
dida  em  um
dado dia ou em
uma semana

(EF04MA23) Re-
conhecer  tempe-
ratura como gran-
deza e o grau Cel-
sius como unidade
de  medida  a  ela
associada  e  uti-
lizá-lo  em compa-
rações  de  tempe-
raturas  em  dife-
rentes  regiões  do
Brasil ou no exteri-
or  ou,  ainda,  em
discussões  que
envolvam  proble-
mas  relacionados
ao  aquecimento
global.

(EF04MA24) Re-
gistrar  as  tempe-
raturas  máxima  e
mínima  diárias,
em  locais  do  seu

(EF04MA23RS-1)
Observar  e inter-
pretar situações on-
de  há necessidade
de medição da
temperatura,  utili-
zando caracterís-
ticas locais para
comparação e dis-
cussão referente à
situação ambiental.

(EF04MA23RS-2)
Discutir e reconhe-
cer  grau  Celsius
como unidade de
medida da tempera-
tura aplicando-o em
situações cotidia-
nas, locais e regio-
nais.

(EF04MA24RS-1)
Perceber variações
de temperatura,
identificando míni-
ma e máxima  e

• Medidas de tempe-
ratura em grau Celsius.
• Gráficos de colunas
representando  a  tem-
peratura.
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cotidiano, e elabo-
rar gráficos de co-
lunas com as vari-
ações  diárias  da
temperatura,  utili-
zando,  inclusive,
planilhas  eletrôni-
cas.

representando  suas
conclusões com
auxílio de tabelas,
gráficos e planilhas
eletrônicas.

(EF04MA24RS-2)
Identificar  o termô-
metro  como  instru-
mento de medida
da temperatura, uti-
lizando-o de forma
adequada em situa-
ções diversas.

Problemas utili-
zando  o  siste-
ma  monetário
brasileiro

(EF04MA25) Re-
solver  e  elaborar
problemas que en-
volvam  situações
de compra e ven-
da  e  formas  de
pagamento,  utili-
zando  termos
como troco e des-
conto,  enfatizando
o  consumo  ético,
consciente  e  res-
ponsável.

(EF04MA25RS-1)
Explorar, compre-
ender e sintetizar
conclusões sobre
situações cotidianas
que envolvam com-
pra, venda, troco e
desconto,perceben-
do diferentes for-
mas de pagamento
e  identificando  as
mais vantajosas.

(EF04MA25RS-2)
Agir de forma ética,
consciente e res-
ponsável  em  situa-
ções de consumo.

• Sistema  monetário
brasileiro;
• Problemas  envol-
vendo troco e  descon-
to.

Medidas  de
comprimento,
área,  massa,
tempo,
temperatura  e
capacidade: uti-
lização  de  uni-
dades  conven-
cionais  e  rela-
ções entre as
unidades  de
medida  mais
usuais

(EF05MA19) Re-
solver  e  elaborar
problemas  envol-
vendo  medidas
das  grandezas
comprimento,  áre-
a,  massa,  tempo,
temperatura  e  ca-
pacidade,  recor-
rendo  a  transfor-
mações  entre  as
unidades  mais
usuais em contex-
tos socioculturais.

(EF05MA19RS1)
Identificar,  compa-
rar  e  realizar  esti-
mativas de medidas
de comprimento,
massa,  capacidade
e temperatura tendo
como referência
unidades de medi-
das convencionais e
não convencionais.

(EF05MA19RS-2)
Estabelecer rela-
ções  entre  as  uni-
dades  de medidas
de tempo e com-
preender as trans-
formações do tem-
po cronológico em
situações do coti-
diano.

(EF05MA19RS-3)
Modelar,  resolver  e
elaborar  problemas
envolvendo as me-
didas de grandezas

• Medidas de compri-
mento,  área,  massa,
tempo,  temperatura  e
capacidade;
• unidades  convenci-
onais.
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e sintetizar con-
clusões.

Áreas  e  perí-
metros de figu-
ras poligonais:
algumas  rela-
ções

(EF05MA20) Con-
cluir,  por  meio  de
investigações, que
figuras de períme-
tros  iguais  podem
ter  áreas  diferen-
tes  e  que,  tam-
bém,  figuras  que
têm a mesma área
podem ter períme-
tros diferentes.

(EF05MA20RS-1)
Analisar, comparar
e concluir relações
entre área e perí-
metro de duas fi-
guras poligonais re-
correndo às rela-
ções entre elas ou a
decomposição e
composição.

(EF05MA20RS-2)
Investigar, reco-
nhecer e provar que
duas figuras podem
ter a mesma área,
mas não serem ne-
cessariamente con-
gruentes.

(EF05MA20RS-3)
Desenvolver estra-
tégias para estimar
e comparar a medi-
da da área de re-
tângulos, triângulos
e outras figuras re-
gulares, utilizando
malhas.

• Áreas e  perímetros
de figuras poligonais.

Noção de volu-
me

(EF05MA21) Re-
conhecer  volume
como  grandeza
associada  a  sóli-
dos geométricos e
medir volumes por
meio  de  empilha-
mento  de  cubos,
utilizando,  prefe-
rencialmente,  ob-
jetos concretos

(EF05MA21RS-1)
Reconhecer e medir
volume como gran-
deza  associada  a
sólidos geométri-
cos, por meio de
empilhamento de
cubos e tecnologias
digitais.

• Volume.

2.1.5 Probabilidade e Estatística

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Probabilidade e Estatística, do

Componente Curricular Matemática, da Área do Conhecimento Matemática são: 

1 Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral

2 Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e
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gráficos de barras

3 Coleta,  classificação  e  representação  de  dados  referentes  a  variáveis
categóricas, por meio de tabelas e gráficos

4 Análise de chances de eventos aleatórios

5 Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunas gráficos
pictóricos

6 Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas

7 Coleta, classificação e representação de dados de pesquisa realizada

8 Espaço amostral: análise de chances de eventos aleatórios

9 Cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis

10 Leitura, coleta, classificação interpretação e representação de dados em tabelas
de dupla entrada, gráfico de colunas agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de
linhas

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Probabilidade e Estatística, do Componente Curricular Matemática, da

Área do Conhecimento Matemática são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Análise da ideia
de acaso em si-
tuações do
cotidiano: espa-
ço amostral

(EF03MA25) Identifi-
car,  em eventos  fa-
miliares  aleatórios,
todos  os  resultados
possíveis, estimando
os que têm maiores
ou menores chances
de ocorrência.

(EF03MA25RS-1)Ob-
servar, discutir  e  re-
gistrar,  em  eventos
aleatórios  do  cotidia-
no,  todos os resulta-
dos possíveis, fazen-
do  estimativas  de
maior ou menor chan-
ce de ocorrência.

• Ideia de acaso;

• Amostragem.

Leitura,  inter-
pretação  e  re-
presentação de
dados em tabe-
las  de  dupla
entrada e gráfi-
cos de barras

(EF03MA26) Resol-
ver  problemas cujos
dados  estão  apre-
sentados em tabelas
de  dupla  entrada,
gráficos de barras ou
de colunas.

(EF03MA26RS-1) Ex-
trair e utilizar dados
expressos em gráfi-
cos de barras ou co-
lunas e tabelas de
dupla entrada, identi-
ficando as relações
existentes entre os
valores, comunican-
do-as de forma oral.

• Tabelas  de  du-
pla entrada;
• Gráficos de bar-
ras.
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(EF03MA27) Ler, in-
terpretar e comparar
dados  apresentados
em tabelas de dupla
entrada,  gráficos  de
barras  ou  de  colu-
nas,  envolvendo  re-
sultados  de  pesqui-
sas  significativas,
utilizando  termos
como maior e menor
frequência,  apropri-
ando-se  desse  tipo
de  linguagem  para
compreender  aspec-
tos da realidade so-
ciocultural  significati-
vos.

(EF03MA27RS-1) Ex-
plorar, extrair e regis-
trar dados expressos
em tabelas e gráficos,
identificando e  com-
preendendo o signifi-
cado de maior ou me-
nor  frequência dos
eventos.

Coleta,  classifi-
cação  e  repre-
sentação  de
dados  referen-
tes  a  variáveis
categóricas,
por meio de
tabelas  e  gráfi-
cos

(EF03MA28) Reali-
zar  pesquisa  envol-
vendo  variáveis  ca-
tegóricas em um uni-
verso de até 50 ele-
mentos, organizar os
dados coletados utili-
zando listas, tabelas
simples ou de dupla
entrada  e  repre-
sentá-los  em  gráfi-
cos de colunas sim-
ples, com e sem uso
de  tecnologias  digi-
tais.

(EF03MA28RS-1)
Identificar variáveis
categóricas em estu-
dos estatísticos diver-
sos em um universo
de até 50 elementos.

(EF03MA28RS-2) Ex-
plorar, tabular dados
e construir gráficos,
utilizando planilhas
eletrônicas.

• Listas  organiza-
doras de dados;
• Tabelas  sim-
ples;
• Tabelas  de  du-
pla entrada.

Análise  de
chances  de
eventos  aleató-
rios

(EF04MA26) Identifi-
car,  entre  eventos
aleatórios cotidianos,
aqueles  que  têm
maior  chance  de
ocorrência,  reconhe-
cendo  característi-
cas  de  resultados
mais prováveis, sem
utilizar frações.

(EF04MA26RS-1)
Observar e perceber,

nos
eventos  cotidianos,
suas chances de
ocorrência, classifi-
cando-os em prová-
veis ou improváveis.

• Probabilidade.

Leitura,  inter-
pretação  e  re-
presentação de
dados em tabe-
las  de  dupla
entrada,  gráfi-
cos de colunas
simples e agru-
padas,  gráficos
de barras e co-
lunas e
gráficos  pictóri-
cos

(EF04MA27)  Anali-
sar  dados  apresen-
tados  em  tabelas
simples ou de dupla
entrada  e  em  gráfi-
cos  de  colunas  ou
pictóricos, com base
em informações das
diferentes  áreas  do
conhecimento, e pro-
duzir
texto  com a  síntese
de sua análise.

(EF04MA27RS-1)
Observar, registrar e
interpretar dados dis-
postos  em  tabelas
simples ou de dupla
entrada e em gráficos
de colunas ou pictóri-
cos, expressando
suas conclusões de
forma oral e escrita.

• Tabelas  sim-
ples;
• Tabelas  de  du-
pla entrada;
• Gráficos  de  co-
lunas ou pictóricos.

Diferenciação
entre  variáveis
categóricas  e
variáveis  nu-

(EF04MA28) Reali-
zar  pesquisa  envol-
vendo  variáveis  ca-
tegóricas  e  numéri-

(EF04MA28RS-1)
Identificar  e diferen-
ciar  variáveis cate-
góricas e numéricas e

• Variáveis  cate-
góricas  e  numéri-
cas;
• Tabelas  de  co-
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méricas
Coleta,  classifi-
cação  e  repre-
sentação  de
dados  de  pes-
quisa realizada

cas  e  organizar  da-
dos  coletados  por
meio  de  tabelas  e
gráficos  de  colunas
simples  ou  agrupa-
das, com e sem uso
de  tecnologias  digi-
tais.

interpretar os dados
apresentados em es-
tudos estatísticos di-
versos.

(EF04MA28RS-2)
Discutir e organizar
dados coletados a
partir  de  pesquisas
realizadas, tabulando
e construindo gráficos
com e sem uso de
tecnologias digitais.

lunas simples;
• Gráficos  de  co-
lunas simples;
• Gráficos  de  co-
lunas agrupadas.

Espaço  amos-
tral:  análise  de
chances  de
eventos  aleató-
rios

(EF05MA22) Apre-
sentar todos os pos-
síveis  resultados  de
um experimento ale-
atório,
estimando  se  esses
resultados são igual-
mente  prováveis  ou
não.

(EF05MA22RS-1) Ex-
plorar, compreender
e elencar as possibili-
dades de ocorrência
de  uma  determinada
situação em um ex-
perimento.

• Espaço  amos-
tral.

Cálculo de pro-
babilidade  de
eventos  equi-
prováveis

(EF05MA23) Deter-
minar  a  probabilida-
de de ocorrência de
um  resultado  em
eventos  aleatórios,
quando todos os re-
sultados  possíveis
têm a mesma chan-
ce de ocorrer  (equi-
prováveis).

(EF05MA23RS-1)
Determinar e justificar
a  probabilidade  de
ocorrência de um
resultado em eventos
aleatórios,  quando
todos  os  resultados
possíveis têm a
mesma chance de
ocorrer (equiprová-
veis).

(EF05MA23RS-02)
Comparar as probabi-
lidades de ocorrência
de eventos, represen-
tando-as com frações
e inferir sobre os re-
sultados.

• Cálculo  de  pro-
babilidade de even-
tos equiprováveis.

Leitura,  coleta,
classificação in-
terpretação e
representação
de  dados  em
tabelas  de  du-
pla  entrada,
gráfico de colu-
nas agrupadas,
gráficos  pictóri-
cos e gráfico de
linhas

(EF05MA24) Inter-
pretar  dados  esta-
tísticos  apresenta-
dos em textos, tabe-
las  e  gráficos  (colu-
nas ou linhas),  refe-
rentes  a  outras
áreas  do  conheci-
mento  ou  a  outros
contextos,  como
saúde  e  trânsito,  e
produzir  textos  com
o objetivo de sinteti-
zar conclusões.

(EF05MA24RS-1)
Ler      e interpretar e
ava-liar informações e
dados apresentados
de maneira organiza-
da por meio de listas,
tabelas, mapas e grá-
ficos, e em situação
problema.

(EF05MA24RS-2)
Interpretar, concluir e
compartilhar peque-
nas análises de grá-
ficos, apresentados
em diferentes áreas
do conhecimento ou
outros contextos, uti-

• Tabelas  de  du-
pla entrada;
• Gráfico de colu-
nas agrupadas;
• Gráficos  pictóri-
cos;
• Gráfico  de  li-
nhas.
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(EF05MA25) Reali-
zar  pesquisa  envol-
vendo  variáveis  ca-
tegóricas  e  numéri-
cas, organizar dados
coletados  por  meio
de  tabelas,  gráficos
de  colunas,  pictóri-
cos e de linhas, com
e sem uso de tecno-
logias  digitais,  e
apresentar  texto  es-
crito sobre a finalida-
de da  pesquisa  e  a
síntese  dos  resulta-
dos.

lizando revistas, jor-
nais e internet para
coleta de dados.

(EF05MA24RS-3)
Resolver e sistema-
tizar conclusões de
problemas com da-
dos apresentados de
maneira organizada,
por meio de tabelas e
gráficos.

(EF05MA25RS-1)
Formular questões  e
definir  estratégias
apropriadas  a  coleta
de  dados, por meio
de observações, me-
dições e experi-
mentos, referente a
diferentes contextos
da realidade do alu-
no.

(EF05MA25RS-2)

Reconhecer os tipos
de variáveis anali-
sadas a partir das
questões elaboradas
no planejamento da
pesquisa.

(EF05MA25RS-3)
Utilizar a forma
apropriada  de  orga-
nizar e apresentar os
dados coletados (es-
colha e construção
adequada de tabelas
e  gráficos),  com  e
sem uso  de  tecno-
logias.

(EF05MA25RS-4)
Explicar e siste-
matizar  conclusões
sobre a  finalidade  e
os  resultados  da
pesquisa, através de
texto escrito.
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3. ÁREA DA CIÊNCIAS DA NATUREZA

Competências específicas da área da Ciências da Natureza

As Competências Específicas, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Compreender  as  Ciências  da  Natureza  como  empreendimento  humano,  e  o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

2 Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da
Natureza,  bem  como  dominar  processos,  práticas  e  procedimentos  da
investigação  científica,  de  modo  a  sentir  segurança  no  debate  de  questões
científicas,  tecnológicas,  socioambientais  e  do  mundo  do  trabalho,  continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.

3 Analisar,  compreender  e  explicar  características,  fenômenos  e  processos
relativos  ao  mundo  natural,  social  e  tecnológico  (incluindo  o  digital),  como
também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade
para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas)
com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza.

4 Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência
e  de  suas  tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5 Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e
negociar  e  defender  ideias  e  pontos  de  vista  que  promovam  a  consciência
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a
diversidade de indivíduos e de grupos sociais,  sem preconceitos  de qualquer
natureza.

6 Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver  problemas  das  Ciências  da  Natureza  de  forma  crítica,  significativa,
reflexiva e ética.

7 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se
na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8 Agir  pessoal  e  coletivamente  com  respeito,  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade,  resiliência  e  determinação,  recorrendo  aos  conhecimentos  das
Ciências  da  Natureza  para  tomar  decisões  frente  a  questões  científico-
tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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           3.1 Componente Curricular Ciências

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  Ciências,  da  Área  de

Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Compreender  as  Ciências  da  Natureza  como  empreendimento  humano,  e  o
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.

2 Compreender  conceitos  fundamentais  e  estruturas  explicativas  das  Ciências  da
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação
científica,  de  modo  a  sentir  segurança  no  debate  de  questões  científicas,
tecnológicas,  socioambientais  e  do  mundo  do  trabalho,  continuar  aprendendo  e
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

3 Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos
ao  mundo  natural,  social  e  tecnológico  (incluindo  o  digital),  como  também  as
relações  que  se  estabelecem  entre  eles,  exercitando  a  curiosidade  para  fazer
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza.

4 Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e
de  suas  tecnologias  para  propor  alternativas  aos  desafios  do  mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.

5 Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e
negociar  e  defender  ideias  e  pontos  de  vista  que  promovam  a  consciência
socioambiental  e  o  respeito  a  si  próprio  e  ao  outro,  acolhendo e  valorizando  a
diversidade  de  indivíduos  e  de  grupos  sociais,  sem  preconceitos  de  qualquer
natureza.

6 Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e
resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva
e ética.

7 Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na
diversidade humana,  fazendo-se respeitar  e  respeitando o outro,  recorrendo aos
conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8 Agir  pessoal  e  coletivamente  com  respeito,  autonomia,  responsabilidade,
flexibilidade,  resiliência  e  determinação,  recorrendo  aos  conhecimentos  das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas
e  socioambientais  e  a  respeito  da  saúde  individual  e  coletiva,  com  base  em
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.
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Dimensões do Conhecimento

As Dimensões do Conhecimento, do Componente Curricular Ciências, da Área de
Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Definição de problemas

2 Levantamento, análise e representação

3 Comunicação

4 Intervenção

Unidades Temáticas do Componente Ciências

3.1.1 Matéria e Energia

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Matéria  e  Energia,  do

Componente Curricular Ciências, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Produção de som

2 Efeitos da luz nos materiais

3 Saúde auditiva e visual

4 Misturas

5 Transformações reversíveis e não reversíveis

6 Propriedades físicas dos materiais

7 Ciclo hidrológico

8 Consumo consciente

9 Reciclagem

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Matéria  e  Energia,  do  Componente  Curricular  Ciências,  da  Área  do

Conhecimento Ciências da Natureza são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Produção
de som

(EF03CI01) Pro-
duzir  diferentes
sons  a  partir  da
vibração de vari-
ados  objetos  e
identificar  variá-
veis  que  influem
nesse fenômeno.

(EF03CI01RS-1)
Demonstrar, através
de experimentos, os
sons produzidos em
diferentes materiais.

(EF03CI01RS-2)
Analisar  os  sons
produzidos  pelos
objetos  de  diferen-
tes materiais.

(EF03CI01RS-3)
Comparar  os  dife-
rentes sons produzi-
dos  em  diferentes
materiais e formas.

(EF03CI01RS-4)
Relacionar  os  dife-
rentes sons (timbre,
altura  e  instensida-
de sonoras com os
instrumentos  musi-
cais.

• Audição humana; 

• Instrumentos Musicais;

• Sons da natureza.

Efeitos  da
luz nos ma-
teriais

(EF03CI02) Ex-
perimentar  e  re-
latar o que ocor-
re com a passa-
gem da luz atra-
vés  de  objetos
transparentes
(copos,  janelas
de  vidro,  lentes,
prismas,  água
etc.),  no  contato
com  superfícies
polidas  (espe-
lhos)  e  na  inter-
secção  com  ob-
jetos opacos (pa-
redes,  pratos,
pessoas e outros
objetos  de  uso
cotidiano).

(EF03CI02RS-1)
Observar  a  passa-
gem da luz em dife-
rentes objetos.

(EF03CI02RS-2)
Identificar as altera-
ções  que  a  passa-
gem da luz provoca.

(EF03CI02RS-3)
Demonstrar, através
de experimentos, as
alterações  provoca-
das pela passagem
da luz.

(EF03CI02RS-4)
Demonstrar o efeito
do arco-íris em dife-
rentes meios, água,
prisma e lentes.

• Benefícios  e  perigos  da
exposição do corpo ao sol ;
• A cor  dos  materiais  ex-
postos ao sol ;
• Meios Translúcidos; 

• Meios opacos; 

• Meios Transparentes; 

• Superfícies Polidas e Es-
pelhos Luz e Cor;
• Energia luminosa.

Saúde audi-
tiva e visual

(EF03CI03) Dis-
cutir  hábitos  ne-
cessários para a
manutenção  da
saúde auditiva  e
visual  conside-
rando  as  condi-
ções do ambien-
te em termos de
som e luz.

(EF03CI03RS-1)
Enunciar  ações au-
ditivas e visuais que
promovam  hábitos
saudáveis.

(EF03CI03RS-2)
Observar,  através
de  experimentos,
condições  ambien-
tais  prejudiciais  à

• Poluição sonora e visual;

• Sons da natureza;

• Sons da cidade;

• Uso do fone de ouvido.
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saúde auditiva e vi-
sual.

(EF03CI03RS-3)
Promover  hábitos
saudáveis, reconhe-
cendo o uso de mé-
todos preventivos.

Misturas (EF04CI01)
Identificar  mistu-
ras  na  vida  diá-
ria, com base em
suas  proprieda-
des  físicas  ob-
serváveis,  reco-
nhecendo  sua
composição.

(EF04CI01RS-1)
Descrever as mistu-
ras identificadas no
cotidiano.

(EF04CI01RS2) Lis-
tar  os  diferentes  ti-
pos  de  separação
de misturas.

(EF04CI01RS-3)
Demonstrar  através
de  experimentos  a
separação  de  dife-
rentes  misturas  do
seu cotidiano.

(EF04CI01RS-4)
Descrever as propri-
edades  observadas
nas misturas.

• Estados da matéria; 

• Misturas  homogêneas  e
heterogêneas;
• Separação de materiais; 

• Fenômenos  químicos  e
físicos;
• Desperdício da água;

• A solubidade  do  sal  na
água;
• Substâncias  :  mistas  e
puras;
• Reação química.

Transforma-
ções  rever-
síveis e não
reversíveis

(EF04CI02)  Tes-
tar  e  relatar
transformações
nos materiais do
dia a dia quando
expostos  a  dife-
rentes condições
(aquecimento,
resfriamento,  luz
e umidade).

(EF04CI03) Con-
cluir  que  algu-
mas  mudanças
causadas  por
aquecimento  ou
resfriamento  são
reversíveis
(como  as  mu-
danças  de  esta-

(EF04CI02RS-1)
Apontar as transfor-
mações  que  ocor-
rem  nos  materiais
nas  diferentes  con-
dições.

(EF04CI02RS-2)
Registrar,  através
de experimentos, as
transformações
ocorridas  em mate-
riais  do  cotidiano
em diferentes condi-
ções.

(EF04CI02RS-3)
Identificar  a  ação
climática  na  trans-
formação dos mate-
riais.

(EF04CI03RS-1)
Reconhecer que as
mudanças  de  esta-
dos físicos da maté-
ria são reversíveis e
estão  relacionadas
à  variação  de  tem-
peratura.

• Estados físicos da água;

• Ciclo da água e sua rela-
ção  com  as  mudanças  de
estado físico;
• Transformações  reversí-
veis e irreversíveis;
• Transformações  quími-
cas;
• Combustão;

• Oxidação;

• Reação química e física.
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do  físico  da
água)  e  outras
não (como o co-
zimento  do  ovo,
a queima do pa-
pel etc.).

(EF04CI03RS-2)
Relatar  os  resulta-
dos  obtidos  no  ex-
perimento exploran-
do a relação entre o
fenômeno  observa-
do e as conclusões
obtidas.

Proprieda-
des  físicas
dos  materi-
ais

(EF05CI01) Ex-
plorar  fenôme-
nos da vida coti-
diana  que  evi-
denciem proprie-
dades  físicas
dos  materiais  –
como densidade,
condutibilidade
térmica  e  elétri-
ca,  respostas  a
forças  magnéti-
cas, solubilidade,
respostas  a  for-
ças  mecânicas
(dureza,  elastici-
dade etc.),  entre
outras.

(EF05CI01RS-1)
Observar,  através
de experimentos, as
propriedades  (físi-
cas dos materiais –
noções de densida-
de,  condutibilidade
térmica  e  elétrica,
concepção magnéti-
ca  e  mecânica)  da
matéria de diversos
objetos  de  uso  co-
mum.

(EF05CI01RS-2)
Classificar os mate-
riais  levando  em
consideração  as
suas propriedades.

• Propriedades  da  maté-
ria;
• Massa, volume e densi-
dade;
• Cobertura vegetal;

• Erosão dos Solos;

• Mata ciliar;

• Poluição do ar;

• Chuva acida;

• Eletricidade;

• Matéria  e  suas  proprie-
dades;
• Tipos de Energia;

• Energias  renováveis  e
não renováveis.

Ciclo  hidro-
lógico

(EF05CI02) Apli-
car  os  conheci-
mentos sobre as
mudanças de es-
tado  físico  da
água  para  expli-
car o ciclo hidro-
lógico  e  analisar
suas implicações
na  agricultura,
no clima, na ge-
ração de energia
elétrica, no provi-
mento  de  água
potável  e  no
equilíbrio  dos
ecossistemas re-
gionais (ou
locais). 

(EF05CI03)  Se-
lecionar  argu-
mentos que justi-
fiquem  a  impor-
tância  da  cober-
tura vegetal para
a  manutenção
do ciclo da água,
a  conservação
dos  solos,  dos
cursos de água e
da  qualidade  do

(EF05CI02RS-1)
Identificar  como
ocorrem as mudan-
ças de estado físico
da água.

(EF05CI02RS-2)
Reconhecer  o  ciclo
hidrológico no ambi-
ente e suas implica-
ções nas atividades
cotidianas.

(EF05CI02RS-3)
Conhecer  os  recur-
sos  hídricos  e  as
bacias hidrográficas
de sua região.

(EF05CI03RS-1)
Observar  os  dife-
rentes  ecossiste-
mas.

(EF05CI03RS-2)
Comparar  os  ambi-
entes  que apresen-
tam cobertura vege-
tal,  a  desertificação
e  os  que  sofreram

• Estados da matéria  e  o
ciclo da água;
• Ciclo  Hidrológico  e  sua
função  na  natureza  e  na
vida humana;
• Hidrografia.
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ar atmosférico. intervenção  huma-
na.

(EF05CI03RS-3)
Compreender  os
impactos  na  altera-
ção  do  ciclo  de
água entendendo a
importância da con-
servação  de  ma-
nanciais.

(EF05CI03RS-4)
Propor  ações  refle-
xivas para preserva-
ção da natureza.

Consumo
consciente

(EF05CI04)
Identificar  os
principais  usos
da água e de ou-
tros  materiais
nas  atividades
cotidianas  para
discutir  e  propor
formas  sustentá-
veis de utilização
desses recursos.

(EF05CI04RS-1)
Pesquisar dados re-
ferentes  a  corpos
d’água,  presentes
em  seu  ambiente,
como  rios,  lagos,
mares, e o consumo
de água no ambien-
te escolar e familiar.

(EF05CI04RS-2)
Discutir  e  elaborar
propostas  de  como
promover o controle
da poluição.

(EF05CI04RS-3)
Reconhecer  o  uso
de  água  associado
à  sua  qualidade  e
sustentabilidade.

(EF05CI04RS-4)
Identificar diferentes
materiais,  seu  des-
carte  e  possíveis
maneira de reutiliza-
ção dos mesmos.

• Sustentabilidade;

• Consumismo consciente;

• Reciclagem e coleta se-
letiva na Escola; 
• Sustentabilidade e Lixo;

• Conservação  dos  recur-
sos Hídricos.

Reciclagem (EF05CI05)
Construir  pro-
postas  coletivas
para  um  consu-
mo mais  consci-
ente e criar solu-
ções  tecnológi-
cas  para  o  des-
carte  adequado
e  a  reutilização
ou reciclagem de
materiais  consu-
midos  na escola
e/ou na vida coti-
diana.

(EF05CI05RS-1)
Discutir  formas  de
consumo  conscien-
te.

(EF05CI05RS-2)
Promover  a  consci-
entização  do  des-
carte correto dos di-
ferentes tipos de re-
síduos.

(EF05CI05RS-3)
Criar formas de sus-
tentabilidade  explo-

• Sustentabilidade;

• Coleta seletiva; 

• Reciclagem e coleta se-
letiva na Escola. 
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rando de forma raci-
onal a natureza e os
recursos  que  ela
oferece.

3.1.2 Vida e Evolução

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da unidade Temática Vida e Evolução, do Componente
Curricular Ciências, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Características e desenvolvimento dos animais

2 Cadeias alimentares simples

3 Microrganismos

4 Nutrição do organismo

5 Hábitos alimentares

6 Integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Vida  e  Evolução,  do  Componente  Curricular  Ciências,  da  Área  do

Conhecimento Ciências da Natureza são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Característi-
cas e desen-
volvimento
dos animais

(EF03CI04)
Identificar carac-
terísticas  sobre
o modo de vida
(o  que  comem,
como  se  repro-
duzem, como se
deslocam  etc.)
dos  animais
mais comuns no
ambiente  próxi-
mo.

(EF03CI04RS-1)
Observar  através
de situações doc
otidiano  local,  os
animais encontra-
dos.

(EF03CI04RS-2)
Identificar os ani-
mais encontrados
no cotidiano.

(EF03CI04RS-3)
Descrever as ca-
racterísticas  dos
animais da vivên-
cia  dos  alunos  e

• Cadeia alimentar; 

• Reprodução e Locomo-
ção;
• Hábitat;

• Ciclo vital;

• Reino animal;

• Classificação  Vertebra-
dos e invertebrados;
• Cadeia alimentar;

• A  superfície  terrestre
como morada de animais e
vegetais;
• As plantas  e  os  ambi-
entes  onde  são  encontra-
das;
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(EF03CI05)
Descrever e co-
municar as alte-
rações  que
ocorrem  desde
o  nascimento
em  animais  de
diferentes meios
terrestres  ou
aquáticos,  inclu-
sive o homem.

(EF03CI06)
Comparar  al-
guns  animais  e
organizar  gru-
pos  com  base
em  característi-

seus  modos  de
vida.

(EF03CI04RS-4)
Classificar os ani-
mais  quanto  sua
alimentação  (car-
nívoros,  herbívo-
ros, etc).

(EF03CI04RS-5)
Identificar  as  for-
mas  de  reprodu-
ção  que ocorrem
entre os animais.

(EF03CI04RS-6)
Interpretar  a  for-
ma de adaptação
dos  animais
quanto  à  sua  lo-
comoção no meio
ambiente.

(EF03CI05RS-1)
Observar  as  fa-
ses  de  vida  ani-
mal.

(EF03CI05RS-2)
Identificar os ani-
mais que tem seu
habitat aquático e
terrestre.

(EF03CI05RS-3)
Comparar as mu-
danças/transfor-
mações  que
ocorrem  de  uma
fase para outra.

(EF03CI05RS-4)
Associar as fases
na  passagem  de
tempo  de  vida
animal.

(EF03CI05RS-5)
Esquematizar  as
fases de vida dos
diferentes  ani-
mais.

(EF03CI06RS-1)
Identidicar as ca-
ractrísticas do ni-
cho ecológico.

• Diferenças  entre  es-
pécies de animais;
• Relação entre os seres
vivos, e destes com o am-
biente  (através da oralida-
de,  desenho,  maquete
etc.);
• Noções de taxionomia.
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cas externas co-
muns  (presença
de penas, pelos,
escamas,  bico,
garras,  antenas,
patas etc.).

(EF03CI06RS-2)
Representar atra-
vés de diferentes
meios,  os  nichos
ecológicos  dos
animais.

(EF03CI06RS-3)
Explicar  o  bioma
local.

(EF03CI06RS-4)
Identificar os ani-
mais e a sua par-
ticipação  no  am-
biente  e  na  vida
humana.

(EF03CI06RS-5)
Categorizar  os
animais  de  acor-
do com as carac-
terísticas  exter-
nas observáveis.

(EF03CI06RS-6)
Listar  hábitos  e
atividades  dos
animais  observa-
dos.

Cadeias  ali-
mentares
simples

(EF04CI04)
Analisar e cons-
truir  cadeias ali-
mentares  sim-
ples,  reconhe-
cendo a posição
ocupada  pelos
seres vivos nes-
sas cadeias e o
papel  do  Sol
como  fonte  pri-
mária  de  ener-
gia na produção
de alimentos.

(EF04CI05)
Descrever  e
destacar  seme-
lhanças  e  dife-
renças  entre  o
ciclo  da matéria
e  o  fluxo  de
energia entre os
componentes vi-

(EF04CI04RS-1)
Reconhecer  os
seres vivos da re-
gião através de fi-
guras, vídeos, sa-
ídas  de  campo,
etc.

(EF04CI04RS-2)
Identificar   os
componentes que
constituem as ca-
deias  alimenta-
res.

(EF04CI04RS-3)
Construir  a  ca-
deia alimentar ao
qual fazem parte.

(EF04CI04RS-4)
Identicar a impor-
tância da energia
solar  para a pro-
dução de alimen-
tos.

(EF04CI04RS-5)
Investigar  a  im-

• Bactérias  usadas  para
transformar  bagaço  de
cana de açúcar em plásti-
cos;
• Produtos  nocivos  ao
solo  e  ambientes  aquáti-
cos;
• Cadeia alimentar;

• Fotossíntese;

• Relações ecológicas;

• Interferências  humanas
nos ecossistemas;
• Teias alimentares.
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vos e não vivos
de  um  ecossis-
tema.

portância  da  fo-
tossíntese,  bem
como seus princí-
pios.

Microrganis-
mos

(EF04CI06) Re-
lacionar  a  parti-
cipação  de  fun-
gos  e  bactérias
no  processo  de
decomposição,
reconhecendo  a
importância  am-
biental  desse
processo.

(EF04CI07) Ve-
rificar  a  partici-
pação  de  mi-
crorganismos na
produção de ali-
mentos,  com-
bustíveis,  medi-
camentos,  entre
outros.

(EF04CI08)  Pro-
por,  a  partir  do
conhecimento
das  formas  de
transmissão  de
alguns  micror-
ganismos (vírus,
bactérias  e  pro-
tozoários),  atitu-

(EF04CI06RS-1)
Identificar  a
transformação de
matéria  orgânica
causadas  pela
ação de fungos e
bactérias.

(EF04CI06RS-2)
Reconhecer  a
ação da umidade,
calor  e  oxigênio
como  partes  im-
portantes do pro-
cesso de decom-
posição.

(EF04CI06RS-3)
Identificar a ação
da umidade e ca-
lor  na  conserva-
ção  dos  alimen-
tos  encontrados
comumentes.

(EF04CI06RS-4)
Examinar  a  ação
de fungos e bac-
térias  nesse  pro-
cesso.

(EF04CI07RS-1)
Pesquisar  os  be-
nefícios e os ma-
lefícios  que  os
microorganismos
trazem  para  a
vida humana.

(EF04CI07RS-2)
Reconhecer  que
os  micro-organis-
mos  são  usados
na  fabricação  de
alimentos,  com-
bustíveis  e  medi
camentos.
(EF04CI08RS-1)
Discutir  as  for-
mas de transmis-
são  de  algumas
doenças  comuns
em  crianças,  jo-
vens e adultos.

• Saneamento básico;

• Seres  microscópicos
(uso de lupas e microscó-
pio);
• Bióticos e abióticos;

• Reino Monera;

• Reino Fungi;

• Microrganismos (fungos
e bactérias);
• Combustíveis fósseis;

• Vacinas;

• Higiene e saúde.
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des  e  medidas
adequadas para
prevenção  de
doenças  a  eles
associadas.

(EF04CI08RS-2)
Compreender  as
formas  de  pre-
venção das doen-
ças.

(EF04CI08RS-3)
Socializar  a  im-
portância da pre-
venção  para  a
manutenção  da
vida humana.

Nutrição  do
organismo
Hábitos  ali-
mentares
Integração
entre  os  sis-
temas  diges-
tório,
respiratório e
circulatório

(EF05CI06) Se-
lecionar  argu-
mentos que jus-
tifiquem por que
os  sistemas  di-
gestório e respi-
ratório  são  con-
siderados  cor-
responsáveis
pelo  processo
de  nutrição  do
organismo,  com
base na identifi-
cação  das  fun-
ções desses sis-
temas.

(EF05CI07)  Jus-
tificar  a  relação
entre  o  funcio-
namento do sis-
tema  circulató-
rio,  a  distribui-
ção dos nutrien-
tes pelo organis-
mo e a elimina-
ção  dos  resí-
duos  produzi-
dos.

(EF05CI08)  Or-
ganizar  um car-
dápio  equilibra-

(EF05CI06RS-1)
Identificar as par-
tes que compõem
o sistema respira-
tório, digestório e
circulatório.

(EF05CI06RS-2)
Reconhecer  as
funções que cada
sistema  desem-
penha  no  orga-
nismo.

(EF05CI06RS-3)
Identificar o cami-
nho  percorrido
eplo  alimento  no
sistema  digestó-
rio  e  o  caminho
percorrido  pelo
gás  oxigênio  no
sistema respirató-
rio.

(EF05CI07RS-1)
Conhecer  os  sis-
temas e sua rela-
ção com o meta-
bolismo do corpo
humano.

(EF05CI07RS-2)
Entender  como
suas  transforma-
ções  podem
manter a saúde.

(EF05CI07RS-3)
Explicar  o  cami-
nho que os nutri-
entes  percorrem
durante o proces-
so de nutrição.

(EF05CI08RS-1)
Classificar  os ali-
mentos  (proteí-

• Sistema  digestório  e  a
função de cada um de seus
órgãos;
• Sistema respiratório e a
função  de  cada  um  dos
seus órgãos;
• Sistema  circulatório  e
manutenção do organismo;
• Os alimentos como fon-
te de energia;
• Saúde alimentar;

• Tabelas Nutricionais;

• Distúrbios  alimentares
(obesidade, bulimia, anore-
xia, etc);
• Hábitos  saudáveis  e
exercícios físicos;
• Alimentos  orgânicos
produzidos na região;
• Relação de falta e des-
perdício de alimentos;
• Alimentos  encontrados
em jardins, quintais ou ma-
tas;
• Hábitos  e  culturas  ali-
mentares  de  indígenas,
quilombolas  e  descenden-
tes dos diferentes imigran-
tes do estado;
• Relação  entre  qualida-
de  do  solo,  da  água  e  a
produção de alimentos;
• Excretas;

• Reeducação alimentar;

• Calorias.
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do  com  base
nas  característi-
cas  dos  grupos
alimentares (nu-
trientes e calori-
as) e nas neces-
sidades  indivi-
duais  (ativida-
des  realizadas,
idade, sexo etc.)
para a manuten-
ção da saúde do
organismo. 

(EF05CI09) Dis-
cutir  a  ocorrên-
cia de distúrbios
nutricionais
(como  obesida-
de,  subnutrição
etc.) entre crian-
ças  e  jovens  a
partir da análise
de seus hábitos
(tipos  e  quanti-
dade de alimen-
to  ingerido,
prática  de  ativi-
dade física etc.).

nas, carboidratos,
lipídios  e  vitami-
nas.

(EF05CI08RS-2)
Identificar  os  nu-
trientes presentes
nos  alimentos  e
sua  importância
para a saúde.

(EF05CI08RS-3)
Analisar como os
nutrientes  são
aproveitados  pe-
los  sistemas  do
corpo humano.

(EF05CI08RS-4)
Analisar a meren-
da oferecida pela
escola  e/ou  sua
alimentação  diá-
ria e criar um car-
dápio equilibrado,
levando  em con-
sideração  os  ali-
mentos  da  esta-
ção.

(EF05CI09RS-1)
Conhecer  as  do-
enças  relaciona-
das  aos  distúr-
bios nutricionais.

(EF05CI09RS-2)
Discutir  sobreco-
mo os hábitos ali-
mentares  podem
influenciar  na
saúde  do  aluno
na  atualidade  e
futuramente.

(EF05CI09RS-3)
Reconhecer a im-
portância de uma
alimentação  que
contemple  todos
os grupos da ca-
deia alimentar em
quantidades  ade-
quadas  para  sua
faixa etária e seu
estilo de vida.
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3.1.3 Terra e Universo

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Terra  e  Universo,  do

Componente Curricular Ciências, da Área do Conhecimento Ciências da Natureza são:

1 Características da Terra

2 Observação do céu

3 Usos do solo

4 Pontos cardeais

5 Calendários, fenômenos cíclicos e cultura

6 Constelações e mapas celestes

7 Movimento de rotação da Terra

8 Periodicidade das fases da Lua

9 Instrumentos óticos

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Terra  e  Universo,  do  Componente  Curricular  Ciências,  da  Área  do

Conhecimento Ciências da Natureza são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Característi-
cas da Ter-
ra

(EF03CI07) Iden-
tificar característi-
cas  da  Terra
(como seu forma-
to esférico, a pre-
sença  de  água,
solo  etc.),  com
base na observa-
ção, manipulação
e comparação de
diferentes  formas
de representação
do  planeta  (ma-
pas, globos, foto-
grafias etc.).

(EF03CI07RS-1)
Definir  as  carac-
terísticas  do  pla-
neta Terra.

(EF03CI07RS-2)
Comparar  as  ca-
racterísticas  da
Terra  em  distin-
tos  modelos  de
representação,
como: mapas, es-
quemas,  ilustra-
ções.

(EF03CI07RS-3)
Compreender  as
características da

• Características da Ter-
ra;
• Biosfera Ecologia;

• Biótico e abiótico;

• Localização do Brasil e
do  RS  no  globo  e  no
mapa;
• O solo terrestre;

• A água no Planeta Ter-
ra;
• Formato  esférico  da
Terra.
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Terra.

Observação
do céu

(EF03CI08) Ob-
servar,  identificar
e registrar os pe-
ríodos diários (dia
e/ou  noite)  em
que  o  Sol,  de-
mais  estrelas,
Lua  e  planetas
estão  visíveis  no
céu.

(EF03CI08RS-1)
Observar  os  ci-
clos  do  sol,  da
lua  e  das  estre-
las.

(EF03CI08RS-2)
Relacionar  os  ci-
clos  dos  astros
às diferentes cul-
turas e aos ciclos
produtivos locais.

(EF03CI08RS-3)
Investigar a esca-
la de tempo.

(EF03CI08RS-4)
Observar o sol, a
lua e  as  estrelas
e os períodos em
que são visíveis.

(EF03CI08RS-5)
Identificar o dia e
a noite na Terra,
a  partir  de  seu
posicionamento e
rotação  em  rela-
ção ao sol.

• O céu e as medidas de
tempo  e  períodos  (dia  e
noite);
• A lua;

• Diferenças  entre  um
planeta  e  uma  estrela
quando visto da Terra;
• Os planetas;

• Fases da lua;

• Sistema solar;

• Planetas;

• Satélites.

Usos  do
solo

(EF03CI09) Com-
parar  diferentes
amostras de solo
do entorno da es-
cola  com  base
em  característi-
cas  como  cor,
textura,  cheiro,
tamanho das par-
tículas, permeabi-
lidade etc.

(EF03CI10) Iden-
tificar  os  diferen-
tes  usos  do  solo
(plantação  e  ex-
tração de materi-
ais, dentre outras
possibilidades),
reconhecendo  a
importância  do

(EF03CI09RS-1)
Coletar  amostras
de  solo  da  sua
região.

(EF03CI09RS-2)
Identificar  as  ca-
racterísticas  do
solo  e  suas  pro-
priedades.

(EF03CI09RS-3)
Classificar os so-
los quanto à per-
meabilidade,  tex-
tura,  cheiro  e  ta-
manho  de  partí-
culas.

(EF03CI10RS-1)
Identificar  dife-
rentes  possibili-
dades do uso do
solo.

(EF03CI10RS-2)
Reconhecer a im-
portância  de  sua

• Formação dos solos;

• O solo,  características
e propriedades;
• Tipos de solo;

• A importância dos So-
los para agricultura;
• A importância dos So-
los para a mineração;
• Desertificação  e  suas
consequências para a pro-
dução  de  alimentos  em
escala mundial; 
• O  uso  de  compostos
orgânicos no fortalecimen-
to do solo;
• Compostagem;

• Erosão;

• Assoreamento;

• Hidrografia (bacias);

• Agrotóxicos.
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solo  para  a  agri-
cultura  e  para  a
vida.

utilização  em  di-
ferentes aspectos
de  vida  como:
plantação  local,
alimentação  e
saúde.

(EF03CI10RS-3)
Comparar  as  di-
ferentes  caracte-
rísticas de solo.

(EF03CI10RS-4)
Contrastar  as  di-
ferentes  condi-
ções  do solo  em
ambientes  não
cultivado, com ou
sem presença de
vegetação  e  de
solos com plantio
ou  já  alterados
pela  atuação  hu-
mana.

(EF03CI10RS-5)
Valorizar  a  cultu-
ra  local,  bem
como a manuten-
ção do solo.

(EF03CI10RS-6)
Relacionar  o  uso
das  tecnologias
nas  diferentes
culturas  agríco-
las.

(EF03CI10RS-7)
Debater  a  impor-
tância  da  educa-
ção  ambiental
nos  dias  de hoje
para  a  preserva-
ção do ambiente.

Pontos  car-
deais.

(EF04CI09) Iden-
tificar  os  pontos
cardeais,  com
base  no  registro
de diferentes  po-
sições  relativas
do Sol e da som-
bra de uma vara
(gnômon).

(EF04CI09RS-1)
Identificar os pon-
tos cardeais atra-
vés  de  sombras
(gnômon).

(EF04CI09RS-2)
Utilizar a localiza-
ção  em  que  o
aluno se encontra
para identificar os
pontos  cardeais,
ampliando para o

• Bússola;

• Os  pontos  cardeais  e
suas orientações;
• Como  as  civilizações
antigas  usam  a  lua  para
se guiarem;
• Meios  de  orientações:
sol e constelações;  Rosa
dos ventos; bússola;
• Orientação  pelo  sol,
lua,  bússola  e  modernos
instrumentos  de  orienta-
ção.
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(EF04CI10) Com-
parar  as  indica-
ções  dos  pontos
cardeais resultan-
tes  da  observa-
ção das sombras
de  uma  vara
(gnômon)  com
aquelas  obtidas
por meio de uma
bússola.

município  e  de-
mais mapas.

(EF04CI09RS-3)
Localizar-se  es-
pacialmente  atra-
vés do sol, estre-
las,  lua  e  outros
pontos  de  refe-
rência.

(EF04CI10RS-1)
Analisar  as  som-
bras do cotidiano
a partir das in-for-
mações  obti-das
com  o  uso  do
gnômon  e  da
bússola.

(EF04CI10RS-2)
Compreender
através  de  esca-
las tempo-rais  as
mudan-ças  que
ocorrem nos perí-
odos do dia, mês
e ano.

(EF04CI10RS-3)
Construir  uma
bússola  e  locali-
zar-se  através
dela.

Calendá-
rios,  fenô-
menos cícli-
cos e cultu-
ra.

(EF04CI11) As-
sociar  os  movi-
mentos  cíclicos
da Lua e da Terra
a  períodos  de
tempo  regulares
e  ao  uso  desse
conhecimento
para  a  constru-
ção  de  calendá-
rios em diferentes
culturas.

(EF04CI11RS-1)
Compreender  os
movimentos  de
rotação  e  trans-
lação.

(EF04CI11RS-2)
Associar  os  mo-
vimentos  da Ter-
ra  aos  ciclos  de
dia-noite.

(EF04CI11RS-3)
Compreender
a esfericidade da
Terra.

(EF04CI11RS-4)
Pesquisar  a  in-
fluência  das  fa-
ses da lua nas
plantações  de
sua região.

• Calendário Lunar;

• Calendário Solar;

• Historia  dos  Calendá-
rios;
• Movimento  de transla-
ção; 
• Clima;

• Movimentos  da  Terra,
os fusos horários, os fusos
horários do Brasil;
• As estações do ano;

• A  influência  da  fases
da lua nas marés.
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Constela-
ções  e  ma-
pas  celes-
tes

(EF05CI10) Iden-
tificar  algumas
constelações  no
céu, com o apoio
de  recursos
(como mapas ce-
lestes  e  aplicati-
vos digitais, entre
outros), e os perí-
odos  do  ano  em
que elas são visí-
veis  no  início  da
noite.

(EF05CI10RS-1)
Observar as prin-
cipais  constela-
ções  visíveis  no
Hemisfério Sul.

(EF05CI10RS-2)
Utilizar  mapas,
bússolas  e  apli-
cativos  digitais
para  sua  identifi-
cação.

(EF05CI10RS-3)
Reconhecer  as
constelações visí-
veis  na sua regi-
ão.

• Como  as  civilizações
antigas  se  guiavam  pela
Lua e pelas estrelas;
• Carta celeste e as prin-
cipais constelações;
• Galáxias;

• O sistema solar;

• As dimensões do siste-
ma solar.

Movimento
de  rotação
da  Terra
Periodicida-
de  das  fa-
ses da Lua

(EF05CI11) As-
sociar  o  movi-
mento  diário  do
Sol e das demais
estrelas  no  céu
ao movimento de
rotação da Terra.

(EF05CI12) Con-
cluir sobre a peri-
odicidade das fa-
ses da Lua,  com
base na observa-
ção e no registro
das  formas  apa-
rentes da Lua no
céu ao longo de,
pelo  menos,  dois
meses.

(EF05CI11RS-1)
Compreender  o
movimento de ro-
tação da Terra  e
implicações.

(EF05CI11RS-2)
Pesquisar a rela-
ção  Sol,  Lua  e
Terra  na  sua  re-
gião  e  em  dife-
rentes culturas.

(EF05CI12RS-1)
Observar  as  fa-
ses da Lua.

(EF05CI12RS-2)
Registrar  as  fa-
ses,  identificando
em  escalas  de
tempo.

(EF05CI12RS-3)
Discutir  a  impor-
tância  das  fases
da lua.

(EF05  CI12RS-4)
Demonstrar  as
fases da lua atra-
vés de aplicações
no cotidiano.

• Movimento de rotação;

• Fases da Lua: dinâmi-
ca e características;
• Influência das fases da
Lua na Terra.

Instrumen-
tos óticos

(EF05CI13) Pro-
jetar  e  construir
dispositivos  para
observação à dis-
tância  (luneta,
periscópio  etc.),
para  observação
ampliada de obje-
tos  (lupas,  mi-

(EF05CI13RS-1)
Identificar os dife-
rentes instrumen-
tos para observa-
ção e registro de
objetos  e  ima-
gens.

• Lupas e microscópios;

• Lunetas e Telescópios;

• Aplicativos  de  auxilio
para observação celeste;
• Periscópios;

• Máquinas fotográficas.
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croscópios)  ou
para  registro  de
imagens  (máqui-
nas  fotográficas)
e  discutir  usos
sociais  desses
dispositivos.

(EF05CI13RS-2)
Utilizar  diferentes
tecnologias  ou
construir  instru-
mentos  para  ob-
servação de obje-
tos  de  diferentes
tamanhos  e  for-
mas.

(EF05CI13RS-3)
Construir  e  inte-
ragir com objetos
de  uso  de  regis-
tro de imagens.
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4. ÁREA DAS CIÊNCIAS HUMANAS

Competências específicas da área da Ciências Humanas

As Competências Específicas, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o
respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2 Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional
com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações
de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se
posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.

3 Identificar,  comparar  e  explicar  a  intervenção do ser  humano na natureza e  na
sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam
para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente
das dinâmicas da vida social.

4 Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo,
aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das
Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de
indivíduos  e  de  grupos  sociais,  seus  saberes,  identidades,  culturas  e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

5 Comparar  eventos  ocorridos  simultaneamente  no mesmo espaço e  em espaços
variados,  e  eventos  ocorridos  em  tempos  diferentes  no  mesmo  espaço  e  em
espaços variados.

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

7 Utilizar  as  linguagens  cartográfica,  gráfica  e  iconográfica  e  diferentes  gêneros
textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração,
simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

4.1 Componente Curricular Geografia

        Competências Específicas

   As Competências Específicas do Componente Curricular Geografia, da Área de

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

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

3 Desenvolver  autonomia  e  senso  crítico  para  compreensão  e  aplicação  do
raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço,
envolvendo  os  princípios  de  analogia,  conexão,  diferenciação,  distribuição,
extensão, localização e ordem.

4 Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e
iconográficas,  de  diferentes  gêneros  textuais  e  das  geotecnologias  para  a
resolução de problemas que envolvam informações geográficas.

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

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

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

Princípios do Raciocínio Geográfico

Os  Princípios  do  Componente  Curricular  Geografia,  da  Área  de  Conhecimento

Ciências Humanas são:

1 Analogia Um  fenômeno  geográfico  sempre  é  comparável  a  outros.  A
identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o
início da compreensão da unidade terrestre.

2 Conexão Um  fenômeno  geográfico  nunca  acontece  isoladamente,  mas
sempre  em  interação  com  outros  fenômenos  próximos  ou
distantes.
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3 Diferenciação É  a  variação  dos  fenômenos  de  interesse  da  geografia  pela
superfície  terrestre  (por  exemplo,  o  clima),  resultando  na
diferença entre áreas.

4 Distribuição Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.

5 Extensão Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno
geográfico.

6 Localização Posição  particular  de  um  objeto  na  superfície  terrestre.  A
localização  pode  ser  absoluta  (definida  por  um  sistema  de
coordenadas  geográficas)  ou  relativa  (expressa  por  meio  de
relações espaciais topológicas ou por interações espaciais).

7 Ordem Ordem  ou  arranjo  espacial  é  o  princípio  geográfico  de  maior
complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de
acordo com as regras da própria sociedade que o produziu. 

Unidades Temáticas do Componente Geografia

4.1.1 O Sujeito e seu lugar no Mundo

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática O Sujeito e seu lugar no mundo,

do Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 A cidade e o campo: aproximações e diferenças

2 Território e diversidade cultural

3 Processos migratórios no Brasil

4 Instâncias do poder público e canais de participação social

5 Dinâmica populacional

6 Diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática O Sujeito e seu lugar no mundo, do Componente Curricular Geografia, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A cidade e
o  campo:
aproxima-
ções  e  di-
ferenças

(EF03GE01)
Identificar e com-
parar  aspectos
culturais dos gru-
pos  sociais  de
seus  lugares  de
vivência,  seja  na
cidade,  seja  no
campo.

(EF03GE02)
Identificar,  em
seus  lugares  de
vivência,  marcas
de  contribuição
cultural  e  econô-
mica  de  grupos
de  diferentes  ori-
gens.

(EF03GE01RS-1)
Elaborar noção con-
ceitual sobre “Cultu-
ra”, a partir de iden-
tidades  presentes
em diferentes luga-
res, compreedendo-
as  como  um  todo
conexo e articulado,
respeitando  as  di-
versidades.

(EF03GE01RS-2)
Reconhecer  sua
identidade  pessoal
e  de  outras  crian-
ças, inferindo possi-
bilidades  quanto  a
suas condições  so-
ciais  e  manifesta-
ções culturais.

(EF03GE01RS-3)
Compreender mani-
festações  culturais
como construção de
identidades  coleti-
vas.

(EF03GE02RS-1)
Manifestar  impres-
sões  sobre  leituras
do  espaço  (vivido
ou  representado),
inferindo  possibili-
dades sobre as ne-
cessidades  e  o
modo  de  vida  da-
queles que lá habi-
tam e  o  constroem
(elaborando  senti-
dos).

(EF03GE02RS-2)
Reconhecer a si
mesmo  e  aos  ou-
tros  como  agentes
em  transformação
permanente, suas
necessidades  e
modo de vida.

(EF03GE02RS-3)
Compreender a so-
ciedade sob o ponto
de vista  da diversi-
dade,  reconhecen-
do as contribuições

• Cidade  e  campo:  dife-
renças  culturais,  caracte-
rísticas  econômicas  e  fun-
ções sociais;
• Formação  cultural  ét-
nico-raciais do lugar 
• Modos de vida de povos
e comunidades tradicionais
de distintos lugares;
• Povos  indígenas,  qui-
lombolas e ribeirinhos e de
todas  as  populações  que
habitam o lugar. 
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(EF03GE03) Re-
conhecer os dife-
rentes  modos  de
vida  de  povos  e
comunidades  tra-
dicionais  em  dis-
tintos lugares.

dos  diferentes  gru-
pos sociais,  respei-
tando-os em suas
particularidades.

(EF03GE03RS-1)
Conhecer a sociodi-
versidade da matriz
social gaúcha e bra-
sileira.

(EF03GE03RS-2)
Conhecer  comuni-
dades  tradicionais
do  Rio  Grande  do
Sul  (indígenas,  qui-
lombolas,  comuni-
dades  tradicionais
da pampa entre ou-
tros) e do Brasil (ci-
ganos,  cipozeiros,
caatingueiros,  ser-
tanejos,  seringuei-
ros,  marisqueiros,
ilhéus,  pantaneiros,
catadores, entre ou-
tros).

(EF03GE03RS-3)
Registrar  a  organi-
zação social, a ocu-
pação,  além de  lu-
tas, conflitos que vi-
venciam  etc.,  e  u-
sos  de  territórios
ocupados por povos
tradicionais.

(EF03GE03RS-4)
Conhecer e discutir
as  políticas  nacio-
nais de acolhimento
das  demandas  de
povos tradicionais.

(EF03GE03RS-5)
Perceber a pobreza
e  a  desigualdade
como um fenômeno
mundial, identifican-
do  como  se  mani-
festam  no  território
gaúcho  e  nacional,
e as formas que as-
sumem  em  territó-
rios  ocupados  por
comunidades  tradi-
cionais.

Território  e
diversidade

(EF04GE01) Se-
lecionar, em seus

(EF04GE01RS-1)
Reunir  e  analisar

• Localização,  ocupação
e formação populacional do
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cultural lugares de vivên-
cia  e  em  suas
histórias  familia-
res  e/ou  da  co-
munidade,  ele-
mentos de distin-
tas culturas (indí-
genas,  afro-brasi-
leiras,  de  outras
regiões do
país, latino-ameri-
canas, europeias,
asiáticas  etc.),
valorizando o que
é  próprio  em
cada uma delas e
sua  contribuição
para  a  formação
da  cultura  local,
regional  e  brasi-
leira.

elementos formado-
res da cultura gaúc-
ha e brasileira, pro-
venientes de grupos
étnicos  autóctones
e  imigrantes  (de
culturas da América
e  de  outros  conti-
nentes).

(EF04GE01RS-2)
Descrever a cultura
dos povos que con-
tribuíram e
continuam  atuando
para a permanente
construção  do  seu
espaço vivido e de
seu entorno.

(EF04GE01RS-3)
Identificar,  reconhe-
cer e valorizar a di-
versidade e a plura-
lidade social, a par-
tir  do  reconheci-
mento das tradições
e das contribuições
folclóricas  de  cada
grupo  social  onde
vive, no Rio Grande
do Sul e do Brasil.

(EF04GE01RS-4)
Reconhecer  e  res-
peitar as diferenças
individuais de etnia,
sexo, idade e condi-
ção social.

município. 
• Diversidade de povos e
suas culturas.

Processos
migratórios
no Brasil

(EF04GE02) Des-
crever  processos
migratórios  e
suas  contribui-
ções  para  a  for-
mação  da  socie-
dade brasileira.

(EF04GE02RS-1)
Reconhecer  os  flu-
xos migratórios que
atuaram na compo-
sição  social,  na
construção  da  ca-
racterização  econô-
mica, na implemen-
tação  do  território
do  Estado  do  Rio
Grande do Sul.

(EF04GE02RS-2)
Identificar,  a  partir
da  construção  da
sua  própria  genea-
logia,  elementos
para  a  compreen-
são  dos  processos
históricos de forma-
ção  da  sociedade

• Migração,  emigração  e
imigração;
• Movimentos migratórios.
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local,  regional  e
brasileira.

(EF04GE02RS-3)
Elaborar tabelas e
gráficos  para  com-
preensão  dos  pro-
cessos  migratórios
que deram origem à
sociedade  brasilei-
ra, verificando a ve-
racidade das fontes.

(EF04GE02RS-4)
Ressignificar  dife-
rentes  experiências
culturais  diversifi-
cando  formas  de
expressão.

Instâncias
do  poder
público  e
canais de
participa-
ção social

(EF04GE03) Dis-
tinguir  funções  e
papéis  dos  ór-
gãos  do  poder
público  municipal
e canais de parti-
cipação social na
gestão do Municí-
pio,  incluindo  a
Câmara de Vere-
adores  e  Conse-
lhos Municipais.

(EF04GE03RS-1)
Compreender o es-
paço  escolar  como
um território e como
uma sociedade, sua
organização,  re-
gras, papéis e funci-
onalidades,  perce-
bendo  a  importân-
cia de sua participa-
ção  nos  processos
de  cidadania  e  de-
mocracia.

(EF04GE03RS-2)
Conhecer as formas
e  os  processos  de
acesso  aos  cargos
e  ocupações  públi-
cas, bem como de-
monstrar compreen-
são  sobre  o  papel
dos  cidadãos  na
gestão pública.

(EF04GE03RS-3)
Identificar aspectos
da organização ad-
ministrativa  e políti-
ca do local e muni-
cípio em que vive.

• Funções  dos  poderes:
legislativo, executivo e judi-
ciário; 
• Formas  de  participação
social:  associações,  conse-
lhos,  câmara  de  vereado-
res, etc. 

Dinâmica
populacio-
nal

(EF05GE01) Des-
crever  e  analisar
dinâmicas  popu-
lacionais  na  Uni-
dade  da  Federa-
ção em que vive,
estabelecendo re-
lações  entre  mi-
grações  e  condi-
ções  de  infraes-

(EF05GE01RS-1)
Atribuir sentido aos
movimentos  huma-
nos, a partir de rela-
tos sobre as dinâmi-
cas de deslocamen-
to  presentes  nas
histórias de vida de
seus  pares  e  de
suas famílias.

• Localização,  ocupação
e formação populacional do
Estado  do  Rio  Grande  do
Sul;
• Movimentos  migratórios
e suas contribuições para a
formação da sociedade rio-
grandense.
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trutura. (EF05GE01RS-2)
Desenvolver  no-
ções  conceituais
sobre o crescimento
populacional, a par-
tir  do  domínio  de
variáveis,  como  ta-
xas  de  natalidade,
índices  de  mortali-
dade  e  fluxos  mi-
gratórios.

(EF05GE01RS-3)
Caracterizar  os  flu-
xos  migratórios  no
território  gaúcho  e
nacional  como  fun-
damentos  para
compreensão  da
formação  do  povo
regional e brasileiro.

(EF05GE01RS-4)
Interpretar, a partir
da coleta de dados
expressa  em  gráfi-
cos e tabelas, a re-
alidade  vivida,  evi-
denciada por indica-
dores  socioeconô-
micos do município,
atribuindo sentido a
eles.

Diferenças
étnico-raci-
ais  e  ét-
nico-cultu-
rais e desi-
gualdades
sociais

(EF05GE02)
Identificar diferen-
ças  étnico-raciais
e  étnico-culturais
e  desigualdades
sociais entre gru-
pos em diferentes
territórios.

(EF05GE02RS-1)
Associar  as  desi-
gualdades  e  a  mo-
bilidade  social  no
Brasil  ao  processo
histórico  de  forma-
ção do território na-
cional.

(EF05GE02RS-2)
Compreender  edu-
cação,  saúde,  pro-
dução  e  acesso  a
bens  e  serviços
como direitos e ga-
rantias de qualidade
de vida.

(EF05GE02RS-3)
Manifestar  posição
e  elaborações  so-
bre as diferenças e
desigualdades soci-
ais por meio da lin-
guagem verbal, tex-
tual,  corporal  e  ar-
tística,  utilizando

• Impactos sociais dos flu-
xos  migratórios  no  Rio
Grande do Sul. 
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imagens e platafor-
mas  diversas  (ví-
deos,  desenhos,
quadrinhos,  blogs,
etc.).

(EF05GE02RS-4)
Descrever  e  anali-
sar  a  composição
da população brasi-
leira  e  gaúcha,  ca-
racterizando quanto
à  distribuição  terri-
torial  nas  unidades
da Federação.

4.1.2 Conexões e Escalas

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Conexões  e  Escalas,  do

Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Paisagens naturais e antrópicas em transformação

2 Relação campo e cidade

3 Unidades político-administrativas do Brasil

4 Territórios étnico-culturais

5 Território, redes e urbanização

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Conexões e Escalas, do Componente Curricular Geografia, da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Paisagens
naturais  e
antrópicas
em
transforma-
ção

(EF03GE04) Expli-
car  como  os  pro-
cessos  naturais  e
históricos  atuam
na  produção  e  na
mudança  das  pai-
sagens  naturais  e

(EF03GE04RS-1)
Identificar  as princi-
pais  formações  na-
turais do Rio  Gran-
de do Sul e de cada
região  brasileira,
analisando  as  prin-

• Elementos sociais, natu-
rais, históricos da paisagem
local .
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antrópicas  nos
seus lugares de vi-
vência,  compa-
rando-os  a  outros
lugares.

cipais ocorrências e
impactos  da  ação
humana sobre elas.

(EF03GE04RS-2)
Reconhecer  a  rela-
ção entre sociedade
e  natureza,  com-
preendendo-a  apar-
tir da análise do es-
paço onde vive, em
diferentes  tempos
históricos.

(EF03GE04RS-3)
Debater  formas  de
atuação e de contri-
buição  humana  pa-
ra  a  preservação
dos  espaços de  vi-
vência.

(EF03GE04RS-4)
Ponderar sobre situ-
ações  de  conflito
que vivencia, prota-
gonizando  experi-
mentações  de  per-
tencimento  aos  de-
safios de ordem di-
versa  (sensibilidade
ambiental, mobilida-
de espacial e social,
acesso  a  bens  e
serviços etc.).

(EF03GE04RS-5)
Reconhecer noções
de  anterioridade,
posteridade e simul-
taneidade, causa e
consequência, ritmo
e  ritmicidade  em
processos  naturais
e humanos.

(EF03GE04RS-6)
Comparar  mudan-
ças  no  clima e  ve-
getação  ao  longo
dos anos.

Relação
campo  e
cidade

(EF04GE04) Reco-
nhecer  especifici-
dades e analisar a
interdependência
do campo e da ci-
dade,  consideran-
do fluxos econômi-
cos,  de  informa-
ções,  de  ideias  e

(EF04GE04RS-1)
Identificar  os  espa-
ços  pertencentes  a
uma cidade, histori-
cizando-os  e  des-
crevendo  seus  pa-
péis e funções, para
compreender  seus
fluxos,  conexões  e

• Relação  entre  campo  e
cidade:  aspectos  econômi-
cos, sociais e político.
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de pessoas. interdependências.

(EF04GE04RS-2)
Compreender  pro-
dutos  e  seus  siste-
mas e locais de pro-
dução e circulação,
descrevendo as tro-
cas  entre  campo-
cidade-campo  (cir-
cuitos produtivos).

(EF04GE04RS-3)
Perceber relações e
impactos  entre  o
poder das mídias e
das  novas  tecnolo-
gias  sobre  o  modo
de  ser  e  estar  em
diferentes  territó-
rios.

Unidades
político-
administra-
tivas  do
Brasil

(EF04GE05) Dis-
tinguir  unidades
político-administra-
tivas oficiais nacio-
nais  (Distrito,  Mu-
nicípio, Unidade da
Federação e gran-
de  região),  suas
fronteiras e sua hi-
erarquia, localizan-
do seus lugares de
vivência.

(EF04GE05RS-1)
Apropriar-se  do
sentido  básico  das
diferentes  formas
de  regionalização
dos espaços e terri-
tórios,  conhecendo
a  organização  e  o
sentido  político  ad-
ministrativo  dos
Bairros, dos Municí-
pios,  dos  Estados,
do Distrito Federal e
das  Regiões  do
país.

(EF04GE05RS-2)
Conhecer dados ofi-
ciais  sobre  o  lugar
onde vive (físicos e
naturais, político ad-
ministrativos,  popu-
lacionais,  de  situ
ções  conflito,  etc.),
atentando-se  para
as fontes.

(EF04GE05RS-3)
Ler  o  espaço  geo-
gráfico  de  forma
crítica, por meio de
categorias como lu-
gar, território, paisa-
gem e região.

(EF04GE05RS-4)
Descrever a organi-
zação  do  território
hierarquizada  em

• Localização do seu bair-
ro no município, do seu mu-
nicípio  no  Estado,  do  seu
estado  na  grande  região
(Região Sul) e da grande re-
gião no país; 
• Características dos terri-
tórios étnico-culturais identi-
ficados  no  município  e  ou
estado. 
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níveis local, regional
e nacional.

Territórios
étnico-cul-
turais

(EF04GE06) Iden-
tificar  e  descrever
territórios  étnico-
culturais existentes
no  Brasil,  tais
como  terras  indí-
genas e de comu-
nidades  remanes-
centes  de  quilom-
bos, reconhecendo
a  legitimidade  da
demarcação  des-
ses territórios.

(EF04GE06RS-1)
Reconhecer  o  terri-
tório como lugar de
lutas sociais, a par-
tir  da  realidade  de
diferentes  grupos
no  processo  de
construção histórica
do  Rio  Grande  do
Sul e do Brasil.

(EF04GE06RS-2)
Conhecer e discutir
as  políticas  nacio-
nais de acolhimento
das  demandas  de
diferentes  realida-
des étnico-sociais.

• Territórios  étnico-raciais
e culturais. 

Território,
redes e ur-
banização

(EF05GE03) Iden-
tificar  as  formas e
funções  das  cida-
des  e  analisar  as
mudanças  sociais,
econômicas e am-
bientais  provoca-
das pelo seu cres-
cimento.

(EF05GE04) Reco-
nhecer as caracte-
rísticas  da  cidade
e analisar  as  inte-
rações  entre  a  ci-
dade e o campo e
entre  cidades  na
rede urbana.

(EF05GE03RS-1)
Descrever Cidade e
Município  enquanto
conceito, compreen-
dendo-os  a  partir
dos seus papéis na
estruturação política
e  administrativa  do
país.

(EF05GE03RS-2)
Compreender  a  di-
nâmica das cidades
atuais  a  partir  do
resgate  dos  seus
processos  de  for-
mação.

(EF05GE03RS-3)
Relacionar  a  reali-
dade  espacial  ga-
cha e brasileira, as-
sociando o planeja-
mento dos espaços
urbanos e rurais.

(EF05GE04RS-1)
Conhecer  os  pro-
cessos  de  cresci-
mento  de  cidades
(planejado,  linear,
radial),  agregando
variáveis como mo-
bilidade,  sistemas
de  circulação  e  de
transporte  e  meios
de comunicação. 

(EF05GE04RS-2)
Analisar  o  cresci-

• As mesorregiões do terri-
tório riograndense. 
• Características  e  fun-
ções  do  espaço  urbano do
Rio Grande do Sul; 
• O crescimento urbano do
Rio  Grande  do  Sul  e  suas
consequências; 
• Interações  entre  campo
e cidade no Rio Grande do
Sul;
• Interações entre as cida-
des do Rio Grande do Sul.
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mento e a expansão
das  manchas  urba-
nas sobre os espa-
ços rurais,  conside-
rando a produção, o
comércio e a circu-
lação.

4.1.3 Mundo do Trabalho

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Mundo  do  trabalho,  do

Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Matéria-prima e indústria

2 Trabalho no campo e na cidade

3 Produção, circulação e consumo

4 Trabalho e inovação tecnológica

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Mundo do trabalho, do Componente Curricular Geografia, da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Matéria-
prima e in-
dústria

(EF03GE05) Iden-
tificar  alimentos,
minerais  e  outros
produtos  cultiva-
dos e extraídos da
natureza,  compa-
rando  as  ativida-
des  de  trabalho
em  diferentes  lu-
gares.

(EF03GE05RS-1)
Compreender  sis-
temas  e  cadeias
produtivas, a partir
de  produtos  e  de
bens  de  uso  co-
mum e diário.

(EF03GE05RS-2)
Reconhecer  o  tra-
balho,  em  suas
mais diversas ma-
nifestações,  como
elemento  prepon-
derante  nos  pro-
cessos de transfor-

• Produtos  consumidos  nos
lugares de vivência e sua ori-
gem; 
• Atividades  econômicas  de
produção e profissões 
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mação  das  paisa-
gens e de sobrevi-
vência.

(EF03GE05RS-3)
Conhecer  a  voca-
ção econômica do
local onde vive, da
cidade onde mora,
da região na qual
está inserido e, de
forma  regionaliza-
da, da diversidade
produtiva  do  Rio
Grande do Sul.

(EF03GE05RS-4)
Demonstrar  com-
preensão entre tra-
balho, cadeias pro-
dutivas,  consumo
e sistemas de  co-
municação e circu-
lação de matérias-
primas, produtos e
serviços,  como
elementos de inte-
gração entre luga-
res e pessoas.

Trabalho
no  campo
e  na  cida-
de 

(EF04GE07) Com-
parar  as  caracte-
rísticas  do  traba-
lho no campo e na
cidade.

(EF04GE07-1)  Re-
conhecer o papel e
a  aplicação  das
novas  tecnologias
nos  processos  de
produção,  identifi-
cando  suas  mani-
festações  no  terri-
tório e discorrendo
sobre o mundo do
trabalho,  da  circu-
lação de produtos,
de  pessoas  e  de
informações.

• Características do trabalho
no 
• campo e na cidade; 

• Setor primário secundário e
terciário da economia;
• Atividades  econômicas  no
município.

Produção,
circulação
e consumo

(EF04GE08) Des-
crever e discutir o
processo  de  pro-
dução  (transfor-
mação  de  maté-
rias primas), circu-
lação  e  consumo
de  diferentes  pro-
dutos.

(EF04GE08RS-1)
Reconhecer  os
passos  para  a
transformação  da
matéria-prima  em
produção  de  bens
e  alimentos,  tais
como: o papel das
fábricas,  das  in-
dústrias  e  da  pro-
dução em geral.

(EF04GE08RS-2)
Conhecer o históri-
co  do  desenvolvi-
mento  econômico
do  seu  município,

• Processo  de  produção:
transformação de matérias pri-
mas municipais;
• Processo de circulação de
matérias  primas  no  município
e no Rio Grande do Sul;
• Consumo  de  diferentes
produtos no município.

140



Currículo  dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ciclo Pós-Alfabetização

reconhecendo  sua
vocação  econômi-
ca  e  realidades
produtivas atuais.

(EF04GE08RS-3)
Analisar tabelas e
formular  gráficos,
contendo  uma  ou
duas variáveis, tra-
tando de números
relativos  à  produ-
ção,  comércio  e
circulação  de  pro-
dutos.

Trabalho  e
inovação
tecnológica

(EF05GE05) Iden-
tificar  e  comparar
as  mudanças  dos
tipos de trabalho e
desenvolvimento
tecnológico  na
agropecuária,  na
indústria,  no  co-
mércio e nos ser-
viços.

(EF05GE06) Iden-
tificar  e  comparar
transformações
dos  meios  de
transporte  e  de
comunicação.

EF05GE05RS-1)
Relacionar  a  evo-
lução  da dinâmica
espacial  a  partir
das  tecnologias
empregadas  em
diferentes  ativida-
des  econômicas,
aferindo  conse-
quências sobre a
circulação de pes-
soas,  de  produtos
e da comunicação.

(EF05GE05RS-2)
Problematizar a
questão das tecno-
logias no cotidiano
(produtivo e de co-
municação) como
elemento  compa-
rativo  e  definidor
da importância hie-
rárquica  entre  ci-
dades

(EF05GE06RS-1)
Atribuir  ao  desen-
volvimento  tecno-
lógico  as  concep-
ções  de  tamanho
de mundo.

(EF05GE06RS-2)
Demonstrar  sensi-
bilidade  ambiental
na análise compa-
rativa  entre  os
principais  modais
de  transporte  de
seu  espaço  vivido
e os danos causa-
dos ao meio ambi-
ente.

• Atividades econômicas de-
senvolvidas no estado do Rio
Grande do Sul e as fontes de
energia;
• Meios de transporte no Rio
Grande do Sul;
• As  mudanças  no  tipo  de
trabalho;  decorrentes das ino-
vações tecnológicas; 
• Vias de circulação e o trân-
sito nas diversas áreas do Rio
Grande do Sul; 
• Sistemas  de  comunicação
e tecnologia do Rio Grande do
Sul. 
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(EF05GE07) Iden-
tificar  os  diferen-
tes tipos de ener-
gia  utilizados  na
produção  industri-
al,  agrícola  e  ex-
trativa e no cotidi-
ano  das  popula-
ções.

(EF05GE06RS-3)
Criticar  crimes  ci-
bernéticos  e  peri-
gos pelo mau uso
de  tecnologias  in-
formacionais  e  de
ferramentas  com-
putacionais.

(EF05GE06RS-4)
Perceber  e  com-
preender  critica-
mente  desigualda-
des no espaço de
vivência  diante  do
acesso  aos  mo-
dais  de  transporte
e  à  comunicação/
informação  como
bens  e  serviços
importantes para a
qualidade de vida.

(EF05GE07RS-1)
Identificar  e  locali-
zar  as  principais
fontes  energéticas
e  de  produção  de
energia  da  matriz
gaúcha e nacional,
relacionando custo
e  benefício  entre
fontes.

(EF05GE07RS-2)
Descrever  energi-
as limpas e sujas.

(EF05GE07RS-3)
Problematizar a
matriz  energética
brasileira,  confron-
tando seus impac-
tos no espaço e na
sociedade.

(EF05GE07RS-4)
Relacionar  a  ex-
ploração  e  o  uso
de  energia  aos
principais impactos
e problemas ambi-
entais,  locali-
zando-os  no  terri-
tório gaúcho e bra-
sileiro.

(EF05GE07RS-5)
Elaborar  e  inter-
pretar  tabelas,
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gráficos  e  ima-
gens,  apontando
as  realidades  pro-
dutivas,  energéti-
cas  e  de  circula-
ção  presentes  no
território  gaúcho e
brasileiro.

4.1.4 Formas de Representação e Pensamento Espacial

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Formas  de  representação  e

pensamento  espacial,  do  Componente  Curricular  Geografia,  da  Área  do  Conhecimento

Ciências Humanas são:

1 Representações cartográficas

2 Sistema de orientação

3 Elementos constitutivos dos mapas

4 Mapas e imagens de satélite

5 Representação das cidades e do espaço urbano

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Formas  de  representação  e  pensamento  espacial,  do  Componente

Curricular Geografia, da Área do Conhecimento das Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Represen-
tações car-
tográficas

(EF03GE06)
Identificar  e  in-
terpretar  ima-
gens bidimensio-
nais e tridimensi-
onais  em  dife-
rentes  tipos  de
representação
cartográfica.

(EF03GE06RS-1)
Elaborar  represen-
tações  cartográfi-
cas,  revelando  do-
mínio  na  transfor-
mação da realidade
tridimensional (reali-
dade vivida)  para a
bidimensional  (do
papel ou novas tec-
nologias).

• Cartografia:  maquetes  e
croquis com legendas dos luga-
res de vivência; 
• Representação  da  super-
fície terrestre.
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(EF03GE07)  Re-
conhecer  e  ela-
borar  legendas
com símbolos de
diversos tipos de
representações
em  diferentes
escalas  carto-
gráficas.

(EF03GE06RS-2)
Abstrair e interpretar
informações de fon-
tes  (tabelas,  gráfi-
cos, representações
cartográficas,  etc.)
em  que  estão  pre-
sentes uma ou duas
variáveis.

(EF03GE06RS-3)
Elaborar  represen-
tações  de  objetos,
aplicando  realida-
des escalares varia-
das.

EF03GE07RS-1)
Demonstrar sentido
de  orientação,  dire-
ção  e  localização,
empregando,  nes-
sas  construções,
vocabulário  geo-
gráfico apropriado.

(EF03GE07RS-2)
Compreender e apli-
car  noções  concei-
tuais de centro e pe-
riferia, limites e fron-
teiras,  a  partir  dos
contornos de repre-
sentações  elabora-
das e produzidas.

Sistema de
orientação 

(EF04GE09) Uti-
lizar  as  direções
cardeais na loca-
lização  de  com-
ponentes  físicos
e  humanos  nas
paisagens  rurais
e urbanas.

(EF04GE09RS-1)
Compreender  posi-
ção absoluta e rela-
tiva, a partir da pro-
blematização  de
questões cotidianas,
de  forma  a  empre-
gar  motivos relacio-
nados  à  topografia
ou à posição estra-
tégica  de  cidades,
estados ou países.

(EF04GE09RS-2)
Desenvolver e apro-
priar-se  das  redes
de coordenadas ge-
ográficas, a partir de
exercícios,  jogos  e
experimentações
básicas.

• Meios de orientação; 

• Rosa dos Ventos; 

• Conceito, tipos, característi-
cas e funções dos mapas; 
• Elementos  do mapa (título,
legenda, escala, etc).

Elementos
constituti-
vos  dos
mapas

(EF04GE10)
Comparar  tipos
variados  de  ma-
pas,  identifican-

(EF04GE10RS-1)
Identificar a realida-
de do município em
diferentes  tipos  de

• Leitura  de  diferentes  tipos
de mapas do município (físicos
políticos). 
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do suas caracte-
rísticas,
elaboradores,  fi-
nalidades,  dife-
renças  e  seme-
lhanças.

representações,  in-
ferindo sentido e co-
nexão  entre  as  te-
máticas.

(EF04GE10RS-2)
Demonstrar noções
sobre  orientação  e
pontos  de  referên-
cia, título, legenda e
escala  básica,  sím-
bolos e outros sinais
gráficos, a partir  da
análise dediferentes
representações car-
tográficas.

Mapas  e
imagens
de satélite 

(EF05GE08)
Analisar transfor-
mações  de  pai-
sagens nas cida-
des,  comparan-
do sequência de
fotografias,  foto-
grafias  aéreas  e
imagens  de  sa-
télite  de  épocas
diferentes.

(EF05GE08RS-1)
Comunicar  o  resul-
tado  de  leituras  do
espaço  e  situações
geográficas  por
meio  de  diversas
formas  de  expres-
são.

(EF05GE08RS-2)
Registrar espaços e
paisagens por meio
de  ilustrações,  tex-
tos escritos e narra-
tivas orais.

• Mudanças  nas  configura-
ções  espaciais  ao  longo  do
tempo  das  cidades  do  estado
do Rio Grande do Sul;
• Mudanças  nas  configura-
ções  espaciais  ao  longo  do
tempo no município.

Represen-
tação  das
cidades  e
do  espaço
urbano

(EF05GE09) Es-
tabelecer  cone-
xões e hierarqui-
as entre  diferen-
tes cidades, utili-
zando mapas te-
máticos  e  repre-
sentações  gráfi-
cas.

(EF05GE09RS-1)
Identificar  elemen-
tos  e  atributos  (es-
trutura,  equipamen-
tos,  serviços  etc.)
que qualificam e
categorizam uma ci-
dade na perspectiva
de Hierarquia e Re-
des Urbanas.

(EF05GE09RS-2)
Hierarquizar  cida-
des quanto ao grau
de importância,  jus-
tificando sua  elabo-
ração.

• Cartografia;

• Formas  de  representação
do  Estado  do  Rio  Grande  do
Sul e do município (mapas te-
máticos e gráficos);
• Diferença  entre  a  capital
gaúcha e as cidades das dife-
rentes  regiões  do  Rio  Grande
do Sul.

4.1.5 Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Natureza, ambientes e qualidade

de vida, do Componente Curricular Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são:
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1 Produção, circulação e consumo

2 Impactos das atividades humanas

3 Conservação e degradação da natureza

4 Qualidade ambiental

5 Diferentes tipos de poluição

6 Gestão pública da qualidade de vida

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática  Natureza,  ambientes  e  qualidade de vida,  do  Componente  Curricular

Geografia, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Produção,
circulação
e  consu-
mo 

(EF03GE08) Rela-
cionar  a  produção
de  lixo  doméstico
ou  da  escola  aos
problemas  causa-
dos  pelo  consumo
excessivo  e  cons-
truir  propostas
para  o  consumo
consciente,  consi-
derando  a  amplia-
ção  de  hábitos  de
redução,  reúso  e
reciclagem/descar-
te  de  materiais
consumidos  em
casa, na escola e/
ou no entorno.

(EF03GE08RS-1)
Conhecer as formas
de  intervenção  no
contingenciamento
de problemas ambi-
entais locais, obser-
vando  como  essas
práticas  dialogam
com  as  soluções
para problemas am-
bientais  de  maior
envergadura.

(EF03GE08RS-2)
Diagnosticar,  nos
ambientes de vivên-
cia,  a  origem  e  o
destino dos diferen-
tes resíduos produ-
zidos, elaborando, a
partir das quantifica-
ções,  tabelas  e
gráficos.

(EF03GE08RS-3)
Aplicar conceitos re-
lativos  aos  5  R's
(repensar,  reduzir,
recusar,  reutilizar  e
reciclar) no seu coti-
diano.

• Resíduos  sólidos  e  orgâni-
cos;
• Produção de lixo nos ambi-
entes de vivência; 
• Reciclagem. 
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(EF03GE08RS-4)
Identificar cuidados
com  a  saúde  e  o
bem-estar pessoal e
coletivo  relaciona-
dos  a  medidas  co-
mo  separação  do
lixo,  coleta  seletiva
e serviços como tra-
tamento de água e
esgoto.

Impactos
das  ativi-
dades  hu-
manas

(EF03GE09) Inves-
tigar  os  usos  dos
recursos  naturais,
com destaque para
os  usos  da  água
em atividades coti-
dianas  (alimenta-
ção,  higiene,  culti-
vo de plantas etc.),
e  discutir  os  pro-
blemas  ambientais
provocados por es-
ses usos.

(EF03GE10) Iden-
tificar  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) Com-
parar impactos das
atividades  econô-
micas  urbanas  e
rurais sobre o am-
biente  físico  natu-
ral, assim como os
riscos provenientes
do  uso  de  ferra-
mentas  e  máqui-
nas.

(EF03GE09RS-1)
Identificar os ciclos
naturais  da  água  e
os  principais  ma-
nanciais.

(EF03GE09RS-2)
Compreender  a
água como um bem
natural e planetário,
seu  acesso  como
uma  propriedade
social  e  sua  nega-
ção  como exercício
de/para a pobreza e
vulnerabilidadeiden-
tificando como essa
situação se materia-
liza  no  seu  espaço
de vivência.

(EF03GE10RS-1)
Conhecer fontes po-
tencialmente  polui-
doras da água.

(EF03GE10RS-2)
Conhecer  e  testar
estruturas de limpe-
za e  purificação  da
água  de  forma  a
elaborar diagnóstico
e registros dos pro-
cessos  e  resulta-
dos,  exercitando
perfis científicos.

(EF03GE11RS-1)
Analisar  os  impac-
tos do aumento po-
pulacional e da mo-
dernização ao meio
ambiente.

(EF03GE11RS-2)
Conhecer práticas
rurais  de  produção
predatórias  relacio-
nando-as  aos  im-

• Uso  dos  recursos  naturais
na rotina  e  trabalho das famí-
lias;
• A água  potável  como  bem
comum; 
• Impactos ambientais decor-
rentes das atividades econômi-
cas urbanas e rurais. 
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pactos sobre o meio
(desmatamento,ero-
são,  desertificação
etc.).

(EF03GE11RS-3)
Identificar as seme-
lhanças  e  as  dife-
renças entre os mo-
dos de ser e de es-
tar nas áreas urba-
nas  (reconhecendo
os  seus  diversos
territórios  e  realida-
des escalares) e ru-
rais,  aferindo  rela-
ção  com situações-
problema  desses
cotidianos e a rela-
ção com o todo es-
pacial.

(EF03GE11RS-4)
Debater  sobre  pro-
gresso  e  desenvol-
vimento.

(EF03GE11RS-5)
Perceber quais pro-
blemas  locais  pro-
venientes  das  inte-
rações entre campo
e cidade não se res-
tringem à escala do
espaço vivido.

Conserva-
ção  e  de-
gradação
da  nature-
za

(EF04GE11) Iden-
tificar  as  caracte-
rísticas  das  paisa-
gens naturais e an-
trópicas  (relevo,
cobertura  vegetal,
rios etc.)  no ambi-
ente  em que vive,
bem como a ação
humana na conser-
vação ou degrada-
ção dessas áreas.

(EF04GE11RS-1)
Descrever  elemen-
tos naturais caracte-
rísticos  do  território
vivido  e  do  Rio
Grande  do  Sul,  re-
conhecendo as prin-
cipais  paisagens
naturais  e  os  ele-
mentos  que  as
compõem.

(EF04GE11RS-2)
Compreender a pai-
sagem  natural  a
partir  das  zonas
térmicas.

(EF04GE11RS-3)
Demonstrar  com-
preensão  da  reali-
dade espacial vivida
e  dos  agentes  atu-
antes  como  ponto
de  partida  para  a

• Paisagens do município  no
contexto regional (clima, relevo,
vegetação e hidrografia); 
• Unidades de Conservação; 

• Ações  de  intervenção  hu-
mana  no  ambiente  em  que
vive. 
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compreensão
de como essa reali-
dade local se relaci-
ona  com  contextos
geográficos e espa-
ciais  mais  amplos,
aprofundando a no-
ção de unidade.

Qualidade
ambiental 

(EF05GE10) Reco-
nhecer e comparar
atributos  da  quali-
dade  ambiental  e
algumas formas de
poluição  dos  cur-
sos de água e dos
oceanos  (esgotos,
efluentes  industri-
ais,  marés  negras
etc.).

(EF05GE10RS-1)
Identificar fontes po-
luidoras  e  com-
preender  seus  im-
pactos  sobre  a  na-
tureza e a vida.

(EF05GE10RS-2)
Identificar  geografi-
camente e espacial-
mente  as  grandes
áreas  regionais  e
nacionais mais sen-
síveis  aos  danos
ambientais  históri-
cos  e  atuais  prota-
gonizados  pela
ação do homem.

(EF05GE10RS-3)
Aferir  impactos  so-
bre as diversas ma-
nifestações  da  vida
(sociedade,  econo-
mia,  desvalorização
territorial,  fragiliza-
ção de biomas etc.)
resultantes  da  de-
gradação ambiental.

(EF05GE10RS-4)
Distinguir formas de
poluição  caracte-
rísticas dos diferen-
tes  espaços  urba-
nos e rurais.

(EF05GE10RS-5)
Conhecer os princi-
pais  parâmetros  e
instrumentos  de
mediação  de  quali-
dade do ar, do solo
e da água.

• Aspectos naturais do estado
(clima,  relevo,  vegetação e hi-
drografia) uso e qualidade am-
biental; 
• Diagnóstico  ambiental  local
e do território estadual no cam-
po e na cidade.

Diferentes
tipos  de
poluição

(EF05GE11) Iden-
tificar  e  descrever
problemas ambien-
tais  que  ocorrem
no  entorno  da  es-
cola  e  da residên-
cia (lixões, indústri-
as poluentes,  des-

(EF05GE11RS-1)
Identificar as poten-
ciais fontes poluido-
ras  do  seu  espaço
de  vivência,  carac-
terizando  áreas  de
entorno  e  (possí-
veis)  impactos  pre-

• Problemas  ambientais  no
ambiente  em  que  vive  e  pro-
postas de soluções. 
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truição do patrimô-
nio  histórico  etc.),
Propondo soluções
(inclusive  tecnoló-
gicas)  para  esses
problemas.

sentes.

(EF05GE11RS-2)
Categorizar  poluen-
tes  como  Líquidos,
Atmosféricos e Sóli-
dos,  relacionando
os  principais  even-
tos de impacto e da-
nos  ambientais  em
diferentes  escalas
territoriais.

(EF05GE11RS-3)
Formular  e  susten-
tar  ideias  para  sa-
nar  o  problema  do
descarte  inadequa-
do de lixo e falta de
saneamento.

(EF05GE11RS-4)
Conhecer órgãos e
departamentos  de
fiscalização  e  de
controle para crimes
ambientais e danos
ao patrimônio públi-
co  (característicos
de espaços urbanos
e  espaços  rurais)
atuantes no municí-
pio.

Gestão
pública  da
qualidade
de vida

(EF05GE12) Iden-
tificar  órgãos  do
poder público e ca-
nais  de  participa-
ção  social  respon-
sáveis  por  buscar
soluções  para  a
melhoria  da  quali-
dade  de  vida  (em
áreas  como  meio
ambiente,  mobili-
dade, moradia e di-
reito  à  cidade)  e
discutir  as propos-
tas  implementadas
por esses
órgãos que afetam
a  comunidade  em
que vive.

(EF05GE12RS-1)
Conhecer e analisar
indicadores  que
mensuram  a  quali-
dade  de  vida,  bem
como  os  próprios
conceitos  de  De-
senvolvimento  e
Subdesenvolvimen-
to.

(EF05GE12RS-2)
Conhecer dados in-
dicativos  de  condi-
ções  de  vida  e  de
desenvolvimento
humano  que  retra-
tam a  realidade  do
município  em  que
reside  e  o  estado,
como  fundamento
para  a  elaboração
de panorama socio-
econômico  desse-
territórios.

• Organizações  administrati-
vas do estado e suas funções; 
• Formas de participação so-
cial:  associações,  conselhos,
câmara de vereadores, assem-
bleia legislativa e outros. 
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(EF05GE12RS-3)
Propor soluções co-
erentes para as fra-
gilidades  existentes
em  seu  espaço  de
vivência.

(EF05GE12RS-4)
Intervir  em  situa-
ções  de  conflito,
propondo canais de
democratização  pa-
ra os locais de sua
vivência.

(EF05GE12RS-5)
Reconhecer  as  sin-
gularidades do terri-
tório  em  que  vive
como  parte  e  con-
sequência  de  um
todo integrado e ar-
ticulado.

4.2 Componente Curricular História

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  de

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 Compreender  acontecimentos  históricos,  relações  de  poder  e  processos  e
mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais,  políticas,
econômicas  e  culturais  ao  longo  do  tempo  e  em  diferentes  espaços  para
analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.

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

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

4 Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e
povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente
com  base  em  princípios  éticos,  democráticos,  inclusivos,  sustentáveis  e
solidários.
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5 Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e
no  espaço  e  seus  significados  históricos,  levando  em  conta  o  respeito  e  a
solidariedade com as diferentes populações.

6 Compreender  e  problematizar  os  conceitos  e  procedimentos  norteadores  da
produção historiográfica.

7 Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de
modo crítico,  ético  e  responsável,  compreendendo  seus  significados  para  os
diferentes grupos ou estratos sociais.

Eixos Estruturantes

Os  Eixos  Estruturantes,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  de

Conhecimento das Ciências Humanas são:

I Identificação

II Comparação

III Contextualização

IV Interpretação

V Análise

Unidades Temáticas do Componente História

4.2.1 As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática As pessoas e os grupos que

compõem  a  cidade  e  o  município,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade
e os municípios: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive

2 Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que vive
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  As  pessoas  e  os  grupos  que  compõem a  cidade  e  o  município  do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O  “Eu”,  o
“Outro”  e
os  diferen-
tes grupos
sociais  e
étnicos
que
compõem
a cidade e
os  municí-
pios:  os
desafios
sociais,
culturais  e
ambientais
do  lugar
onde vive

(EF03HI01) Identificar
os  grupos  populacio-
nais que formam a ci-
dade, o município e a
região,  as  relações
estabelecidas  entre
eles e os eventos que
marcam  a  formação
da cidade, como
fenômenos  migrató-
rios (vida rural/vida ur-
bana),  desmatamen-
tos,  estabelecimento
de grandes empresas
etc.

(EF03HI02) Selecio-
nar, por meio da con-
sulta de fontes de di-
ferentes  naturezas,  e
registrar acontecimen-
tos ocorridos ao longo
do  tempo  na  cidade
ou  região  em  que
vive.

(EF03HI03) Identificar
e comparar pontos de
vista  em  relação  a
eventos  significativos
do local em que vive,
aspectos relacionados
a condições sociais  e
à presença de diferen-
tes grupos
sociais  e  culturais,
com  especial  desta-
que  para  as  culturas

(EF03HI01RS-1)
Identificar as contri-
buições  dos  distin-
tos  grupos  sociais
na  construção  da
comunidade  local,
em  diferentes  tem-
pos e espaços.

(EF03HI01RS-2)
Reconhecer a histó-
ria  e  a  importância
dos  povos  nativos,
imigrantes  e  mi-
grantes  que  forma-
ram sua cidade.

(EF03HI01RS-3)
Conhecer a história
da  cidade,  sua  vo-
cação  econômica,
emancipação,  lo-
cais de importância
histórica,  turística,
cultural e natural.

(EF03HI03RS-1)
Conhecer  a  contri-
buição  das  diferen-
tes etnias que cons-
tituíram a formação
socioespacial  do
Rio Grande do Sul.

(EF03HI03RS-2)
Observar  critica-
mente se há algum

• Conceitos  de  cidade
e município; campo e ci-
dade (meio rural  e meio
urbano), a partir do con-
texto do lugar onde vive; 
• As  diferentes  dimen-
sões  do  município  (di-
mensão  populacional,
etária, de gênero, étnica,
econômica,  rural,  urba-
na); 
• Noções sobre indica-
dores  de  pesquisa
(IBGE, cartórios, etc). 
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africanas, indígenas e
de migrantes.

tipo  de  discrimina-
ção ou racismo em
sua  comunidade,
auxiliando  para  di-
fundir  uma  cultura
de inclusão social e
de  respeito  às  di-
versidades  étnicas
e culturais.

Os  patri-
mônios
históricos e
culturais
da  cidade
e/ou  do
município
em  que
vive

(EF03HI04) Identificar
os patrimônios históri-
cos e culturais de sua
cidade  ou  região  e
discutir as razões cul-
turais, sociais e políti-
cas  para  que  assim
sejam considerados.

(EF03HI04RS-1)
Identificar aspectos
do  “Patrimônio  His-
tórico”, dos lugares/
coisas e as práticas
culturais/costumes
que os constituem
em sua cidade.

• História do município;

• Estudo do patrimônio
histórico  e  cultural  do
município;
• Grupos  étnicos  que
constituíram o município.
• Identificar  as  mudan-
ças  ocorridas  pela  ação
do tempo/humana em re-
lação  ao  patrimônio  his-
tórico do município.

4.2.2 O Lugar em que vive

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  O  lugar  em  que  vive,  do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 A  produção  dos  marcos  da  memória:  os  lugares  de  memória  (ruas,  praças,
escolas, monumentos, museus etc.)

2 A produção dos marcos da memória: formação cultural da população

3 A  produção  dos  marcos  da  memória:  a  cidade  e  o  campo,  aproximações  e
diferenças

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática O lugar em que vive, do Componente Curricular História, da Área do

Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  produ-
ção  dos
marcos  da
memória:
os lugares
de  memó-
ria  (ruas,
praças, es-
colas,  mo-
numentos,
museus
etc.)

(EF03HI05) Identifi-
car  os  marcos  his-
tóricos  do  lugar  em
que  vive  e  com-
preender seus signi-
ficados.

(EF03HI06) Identifi-
car  os  registros  de
memória  na  cidade
(nomes de ruas, mo-
numentos,  edifícios
etc.),  discutindo  os
critérios  que  expli-
cam a  escolha  des-
ses nomes.

(EF03HI05RS-1)
Identificar  e  reco-
nhecer  dados  so-
bre a história da lo-
calidade  (escola,
bairro e/ou municí-
pio):  origem  do
nome, data de cri-
ação,  localização
geográfica, etc.).

(EF03HI05RS-2)
Reconhecer, regis-
trar  e  valorizar  o
patrimônio  históri-
co de seu municí-
pio.

(EF03HI05RS-3)
Classificar os prin-
cipais aspectos da
história  e  cultura
gaúcha.

(EF03HI05RS-4)
Identificar  os  po-
vos indígenas que
habitavam o sul do
país  anterior  à
chegada dosportu-
gueses e à ocupa-
ção jesuítica.

(EF03HI05RS-5)
Conhecer  os  prin-
cipais aspectos da
Revolução  Farrou-
pilha.

(EF03HI06RS-1)
Identificar os fatos
históricos  e/ou  as
práticas  sociais
que  dão  significa-
do aos patrimônios
culturais  identifica-
dos na localidade,
bem como os seus
vultos históricos
presentes  no  Rio
Grande do Sul.

• História do município;

• Povos  que  constituíram
o município;
• Estudo  histórico  e  bio-
gráfico dos nomes das ruas,
monumentos, etc.

A  produ-
ção  dos
marcos  da
memória:
formação
cultural  da
população

(EF03HI07) Identifi-
car  semelhanças  e
diferenças existentes
entre  comunidades
de sua cidade ou re-
gião,  e  descrever  o
papel  dos diferentes

(EF03HI07RS-1)
Observar  seme-
lhanças  e  diferen-
ças entre  localida-
des  de  diferentes
formações  étnicas
e  culturais,  obser-

• Movimentos  populacio-
nais  e  processos  migrató-
rios;
• Comunidades/povos  tra-
dicionais  que  compõem  o
município.
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grupos  sociais  que
as formam.

vando  a  arquitetu-
ra,  a  economia,  a
arte,  a culinária,  a
indumentária,  en-
tre  outros elemen-
tos significativos.

A  produ-
ção  dos
marcos  da
memória: a
cidade e
o  campo,
aproxima-
ções  e  di-
ferenças

(EF03HI08) Identifi-
car  modos  de  vida
na cidade e no cam-
po  no  presente,
comparando-os  com
os do passado.

(EF03HI08RS-1)
Conhecer  como
sua  família  e/ou
comunidade  vivia
no  passado,  com-
parando  com  os
dias  atuais,  como
forma de identificar
as  modificações  e
permanências.

(EF03HI08RS-2)
Comparar  diferen-
ças e semelhanças
entre  o  modo  de
vida urbano e o ru-
ral.

(EF03HI08RS-3)
Valorizar  o  traba-
lho  das  pessoas
que construíram a
história da sua co-
munidade,  bairro
e/ou  cidade,  reco-
nhecendo a impor-
tância dos mais di-
versos ofícios, pro-
fissões  e  funções
públicas.

• Conceitos  de  cidade  e
município;  campo  e  cidade
(meio rural e meio urbano),
a partir do contexto do lugar
onde vive; 
• As diferentes dimensões
do município (dimensão po-
pulacional,  etária,  de  gêne-
ro, étnica, econômica, rural,
urbana). 
• Conhecer  aspectos  so-
bre seu bairro/  comunidade
(localização,  economia,  as-
pectos  gerais  e  história  da
escola (fundação, nome, lo-
calização) 

4.2.3 A noção de Espaço Público e Privado

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática A noção de espaço público e

privado, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são:

1 A cidade, seus espaços públicos e privados e suas áreas de conservação
ambiental

2 A cidade e suas atividades: trabalho, cultura e lazer
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática A noção de espaço público e privado, do Componente Curricular História,

da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  cidade,
seus  es-
paços  pú-
blicos  e
privados e
suas
áreas  de
conserva-
ção  ambi-
ental

(EF03HI09) Mapear
os  espaços  públi-
cos  no  lugar  em
que vive (ruas, pra-
ças, escolas, hospi-
tais,  prédios  da
Prefeitura e da Câ-
mara  de  Vereado-
res  etc.)  e  identifi-
car suas funções.

(EF03HI10) Identifi-
car  as  diferenças
entre o espaço do-
méstico,  os  espa-
ços  públicos  e  as
áreas de conserva-
ção  ambiental,
compreendendo  a
importância  dessa
distinção.

(EF03HI09RS-1)
Identificar  dados
sobre a história da
localidade  (rua,
bairro e município):
fundação, origem
do nome, símbolos
e serviços públicos
municipais,  locali-
zação geográfica e
extensão territorial,
população,  produ-
ção  econômica  e
aspectos  sociocul-
turais.

(EF03HI09RS-2)
Representar  carto-
graficamente  o  lu-
gar em que vive, si-
nalizando seus ele-
mentos  significati-
vos em termos ge-
ográficos  (ambien-
tais e culturais).

(EF03HI09RS-3)
Desenvolver  co-
nhecimentos  sobre
a  organização  po-
lítica e social de um
município  (poderes
do  município  e  or-
ganizações  da  so-
ciedade)

(EF03HI10RS-1)
Diferenciar  espa-
ços  públicos  e  pri-
vados de seu bairro
e cidade, desenvol-
vendo  sentimento
de pertencimento e
de  cuidado  para
com eles.

(EF03HI10RS-2)
Identificar-se como

• Arquitetura  e  urbanismo
do município  (monumentos,
praças, ruas, edifícios públi-
cos,  entre  outros),  levando
em conta os processos pro-
dutivos  e  meio-ambiente
(mudanças e permanências,
problemas e soluções ambi-
entais,  saneamento,  coleta
de  resíduos,  assoreamento
e poluição de rios e sangra-
douros; atividades sustentá-
veis); 
• Espaços de preservação
e  conservação  ambiental
(áreas  de  preservação per-
manente, parques, unidades
de conservação); 
• Conceitos de espaço pú-
blico e espaço privado com
noções de responsabilidade
ambiental, patrimonial e so-
cial.
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sujeito  individual  e
coletivo,  por  meio
do  desenvolvimen-
to  do  conceito  de
cidadania.

A cidade e
suas  ativi-
dades: tra-
balho,  cul-
tura  e  la-
zer

(EF03HI11)  Identifi-
car diferenças entre
formas  de  trabalho
realizadas na cida-
de  e  no  campo,
considerando  tam-
bém o uso da tec-
nologia  nesses  di-
ferentes contextos.

(EF03HI12)  Com-
parar  as  relações
de trabalho e lazer
do presente com as
de outros tempos e
espaços,  analisan-
do  mudanças  e
permanências.

(EF03HI11RS-1)
Perceber  o  quanto
a  chegada  da  tec-
nologia no campo
transformou as  ati-
vidades do cotidia-
no,  oportunizando
o  acesso  a  outros
conhecimentos  e
trazendo  possibili-
dades de desenvol-
vimento. 

(EF03HI12RS-1)
Valorizar  o  papel
social  e  individual
do  trabalho,  como
meio de humaniza-
ção  e  de  constru-
ção  da  dignidade
humana.

• As formas de trabalho no
campo e na cidade;
• A utilização das tecnolo-
gias no campo e na cidade;
• Organização  política  do
município (prefeitura, câma-
ra dos vereadores, associa-
ções de bairro, outras asso-
ciações e organizações pre-
sentes no município); 
• Os espaços de lazer do
município  (clubes,  praças,
centros  comunitários,  espa-
ços de religiosidades,  giná-
sios  e  espaços  esportivos,
teatros,  cinemas,  entre  ou-
tros); 
• As atividades de lazer e
cultura  da  cidade  (festas,
atividades  religiosas,  ginca-
nas,  brincadeiras,  campeo-
natos,  competições,  mani-
festações  culturais,  entre
outros); 
• Mudanças  e  permanên-
cias  em  relação  aos  usos
dos espaços públicos e pri-
vados, das práticas de lazer
e  culturais,  das  formas  de
trabalho e atividades produ-
tivas. 

4.2.4 Transformações e Permanências nas Trajetórias dos Grupos Humanos

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Transformações e permanências

nas  trajetórias  dos  grupos  humanos,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do

Conhecimento Ciências Humanas são:

1 A ação  das  pessoas,  grupos  sociais  e  comunidades  no  tempo e  no  espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras

2 O passado e o presente: a noção de permanência e as lentas transformações
sociais e culturais
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos, do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  ação  das
pessoas,  gru-
pos sociais e
comunidades
no tempo e no
espaço: noma-
dismo,  agricul-
tura,  escrita,
navegações,
indústria, entre
outras

(EF04HI01) Re-
conhecer a histó-
ria como resulta-
do  da  ação  do
ser  humano  no
tempo  e  no  es-
paço,  com  base
na  identificação
de  mudanças  e
permanências ao
longo do tempo.

(EF04HI02) Iden-
tificar  mudanças
e  permanências
ao longo do tem-
po, discutindo os
sentidos  dos
grandes  marcos
da história da hu-
manidade  (no-
madismo, desen-
volvimento  da
agricultura  e  do
pastoreio,  cria-
ção  da  indústria
etc.).

(EF04HI01RS-1)
Reconhecer a di-
visão  da  história
nos  tempos  cro-
nológicos, obser-
vando  de  forma
mais  geral  suas
mudanças e per-
manências.

(EF04HI02RS-1)
Reconhecer  que
a  trajetória  dos
grupos humanos,
ao longo do tem-
po, está marcada
por grandes mu-
danças  (domínio
do  fogo,  produ-
ção de ferramen-
tas,  surgimento
das primeiras ci-
dades).

(EF04HI02RS-2)
Reconhecer  o
papel e a impor-
tância  da  inven-
ção  da  escrita
para o desenvol-
vimento  da  hu-
manidade.

(EF04HI02RS-3)
Relacionar  os
tempos  locais
com  os  marcos
da história da hu-
manidade.

• Conceitos  de  nomadis-
mo e sedentarismo. 
• Porque  os  povos  mi-
gram: processos migratórios
e fixação de sociedades hu-
manas (exemplos  do  muni-
cípio).

O passado e o
presente: a no-
ção de
permanência e
as  lentas
transforma-
ções sociais  e

(EF04HI03) Iden-
tificar as transfor-
mações  ocorri-
das na cidade ao
longo do tempo e
discutir  suas  in-
terferências  nos

(EF04HI03RS-1)
Compreender
que  as  mudan-
ças  ocorrem  em
ritmos diferentes,
em  épocas  e
contextos  distin-

• Noções de permanência
entre passado e presente;
• Modos de vida dos habi-
tantes do município no pas-
sado e no presente.
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culturais modos  de  vida
de seus habitan-
tes,  tomando
como  ponto  de
partida o presen-
te.

tos.

4.2.5 Circulação de Pessoas, Produtos e Culturas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática Circulação de pessoas, produtos

e culturas, do Componente Curricular História, da Área de Conhecimento Ciências Humanas

são:

1 A circulação de pessoas e as transformações no meio natural

2 A invenção do comércio e a circulação de produtos

3 As  rotas  terrestres,  fluviais  e  marítimas  e  seus  impactos  para  a  formação  de
cidades e as transformações do meio natural

4 O mundo da tecnologia: a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Circulação de pessoas, produtos e culturas, do Componente Curricular

História, da Área de Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  circula-
ção  de
pessoas  e
as transfor-
mações no
meio  natu-
ral

(EF04HI04) Identificar
as  relações  entre  os
indivíduos e a nature-
za e discutir  o signifi-
cado do nomadismo e
da fixação das primei-
ras  comunidades  hu-
manas.

(EF04HI05) Relacio-
nar  os  processos  de
ocupação do campo a
intervenções na  natu-
reza, avaliando os re-

(EF04HI04RS-1)
Reconhecer o modo
de  vida  nômade  e
as mudanças ocorri-
das  após  a  revolu-
ção neolítica.

(EF04HI05RS-1)
Identificar  como  os
seres  humanos  se
relacionavam  e  se
relacionam  com  a

• Nomadismo;

• Primeiras  formas  de
comunidade humana;
• Intervenção  humana
na natureza e suas con-
sequências. 
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sultados dessas inter-
venções.

natureza  e  com-
preender seu impac-
to sobre o meio am-
biente.

(EF04HI05RS-2)
Conhecer a ação
das  distintas  comu-
nidades  tradicionais
que  constituíram  a
formação  do  Rio
Grande do Sul,  tais
como:  indígenas,
quilombolas,  ribeiri-
nhas e de tropeiros,
dentre  outras,  na
preservação  da  na-
tureza.

A invenção
do  comér-
cio e a cir-
culação de
produtos

(EF04HI06) Identificar
as  transformações
ocorridas  nos  proces-
sos  de  deslocamento
das pessoas e merca-
dorias,  analisando  as
formas  de  adaptação
ou marginalização.

(EF04HI06RS-1)
Compreender que a
circulação de pesso-
as e de mercadorias
propiciada  pelo  co-
mércio  é  fator  de
mudanças  no  meio
natural.

(EF04HI06RS-2)
Conhecer  as  dife-
rentes  formas  de
trocas de mercadori-
as e a sua evolução
até achegada ao co-
mércio  em  grande
escala.

• Processos  de  deslo-
camento humano e suas
consequências; 
• Adaptação  social  e
marginalização social.

As  rotas
terrestres,
fluviais  e
marítimas
e seus  im-
pactos
para  a  for-
mação  de
cidades  e
as transfor-
mações do
meio  natu-
ral

(EF04HI07) Identificar
e  descrever  a  impor-
tância  dos  caminhos
terrestres,  fluviais  e
marítimos para a dinâ-
mica da vida comerci-
al.

(EF04HI07RS-1)
Identificar  e  descre-
ver  como os produ-
tos circulavam e cir-
culam e seu impacto
na formação das pri-
meiras cidades e na
vida  atual  dos  cen-
tros urbanos.

(EF04HI07RS-2)
Observar em sua ci-
dade e em seu bair-
ro a localização dos
pontos  comerciais,
percebendo a impor-
tância de sua locali-
zação  no  território
diante  do  êxito  de
sua atividade econô-
mica.

(EF04HI07RS-3)
Identificar  as  dife-

• Rotas terrestres;

• Rotas fluviais;

• Rotas marítimas;

• Impactos  ambientais
dessas rotas;
• Impactos  sociais  e
econômicas  dessas  ro-
tas.
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rentes formas de cir-
culação  de  merca-
dorias e de pessoas
(transporte terrestre,
fluvial,  marítimo  e
aéreo)

O  mundo
da tecnolo-
gia:  a inte-
gração  de
pessoas  e
as  exclu-
sões  soci-
ais e cultu-
rais

(EF04HI08) Identificar
as  transformações
ocorridas  nos  meios
de  comunicação  (cul-
tura  oral,  imprensa,
rádio,  televisão,  cine-
ma, internet e demais
tecnologias digitais de
informação e comuni-
cação) e discutir seus
significados  para  os
diferentes  grupos  ou
estratos sociais.

(EF04HI08RS-1)
Identificar  as  trans-
formações ocorridas
nos meios de comu-
nicação e relacionar
com o modo de vida
em  diferentes  mo-
mentos históricos do
passado  distante  e
recente.

• O mundo tecnológico:
passado e presente;
• Relevância  do  avan-
ço tecnológico;
• Impacto da tecnologia
na sociedade;
• Acesso  as  tecnologi-
as: há igualdade?;
• Problemas  sociais,
econômicos e ambientais
dos  avanços  tecnológi-
cos.

4.2.6 As Questões Históricas relativas às Migrações

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática As questões históricas relativas

às  migrações,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  do  Conhecimento  Ciências

Humanas são:

1 O surgimento  da  espécie  humana no  continente  africano  e  sua  expansão  pelo
mundo

2 Os  processos  migratórios  para  a  formação  do  Brasil:  os  grupos  indígenas,  a
presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos

3 Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XX no Brasil

4 As dinâmicas internas de migração no Brasil a partir dos anos 1960

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática As questões históricas relativas às migrações, do Componente Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O surgimento
da  espécie
humana  no
continente
africano  e
sua  expan-
são  pelo
mundo

(EF04HI09) Identifi-
car  as  motivações
dos  processos  mi-
gratórios  em  dife-
rentes tempos e es-
paços  e  avaliar  o
papel  desempenha-
do  pela  migração
nas regiões de des-
tino.

(EF04HI09RS-1) En-
tender que os deslo-
camentos  são  ine-
rentes  à  história  da
humanidade,  com-
preendo  a  constitui-
ção  étnica  do  Rio
Grande do Sul.

(EF04HI09RS-3) Co-
nhecer  as  teorias  a
respeito  do  povoa-
mento  da  América
(Estreito  de  Bering,
ilhas do Oceano Pa-
cífico  etc.)  em  dife-
rentes levas migrató-
rias  e  períodos  his-
tóricos, desde a che-
gada  dos  seres  hu-
manos  no  sul  do
continente,  após  a
Era Glacial mais re-
cente.

(EF04HI09RS-4) Di-
ferenciar  migração
voluntária  de  migra-
ção forçada.

• Teorias do surgimento
da espécie humana;
• Diferentes  formas  de
circulação  de  pessoas
(processos migratórios, vi-
agens  por  diferentes  ra-
zões,  mudanças  sazo-
nais,  diferentes  rotas  e
transportes pelos quais as
pessoas chegam ou saem
do município). 

Os  proces-
sos  migrató-
rios  para  a
formação  do
Brasil:  os
grupos  indí-
genas, a pre-
sença  portu-
guesa e a di-
áspora força-
da  dos  afri-
canos  Os
processos
migratórios
do  final  do
século XIX e
início  do  sé-
culo  XX  no
Brasil
As dinâmicas
internas  de
migração  no
Brasil a
partir  dos
anos 1960

(EF04HI10) Analisar
diferentes fluxos po-
pulacionais  e  suas
contribuições para a
formação  da  socie-
dade brasileira.

(EF04HI10RS-1)
Identificar os povos
indígenas  que  habi-
tavam  o  território
onde  hoje  é  o  Rio
Grande do  Sul,  sua
identidade cultural  e
linguística,  com  ou-
tros povos indígenas
e  sua  correlação
com as tradições ar-
queológicas líticas e
cerâmicas presentes
na Bacia  do Rio  da
Prata.

(EF04HI10RS-2)
Identificar as presen-
ças portuguesa e es-
panhola nos proces-
sos  de  conquista,
bem como as coloni-
zações  lagunista,
açoriana,  paulista,
alemã, italiana e es-
lava e seus impactos
para  as  sociedades

• Diferentes  formas  de
circulação  de  pessoas  e
processos migratórios en-
tre diferentes grupos étni-
cos (e) presentes no mu-
nicípio ao longo do tempo
(mudanças  e  permanên-
cias, formação do municí-
pio e de outras cidades do
entorno); 
• Diferentes  formas  de
circulação   de  produtos
entre diferentes grupos ét-
nicos (e) ao longo do tem-
po  (mudanças  e  perma-
nências).
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(EF04HI11) Anali-
sar,  na  sociedade
em que vive, a exis-
tência  ou  não  de
mudanças  associa-
das à migração (in-
terna  e  internacio-
nal).

indígenas  (saúde,
cultura,  costumes,
religião, etc.).

(EF04HI10RS-3)
Identificar  a  contri-
buição dos africanos
para a  formação da
sociedade  local,
para a economia e a
cultura do Rio Gran-
de do Sul nos sécu-
los XVIII,  XIX, XX e
XXI.

(EF04HI10RS-4)
Identificar diferentes
fluxos populacionais,
considerando  a  di-
versidade e a origem
cultural dos imigran-
tes, indígenas e afri-
canos,  compreen-
dendo  suas  contri-
buições  para  a  for-
mação da sociedade
riograndense e tam-
bém suas especifici-
dades étnicas e cul-
turais.

(EF04HI10RS-5) Va-
lorizar e destacar as
contribuições  dos
povos  indígenas
(missões,  pampa  e
planalto),  povos  eu-
ropeus  (imigrantes
açorianos,  alemães
e italianos)  e africa-
nos  e  miscigenados
no movimento de co-
lonização do Estado
do  Rio  Grande  do
Sul,  principalmente
nos  aspectos  socio-
econômicos,  históri-
co  e  cultural,  reco-
nhecendo a multipli-
cidade étnica da so-
ciedade.

(EF04HI11RS-1)
Observar a presença
ou não de imigrantes
e/ou  migrantes  em
sua cidade ou região
na  atualidade,  bus-
cando conhecer sua
cultura e os motivos
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de  seu  movimento
migratório.

4.2.7 Povos e Culturas: Meu Lugar no Mundo e Meu Grupo Social

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática Povos e culturas: meu lugar no

mundo, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são:

1 O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados

2 As formas de organização social e política: a noção de Estado

3 O papel das religiões e da cultura para a formação dos povos antigos

4 Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade  Temática  Povos  e  culturas:  meu  lugar  no  mundo  e  meu  grupo  social,  do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O que for-
ma  um
povo:  do
nomadis-
mo aos
primeiros
povos  se-
dentariza-
dos

(EF05HI01)  Identi-
ficar os processos
de  formação  das
culturas e dos po-
vos,  relacionando-
os  com o  espaço
geográfico  ocupa-
do.

(EF05HI01RS-1) Re-
conhecer  e  analisar
a história e a diversi-
dade cultural dos po-
vos  indígenas  que
habitavam  o  territó-
rio gaúcho anterior e
contemporaneamen-
te à colonização eu-
ropeia.

(EF05HI01RS-2) Co-
nhecer  e  analisar  a
influência  dos  dife-
rentes povos que co-
lonizaram  as  terras
do  Rio  Grande  do
Sul,  percebendo
suas  contribuições
nas  mais  diversas
esferas da vida e da
cultura  (arquitetura,

• Conceitos  de  nomadis-
mo e de sedentarismo; 
• Grupos  humanos  nô-
mades e sedentários (sam-
baquianos,  povos  indíge-
nas,  ciganos,  circenses),
observando  aspectos  da
organização cultural,  políti-
ca,  econômica  e  religiosa
desses povos.
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arte,  economia,  reli-
gião, educação, tec-
nologia etc.).

(EF05HI01RS-3) Co-
nhecer  as  disputas
dos territórios do Rio
Grande do Sul entre
portugueses e espa-
nhóis  e  a  luta  dos
povos indígenas em
defesa das terras.

As  formas
de  organi-
zação  so-
cial  e  po-
lítica:  a
noção  de
Estado

(EF05HI02) Identi-
ficar  os  mecanis-
mos  de  organiza-
ção  do  poder  po-
lítico com vistas à
compreensão  da
ideia de Estado e/
ou  de  outras  for-
mas de ordenação
social.

(EF05HI02RS-1)
Compreender  a  im-
portância  do  desen-
volvimento  das  for-
mas  de  governo
para  a  organização
da sociedade, perce-
bendo que a vida em
sociedade  exige  re-
gras de convivência,
respeito  à  democra-
cia e aos direitos hu-
manos.

(EF05HI02RS-2)
Analisar o conceito
de Estado, enquanto
ente jurídico/abstrato
da sociedade.

(EF05HI02RS-3)
Compreender  a  im-
portância da política
para  a  organização
da sociedade, perce-
bendo  o  valor  da
participação cidadã.

(EF05HI02RS-4) Re-
conhecer  papel  dos
poderes  Legislativo,
Executivo  e  Judiciá-
rio  na  sociedade
brasileira  e  identifi-
car  a  sua  influência
no seu dia a dia.

(EF05HI02RS-5) Es-
clarecer  o  que  são
impostos  e  tributos,
discutindo  sua  im-
portância  para a or-
ganização da socie-
dade, financiando os
serviços públicos de
qualidade.

• Noção de Estado;

• Formas de organização
social e política.
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EF05HI02RS-6)
Compreender  e  dis-
cutir  os  problemas
sociais que resultam
da sonegação de im-
postos  e  da  corrup-
ção  político/adminis-
trativa.

O  papel
das  religi-
ões  e  da
cultura
para a
formação
dos  povos
antigos

(EF05HI03) Anali-
sar  o  papel  das
culturas e das reli-
giões na composi-
ção identitária dos
povos antigos.

(EF05HI03RS-1)
Compreender que a
religião é a primeira
forma de ciência e fi-
losofia da humanida-
de.

(EF05HI03RS-2) Co-
nhecer as diferentes
formas de espirituali-
dade  e  de  religiosi-
dade dos povos indí-
genas  (xamanismo),
de  matriz  africana
(candomblé, umban-
da, batuque), de ori-
gem europeia (cato-
licismo,  protestantis-
mos, kardecismo) ou
orientais  (islamismo,
judaísmo,  budismo,
hinduísmo),  como
expressões da diver-
sidade  cultural  hu-
mana.

(EF05HI03RS-2) Va-
lorizar  o  papel  das
mais  diferentes  ma-
nifestações  religio-
sas na formação da
identidade  dos  indi-
víduos,  das  coletivi-
dades e de seu sen-
tido de vida.

(EF05HI03RS-3) Co-
nhecer  e  diferenciar
os tipos de religiões:
animistas,  panteís-
tas,  politeístas,  mo-
noteístas etc

• O  papel  da  religião  e
sua influência na composi-
ção social antiga e atual;
• O  poder  ideológico  da
religião  na  formação  dos
povos antigos.

Cidadania,
diversida-
de cultural
e  respeito
às
diferenças
sociais,
culturais  e
históricas

(EF05HI04) Asso-
ciar a noção de ci-
dadania  com  os
princípios  de  res-
peito  à  diversida-
de, à pluralidade e
aos direitos huma-
nos.

(EF05HI04RS-1)
Compreender as re-
lações  sociais  ao
longo do tempo, per-
cebendo como as di-
ferentes  pessoas  e
grupos  sociais  se
envolvem  em  rela-
ções de poder, estu-
dando  conceitos,

• Conceito de cidadania;

• Os  direitos  e  deveres
do povo que vive em demo-
cracia;
• A constituição da nação
democrática;
• Os  Direitos  Humanos
na constituição  da  cidada-
nia.
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(EF05HI05) Asso-
ciar o conceito de
cidadania  à  con-
quista  de  direitos
dos  povos  e  das
sociedades,  com-
preendendo-o
como  conquista
histórica.

como escravidão,  li-
berdade, autoridade,
governo, trabalho, li-
derança etc..;

(EF05HI04RS-2)
Distinguir as diferen-
ças  e  as  similarida-
des  que  envolvem
os  sujeitos,  valori-
zando os direitos hu-
manos e o respeito à
diversidade.

(EF05HI04RS-3)
Compreender que a
cidadania é a condi-
ção  de  quem  vive
em sociedade como
participante dela, por
isso  tem  direitos  e
deveres.

(EF05HI05RS-1)
Compreender a rela-
ção  entre  direitos  e
deveres,  bem  como
os limites entre liber-
dade e responsabili-
dade.

(EF05HI05RS-2)
Identificar  que  a  ci-
dadania é a soma de
conquistas  cotidia-
nas, na forma da lei,
de  reparações a in-
justiças sociais, civis
e políticas (conquis-
ta  do voto feminino,
lei  que  criminaliza
preconceito de raça
e  de  cor,  Lei  Maria
da Penha, entre ou-
tras).

4.2.8 Registros da Histórias: Linguagens e Culturas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática Registros da história: linguagens

e culturas, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são:
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1 As tradições orais e a valorização da memória

2 O surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, culturas
e histórias

3 Os patrimônios materiais e imateriais da humanidade

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Registros da história: linguagens e culturas, do Componente Curricular

História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

As  tradi-
ções  orais
e a valori-
zação  da
memória
O  surgi-
mento  da
escrita e a
noção  de
fonte para
a  trans-
missão  de
saberes,
culturas  e
histórias

(EF05HI06) Com-
parar o uso de dife-
rentes linguagens e
tecnologias no pro-
cesso de comunica-
ção e avaliar os sig-
nificados  sociais,
políticos e culturais
atribuídos a elas.

(EF05HI07) Identifi-
car  os  processos
de  produção,  hie-
rarquização  e  difu-
são dos marcos de
memória  e  discutir
a  presença  e/ou  a
ausência  de  dife-
rentes  grupos  que
compõem  a  socie-
dade na nomeação
desses  marcos  de
memória.

(EF05HI06RS-1)
Conhecer e compa-
rar  as  tecnologias
de comunicação de
outros  tempos  com
as da atualidade.

(EF05HI06RS-2)
Observar  o  poder
de difusão de infor-
mações e ideias por
meio da mídia, per-
cebendo  o  uso  da
propaganda  e  da
publicidade  como
meio de formar opi-
niões  e  desejos  de
consumo.

(EF05HI06RS-3)
Entender o papel da
educação  para  a
construção  do  pen-
samento  crítico  e
autônomo.

(EF05HI07RS-1)
Discutir a presença
dos  diferentes  gru-
pos que compõem
a  sociedade  rio-
grandense  (euro-
peus,  indígenas  e
africanos),  no  que
diz  respeito  à  pro-
dução  e  à  difusão
da memória através
da tradição oral.

• Formas  de  registro
dos grupos humanos: di-
ferentes  códigos  de  co-
municação,  de  lingua-
gem, de mensuração do
tempo  e  de  quantifica-
ção;
• Sociedades  com  es-
crita e sem escrita;
• Diferentes  meios  de
comunicação  e  uso  de
tecnologias no município
(pessoais, familiares, co-
merciais, do setor de ser-
viços, industriais, da agri-
cultura,  da pecuária,  en-
tre  outros)  e  as  implica-
ções  do  uso  e  não-uso
dos mesmos.
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(EF05HI08) Identifi-
car formas de mar-
cação  da  passa-
gem do  tempo  em
distintas  socieda-
des,  incluindo  os
povos  indígenas
originários e os po-
vos africanos.

(EF05HI07RS-2)
Perceber  que  os
marcos  e  registros
da  história  foram
produzidos  e  difun-
didos por um grupo
social  dominante  e
que,  por  isso,  po-
dem ser ou não re-
presentativos de to-
dos  os  grupos  que
compõem  a  socie-
dade.

(EF05HI07RS-3)
Perceber que a es-
crita  (ou  o  docu-
mento escrito) não
é  a  única  fonte  da
História, e a recons-
tituição  do passado
dos diversos grupos
que compõem a so-
ciedade  pode  ser
feita  por  meio  de
outros tipos de fon-
tes,  como  relatos
orais,  lendas,  ritu-
ais, formas de saber
e fazer, objetos, fo-
tos e construções.

(EF05HI08RS-1)
Conhecer  e  trans-
crever  os conceitos
de tempo.

(EF05HI08RS-2)
Compreender  a
marcação do tempo
como anterior  à  in-
venção do relógio e
dos  calendários,  e
que todos os grupos
humanos  criaram
uma forma de regis-
trar o tempo, a partir
de  mudanças  ob-
servadas na nature-
za (estações, calen-
dários solares e  lu-
nares,  solstícios  e
equinócios,  obser-
vatórios  astronômi-
cos).

(EF05HI08RS-3)
Compreender como
o ritmo da natureza
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(EF05HI09) Com-
parar pontos de vis-
ta sobre temas que
impactam  a  vida
cotidiana  no tempo
presente,  por  meio
do  acesso  a  dife-
rentes fontes, inclu-
indo orais.

interfere  no  modo
de vida das comuni-
dades  indígenas  e
quilombolas, a partir
de  suas  interpreta-
ções  dos  ciclos  da
natureza.

(EF05HI09RS-1)
Analisar notícias do
dia a dia pelo ponto
de  vista  histórico,
discutindo  eventos
do  passado  que
contribuíram para a
sua ocorrência.

(EF05HI09RS-2)
Compreender  o  fe-
nômeno causa-efei-
to,  observando  ati-
tudes de seu dia  a
dia e as consequên-
cias  delas  para  a
sua  história  indivi-
dual e para o coleti-
vo.

(EF05HI09RS-3)
Refletir criticamente
sobre  como  tornar-
se protagonista de
sua própria história,
assumindo um com-
portamento  cidadão
e proativo, cuidando
de  si  mesmo,  dos
outros  e  do  meio
ambiente.

(EF05HI09RS-4)
Fortalecer o diálogo
como  forma  de  re-
solver conflitos.

(EF05HI09RS-5)
Discutir e problema-
tizar sobre a impor-
tância  da  escrita
como fonte e regis-
tro da história (fake
news  e  cyber-
bullying).

Os  patri-
mônios
materiais
e  imateri-
ais da hu-
manidade

(EF05HI10) Inven-
tariar  os  patrimô-
nios  materiais  e
imateriais da huma-
nidade  e  analisar
mudanças e perma-
nências desses pa-

(EF05HI10RS-1)
Listar  os  patrimô-
nios históricos mais
conhecidos  de  sua
cidade e de sua re-
gião,  observando  o
significado  de  cada

• Lugares e manifesta-
ções  oficiais  de  referên-
cia da memória (museus,
praças,  nome  de  ruas,
casas,  narrativas,  sabe-
res e fazeres) e não ofici-
ais  (objetos,  práticas  de
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trimônios  ao  longo
do tempo.

um para a preserva-
ção da memória.

(EF05HI10RS-2)
Compreender o sig-
nificado de patrimô-
nio histórico imateri-
al,  relacionando
com  elementos  do
imaginário local.

trabalho,  narrativas,  sa-
beres e fazeres); 
• Conceito  de Patrimô-
nio  Cultural  -  material  e
imaterial.  Exemplos  de
patrimônio cultural (local,
nacional e mundial) dan-
ças, monumentos, rituais
religiosos,  tecnologias,
formas de comunicação;
• Disputas  e  mecanis-
mos  de  reconhecimento
e atribuição de legitimida-
de de um patrimônio cul-
tural. 
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5. ÁREA DE ENSINO RELIGIOSO

Competências específicas da área do Ensino Religioso

As Competências Específicas, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos
e  filosofias  de  vida,  a  partir  de  pressupostos  científicos,  filosóficos,  estéticos  e
éticos.

2 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida,
suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

3 Reconhecer  e  cuidar  de  si,  do  outro,  da  coletividade  e  da  natureza,  enquanto
expressão de valor da vida.

4 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e
viver.

5 Analisar  as  relações  entre  as  tradições  religiosas  e  os  campos  da  cultura,  da
política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

6 Debater,  problematizar  e  posicionar-se  frente  aos  discursos  e  práticas  de
intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os
direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

           5.1 Componente Curricular Ensino Religioso

Competências Específicas

As Competências Específicas, do Componente Curricular Ensino Religioso, da Área

de Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos
e  filosofias  de  vida,  a  partir  de  pressupostos  científicos,  filosóficos,  estéticos  e
éticos.

2 Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida,
suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

3 Reconhecer  e  cuidar  de  si,  do  outro,  da  coletividade  e  da  natureza,  enquanto
expressão de valor da vida.

4 Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e
viver.

5 Analisar  as  relações  entre  as  tradições  religiosas  e  os  campos  da  cultura,  da
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política, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

6 Debater,  problematizar  e  posicionar-se  frente  aos  discursos  e  práticas  de
intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os
direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

Unidades Temáticas do Componente Ensino Religioso

5.1.1 Identidade e Alteridades

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática Identidades e Alteridades, do

Componente Curricular Ensino Religioso, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Espaços e territórios religiosos

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Identidades e Alteridades, do Componente Curricular Ensino Religioso,

da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Espaços e
territórios
religiosos

(EF03ER01) Identifi-
car e respeitar os di-
ferentes  espaços  e
territórios  religiosos
de  diferentes  tradi-
ções  e  movimentos
religiosos.

(EF03ER02) Carac-
terizar os espaços e
territórios  religiosos
como locais de reali-
zação  das  práticas
celebrativas.

(EF03ER01RS01)
Identificar e respei-
tar  os  espaços  e
territórios  religio-
sos,  como  locais
de práticas e cele-
brações  das  dife-
rentes  Tradições
Religiosas  que
compõem a comu-
nidade escolar.

• Diferentes tipos de espa-
ços  religiosos  brasileiros  e
internacionais;
• Diferentes tipos de terri-
tórios religiosos;
• Espaços e territórios reli-
giosos existentes na cidade
ou comunidade;
• As  práticas  celebrativas
realizadas nos diferentes es-
paços e territórios religiosos
nacionais e internacionais;
• Os  valores  cultivados
dentro desses espaços e ter-
ritórios.
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(EF03ER03) Carac-
terizar  os  espaços
religiosos existentes
na  comunidade  lo-
cal.

(EF03ER03RS-01)
Identificar e respei-
tar  práticas  cele-
brativas  (cerimô-
nias, orações, fes-
tividades,  peregri-
nações,  entre  ou-
tras)  das  diferen-
tes Tradições Reli-
giosas  existentes
na comunidade.

5.1.2 Manifestações Religiosas

Objetos de Conhecimento

Os Objetos  de Conhecimento  da Unidade Temática  Manifestações Religiosas,  do

Componente Curricular Ensino Religioso, da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

1 Práticas celebrativas

2 Indumentárias religiosas

3 Ritos religiosos

4 Representações religiosas na arte

Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Manifestações Religiosas, do Componente Curricular Ensino Religioso,

da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Práticas
celebrati-
vas

(EF03ER03) Identifi-
car e respeitar práti-
cas celebrativas (ce-
rimônias,  orações,
festividades,  pere-
grinações, entre ou-
tras)  de  diferentes
tradições religiosas.

(EF03ER04) Carac-
terizar  as  práticas

(EF03ER03RS-01)
Identificar e respeitar
práticas  celebrativas
(cerimônias, orações,
festividades,  peregri-
nações, entre outras)
das  diferentes  Tradi-
ções Religiosas exis-
tentes  na  comunida-
de.

(EF03ER04RS-01)
Caracterizar as práti-

• Diferentes  práticas
celebrativas  religiosas
brasileiras  e  internacio-
nais;
• Os valores cultivados
nas  diferentes  práticas
celebrativas  religiosas
brasileiras  e  internacio-
nais.
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celebrativas  como
parte  integrante  do
conjunto  das  mani-
festações  religiosas
de  diferentes  cultu-
ras e sociedades.

cas  celebrativas  co-
mo  parte  integrante
do conjunto das ma-
nifestações  religio-
sas,  a  partir  das  vi-
vências de cada um.

Indumen-
tárias  reli-
giosas

(EF03ER05) Reco-
nhecer as indumen-
tárias (roupas, aces-
sórios,  símbolos,
pinturas  corporais)
utilizadas  em  dife-
rentes  manifesta-
ções e tradições re-
ligiosas.

(EF03ER06) Carac-
terizar  as  indumen-
tárias como elemen-
tos  integrantes  das
identidades  religio-
sas.

(EF03ER05RS-01)
Reconhecer  e  com-
parar  as  indumentá-
rias  utilizadas  pelos
líderes  e  membros
religiosos  das  dife-
rentes manifestações
e  Tradições  Religio-
sas,  presentes  na
sala  de  aula,  confe-
rindo  respeito  aos
que fazem uso delas.

• As indumentárias reli-
giosas  e  seus  simbolis-
mos.

Ritos  reli-
giosos

(EF04ER01) Identifi-
car  ritos  presentes
no  cotidiano  pesso-
al, familiar, escolar e
comunitário.

(EF04ER02) Identifi-
car ritos e suas fun-
ções  em  diferentes
manifestações e tra-
dições religiosas.

(EF04ER03) Carac-
terizar ritos de inici-
ação  e  de  passa-
gem  em  diversos
grupos  religiosos
(nascimento,  casa-
mento e morte). 

(EF04ER01RS-01)
Conhecer  ritos  religi-
osos  vivenciados  no
cotidiano pessoal, fa-
miliar,  escolar  e  co-
munitário.

(EF04ER02RS-01)
Identificar e reconhe-
cer  ritos  presentes
nas  diferentes  mani-
festações  e  Tradi-
ções  Religiosas,  vi-
venciados  em  datas
comemorativas e feri-
ados  municipais,  es-
taduais e nacionais.

(EF04ER02RS-02)
Conhecer  e  valorizar
os diferentes cultos à
natureza, ritualizados
em diversas  culturas
e manifestações reli-
giosas.

(EF04ER03RS-01)
Caracterizar ritos de
iniciação e de passa-
gem em diversos gru-
pos religiosos perten-
centes  à  comunida-
de,  tais  como  nasci-
mento,  batizado,  ca-
samento, morte e/ou

• Ritos  religiosos  no
cotidiano  pessoal,  famili-
ar, escolar e comunitário;
• Ritos  religiosos  e
suas funções em diferen-
tes  manifestações e tra-
dições religiosas;
• Ritos  de  iniciação  e
de  passagem  em  diver-
sos grupos religiosos;
• Formas de expressão
da espiritualidade.
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(EF04ER04) Identifi-
car  as diversas for-
mas  de  expressão
da  espiritualidade
(orações,  cultos,
gestos, cantos, dan-
ça,  meditação)  nas
diferentes  tradições
religiosas

outros.

(EF04ER03RS-02)
Valorizar rituais e ex-
periências  intercultu-
rais, a partir da convi-
vência  com  as  dife-
rentes manifestações
religiosas.

(EF04ER04RS-01)
Reconhecer as diver-
sas  formas  de  ex-
pressão em orações,
cultos,  gestos,  can-
tos,  dança,  medita-
ção, vivenciadas indi-
vidual e coletivamen-
te,  nas  diferentes
Tradições Religiosas.

Represen-
tações  re-
ligiosas na
arte

(EF04ER05) Identifi-
car  representações
religiosas  em  dife-
rentes  expressões
artísticas  (pinturas,
arquitetura,  escultu-
ras,  ícones,  símbo-
los,  músicas,  ima-
gens),  reconhecen-
do-as como parte da
identidade  de  dife-
rentes culturas e tra-
dições religiosas.

(EF04ER05RS-1)
Reconhecer as repre-
sentações religiosas
em diferentes expres-
sões  artísticas  pre-
sentes na comunida-
de em que os alunos
estão inseridos.

(EF04ER05RS-02)
Compreender  o  con-
ceito  de  arte  sacra
(religiosa)  e  sua  im-
portância na constru-
ção da história da hu-
manidade.

• Representações  reli-
giosas na arte.
• Representações  reli-
giosas locais.

5.1.3 Crenças Religiosas e Filosóficas de Vida

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática Crenças religiosas e filosofias de

vida,  do  Componente  Curricular  Ensino  Religioso,  da  Área  do  Conhecimento  Ensino

Religioso são:

1 Ideia(s) de divindade(s)

2 Narrativas religiosas

3 Mitos nas tradições religiosas

4 Ancestralidade e tradição oral
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Finalizando o Currículo

Os Objetos de Conhecimento, as Habilidades (com seus Códigos) e os Conteúdos da

Unidade Temática Crenças religiosas e filosofias de vida, do Componente  Ensino Religioso,

da Área do Conhecimento Ensino Religioso são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Ideia(s)  de
divindade(s)

(EF04ER06) Iden-
tificar  nomes,  sig-
nificados  e  repre-
sentações  de  di-
vindades nos con-
textos  familiar  e
comunitário.

(EF04ER07) Re-
conhecer  e  res-
peitar as ideias de
divindades  de  di-
ferentes  manifes-
tações e tradições
religiosas.

(EF04ER06RS-01)
Reconhecer  no-
mes e representa-
ções  de  divinda-
des  presentes  no
contexto familiar e
comunitário.

(EF04ER06RS-02)
Identificar  a  in-
fluência da religio-
sidade  expressa
na escolha de no-
mes  no  contexto
familiar.

(EF04ER06RS-03)
Identificar locais e/
ou  estabelecimen-
tos que foram no-
meados em home-
nagem  a  líderes
ou  divindades  re-
presentadas  nas
diferentes manifes-
tações  religiosas,
da comunidade em
que  estão  inseri-
dos

(EF04ER07RS-01)
Exemplificar,  a
partir  de  imagens
e/ou  gravuras,  as
lendas, mitos e di-
vindades  presen-
tes  nas  diferentes
religiões e crenças
da comunidade.

(EF04ER07RS-02)
Reconhecer  a(s)
divindade(s)  -
Transcendente(s)-
de  diferentes  Tra-
dições Religiosas.

• Ideia(s)  de  divindade(s)  e
seus simbolismos.
• Textos Sagrados
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Narrativas
religiosas

(EF05ER01) Iden-
tificar  e  respeitar
acontecimentos
sagrados  de  dife-
rentes  culturas  e
tradições  religio-
sas como recurso
para  preservar  a
memória.

(EF05ER01RS-01)
Conhecer e respei-
tar  as  manifesta-
ções  e/ou  aconte-
cimentos sagrados
através do resgate
de  memórias  de
Tradições  Religio-
sas  presentes  em
sua comunidade.

(EF05ER01RS-02)
Compreender  a
importância  das
tradições  orais  e
escritas, memória
local, de diferentes
comunidades  reli-
giosas  a  partir  de
narrativas de seus
membros.

(EF05ER01RS-03)
Perceber  que  nos
textos  sagrados  e
narrativas  oraza-
midas  diversas
Tradições  Religio-
sas existem funda-
mentos  norteado-
res para a vida.

• As  narrativas religiosas;

• Narrativas religiosas locais.

• Textos Sagrados.

Mitos  nas
tradições
religiosas

(EF05ER02)  Iden-
tificar mitos de cri-
ação  em  diferen-
tes culturas e tra-
dições religiosas.

(EF05ER03) Re-
conhecer  funções
e mensagens reli-
giosas  contidas
nos mitos de cria-
ção  (concepções
de mundo, nature-
za,  ser  humano,
divindades, vida e
morte).

(EF05ER02RS-01)
Analisaro  conceito
científico do surgi-
mento do homem
relacionando  com
os  mitos  de  cria-
ção das Tradições
Religiosas  presen-
tes na comunidade
e  no  Rio  Grande
do Sul.

(EF05ER03RS-01)
Conhecer  as  con-
cepções  de  vida,
morte e pós-morte
nas diferentes Tra-
dições  Religiosas
vivenciadas  pelo
grupo.

(EF05ER03RS-02)
Identificar  as  fun-
ções e mensagens
religiosas  contidas
nas concepções e
filosofias  de  mun-
do,  do  surgimento
humano  e  das  di-

• Mitos  nas  tradições  religio-
sas;
• Mitos de criação.

• Texto Sagrado
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vindades.

Ancestrali-
dade  e  tra-
dição oral

(EF05ER04) Re-
conhecer a impor-
tância da tradição
oral  para  preser-
var memórias e
acontecimentos
religiosos.

(EF05ER05) Iden-
tificar  elementos
da  tradição  oral
nas culturas e reli-
giosidades indíge-
nas,  afro-brasilei-
ras, ciganas, entre
outras.

(EF05ER06)  Iden-
tificar o papel dos
sábios  e  anciãos
na comunicação e
preservação  da
tradição oral.

(EF05ER07) Re-
conhecer, em tex-
tos  orais,  ensina-
mentos  relaciona-
dos  a  modos  de
ser e viver.

(EF05ER04RS-01)
Identificar  as  Tra-
dições  Religiosas,
presentes  na  co-
munidade,  que
transmitem seus
ensinamentos oral-
mente,  preservan-
do suas memórias,
princípios  e  acon-
tecimentos  mar-
cantes.

(EF05ER05RS-01)
Identificar a impor-
tância  dos líderes,
sábios  e  anciãos
dentro  das  Tradi-
ções  Religiosas
ocidentais e orien-
tais,  alicerçadas
na oralidade.

(EF05ER05RS-02)
Resgatar  elemen-
tos da tradição oral
nas culturas e reli-
giosidades  indíge-
nas,  afro-brasilei-
ras, ciganas, com-
parando  com  as
demais.

(EF05ER05RS-03)
Ler  e  interpretar
histórias,  ritos  e
lendas  presentes
na  religiosidade
popular.

EF05ER07RS-01)
Expressar os prin-
cípios éticos, religi-
osos e morais, re-
lacionados à famí-
lia,  tais  como:
amor, tolerância,
diálogo, respeito à
dignidade humana.

• Ancestralidade  e  tradição
oral.
• Ancestralidade no nome;

• Ancestralidade  no  corpo
(características físicas);
• Ancestralidade  no  uso  de
palavras.
• Ancestralidade no modo de
vestir;
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