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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 (1º e 2º Anos)
 Grupo de trabalho: Ciclo da Alfabetização 
 Participantes:

1 Fabíola Salete Izoton (Coordenadora)
2 Vitorya Carolina Zanatta Barroso (Coordenadora)
3 Ana Paula Michelin 
4 Caroline Stelmach Capeletti
5 Cleir de Oliveira Tomasi
6 Daiane Maria Bergamim
7 Deise Rigon
8 Dorotilde Maria Ronsoni 
9 Eliane Simone Javornik Barroso

10 Elisandra Maria Marcon Sbardelotto
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• Assessoria Pedagógica: Impare Educação

• Correção e Formatação: Luciana Aparecida Tomazoni de Oliveira – SMEd

• 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.
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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.

07 O que é Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis.
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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.

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
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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.

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
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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 Campo da vida cotidiana

2 Campo artístico-literário

3 Campo das práticas de estudo e pesquisa

4 Campo da vida pública

Práticas de Linguagem

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

Conhecimento Linguagens são:

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
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Objetos do 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/Escuta

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

1 Reconstrução das condições de produção e recepção de textos

2 Estratégia de leitura

3 Leitura de imagens em narrativas visuais

4 Formação do leitor literário

5 Leitura colaborativa e autônoma

6 Apreciação estética/Estilo

7 Formação do leitor literário/Leitura multissemiótica

8 Protocolos de leitura

9 Decodificação/Fluência de leitura

10 Formação de leitor

11 Compreensão em leitura

12 Imagens analíticas em textos

13 Pesquisa

EIXO ESTRUTURANTE: Produção de textos

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

1 Planejamento de texto

2 Revisão de textos

3 Edição de textos

4 Utilização de tecnologia digital

EIXO ESTRUTURANTE: Oralidade

OBJETOS DO CONHECIMENTO:

1 Oralidade pública/Intercâmbio conversacional em sala de aula

2 Escuta atenta
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3 Características da conversação espontânea

4 Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato da fala

5 Relato oral/Registro formal e informal

6 Contagem de histórias

7 Produção de texto oral

8 Planejamento de texto oral

9 Exposição oral

EIXO ESTRUTURANTE: Análise linguística/semiótica (Alfabetização)

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

1 Conhecimento do alfabeto do português do Brasil

2 Construção do sistema alfabético

3 Construção do sistema alfabético e da ortografia

4 Conhecimento das diversas grafias do alfabeto/Acentuação

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

6 Pontuação

7 Sinonímia e antonímia/Morfologia/Pontuação

8 Morfologia

9 Forma de composição do texto

10 Forma de composição dos textos/Adequação do texto às normas de escrita

11 Formas de composição de narrativas

12 Formas de composição de textos poéticos

13 Formas de composição de textos poéticos visuais

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:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES  
DE ERECHIM 

CONTEÚDOS

Protocolos
de leitura.

(EF01LP01) Re-
conhecer  que
textos são lidos e
escritos  da  es-
querda para a di-
reita  e  de  cima
para  baixo  da

(EF01LP01RS-1)
Perceber  o  funcio-
namento  do  pro-
cesso  de  leitura,
sabendo  a  direção
em que se lê e es-
creve.

(EF01LP01ERE-1)
Perceber  o  funcio-
namento do proces-
so de leitura e escri-
ta,  sabendo  a  dire-
ção em que se lê e
escreve, bem como,

• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes;
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
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página. a organização espa-
cial de materiais di-
dáticos  e   respeito
às  margens  e  limi-
tes de linhas.

dais);
• Sinais de pontuação;
• Observação do  número  de
letras;
• Reconhecimento  de  letras
iniciais e finais;
• Orientação  quanto  ao  uso
adequado do caderno.

Correspon-
dência  fo-
nema-gra-
fema.

(EF01LP02) Es-
crever,  esponta-
neamente ou por
ditado, palavras e
frases  de  forma
alfabética – usan-
do  letras/grafe-
mas  que  repre-
sentem fonemas.

(EF01LP02RS-1)
Diferenciar letra de
número e de dese-
nhos.

(EF01LP02RS-2)
Utilizar  letras  na
escrita  das  pala-
vras.

(EF01LP02RS-3)
Reconhecer  e  es-
crever  o  próprio
nome.

(EF01LP02RS-4)
Organizar  palavras
e imagens de acor-
do com a ordem al-
fabética.

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva,  maiúscula,  minúscu-
la...);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais);
• Ordem alfabética;
• Som e grafia de palavras;
• Produção  de  textos  (bilhe-
tes,  listas,  crachás,  entre  ou-
tros);
• Formação  de  palavras  a
partir de sílabas;
• Tipos  de  letras  (cursivo,
bastão,  maiúscula,
minúscula...).

Construção
do  sistema
alfabético/
Conven-
ções  da
escrita.

(EF01LP03) Ob-
servar  escritas
convencionais,
comparando-as
às  suas  produ-
ções  escritas,
percebendo  se-
melhanças e dife-
renças.

(EF01LP03RS-1)
Identificar  seme-
lhanças entre pala-
vras  com  escritas
distintas.

(EF01LP03RS-2)
Identificar  e  com-
parar o número de
letras e de sílabas
das palavras.

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva,  maiúscula,  minúscu-
la);
• Configurações das letras;
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes  –  multimo-
dais  –  livros,  painéis,  tablets,
smartphones).

Conheci-
mento  do
alfabeto do
português
do Brasil.

(EF01LP04) Dis-
tinguir  as  letras
do  alfabeto  de
outros  sinais
gráficos.

(EF01LP10) No-
mear as letras do
alfabeto  e  recitá-
lo  na  ordem das
letras.

(EF01LP04RS-1)
Identificar  em  um
texto  a  diferença
entre  letras,  núme-
ros e sinais de pon-
tuação.

(EF01LP10RS-1)
Relacionar as letras
do alfabeto à inicial
do seu nome.
(EF01LP10RS-2)
Perceber  que  as
vogais  estão  pre-
sentes em todas as
sílabas  da  língua
Portuguesa.

• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes  –  multimo-
dais  –  livros,  painéis,  tablets,
smartphones);
• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Configurações das letras.  -
Alfabeto português; - Ordem al-
fabética.

Construção
do  sistema

(EF01LP05) Re-
conhecer o siste-

(EF01LP05RS-1)
Compreender  que

• Som e grafia de palavras;
• Relação entre as letras (pa-
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alfabético. ma de escrita al-
fabética como re-
presentação  dos
sons da fala.

(EF01LP13)
Comparar  pala-
vras,  identifican-
do  semelhanças
e  diferenças  en-
tre  sons  de  síla-
bas iniciais, medi-
ais e finais.

o  que  está  escrito
se pode ler e o que
se fala pode escre-
ver  usando  as  le-
tras.

(EF01LP13RS-1)
Perceber,  nas  pa-
lavras,  semelhan-
ças  e  diferenças
entre sons de síla-
bas  iniciais,  medi-
ais e finais.

lavras escritas com P/B, T/D, F/
V, etc);
• Formação  de  palavras  a
partir de sílabas;
• Relação imagem/palavra;
• Formação de palavras.

Construção
do  sistema
alfabético e
da  ortogra-
fia.

(EF01LP06)  Seg-
mentar oralmente
palavras em síla-
bas.

(EF01LP07)
Identificar  fone-
mas e sua repre-
sentação  por  le-
tras.

(EF01LP08) Re-
lacionar  elemen-
tos sonoros (síla-
bas,  fonemas,
partes  de  pala-
vras) com sua re-
presentação  es-
crita.

(EF01LP09)
Comparar  pala-
vras,  identifican-
do  semelhanças
e  diferenças  en-
tre  sons  de  síla-
bas iniciais, medi-
ais e finais.

(EF01LP06RS-1)
Identificar  sílabas
de  palavras  ouvi-
das e/ou lidas.

(EF01LP06RS-2)
Perceber  que  há
sílabas mais fortes
na palavra.

(EF01LP07RS-1)
Compreender  que
cada letra pode re-
presentar  um  som
e assim se formam
as palavras.

(EF01LP08RS-1)
Perceber  que  de-
terminada parte de
uma  palavra  tem
um som específico,
que é formado por
letras  ou  por  um
grupo de letras.

(EF01LP08RS-2)
Relacionar  o  fone-
ma  a  letras  ou  a
um grupo de letras
correspondentes.

• Formação  de  palavras  a
partir de sílabas;
• Divisão silábica;
• Vogais e consoantes;
• Configurações do alfabeto;
• Formação de palavras;
• Letras  iniciais  para  forma-
ção de novas palavras;
• Fonema e grafema;
• Relação imagem/ palavra;
• Letras  iniciais  para  forma-
ção de novas palavras;
• Signos e letras;
• Configurações do alfabeto;
• Formação de palavras.
• Relação imagem/palavra;
• Formação de palavras;
• Relação entre as letras (pa-
lavras escritas com P/B, T/D, F/
V, etc).

Conheci-
mento  das
diversas
grafias  do
alfabeto/
Acentua-

(EF01LP11) Co-
nhecer,  diferenci-
ar e relacionar le-
tras  em  formato
imprensa e cursi-
va,  maiúsculas  e

• Configurações  do  alfabeto
(textos  em diferentes suportes
– multimodais – livros, painéis,
tablets, smartphones).
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ção. minúsculas.

Segmenta-
ção de pa-
lavras/
Classifica-
ção de pa-
lavras  por
número  de
sílabas.

(EF01LP12)  Re-
conhecer a sepa-
ração  das  pala-
vras,  na  escrita,
por  espaços  em
branco.

(EF01LP12RS-1)
Compreender a ori-
entação e o alinha-
mento  da  escrita,
percebendo  o  es-
paçamento entre as
palavras.

(EF01LP12RS-2)
Compreender  a
função da segmen-
tação  de  espaços
em branco, na deli-
mitação  de  pala-
vras em textos es-
critos  (consciência
de palavras).

• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Divisão  silábica  nas  pal-
mas.

Pontuação. (EF01LP14)
Identificar  outros
sinais  no  texto
além  das  letras,
como  pontos  fi-
nais,  de  interro-
gação e exclama-
ção  e  seus  efei-
tos na entonação.

(EF01LP14RS-1)
Perceber,  na  leitu-
ra, o efeito de senti-
do do uso da pon-
tuação no texto.

(EF01LP14RS-2)
Relacionar  o  sinal
de pontuação mais
adequado com a in-
tenção de significa-
ção.

• Tipos de frases;
• Sinais de pontuação;
• Função  e  identificação  do
ponto final, exclamação e inter-
rogação.

Sinonímia
e  antoní-
mia/Morfo-
logia/
Pontuação.

(EF01LP15)
Agrupar  palavras
pelo  critério  de
aproximação  de
significado  (sino-
nímia)  e  separar
palavras pelo cri-
tério de oposição
de  significado
(antonímia).

(EF01LP15RS-1)
Entender  o  signifi-
cado  de  algumas
palavras  para  po-
der  separá-las  em
grupo  pelo  critério
de oposição.

• Masculino e  feminino (O e
A finais);
• Sinônimos e antônimos;
• Singular e plural.

Compreen-
são em lei-
tura.

(EF01LP16)  Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  qua-
dras,  quadrinhas,
parlendas,  trava-
línguas,  dentre
outros  gêneros
do campo da vida
cotidiana,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto
do texto e relacio-
nando sua  forma
de organização à
sua finalidade.

(EF01LP16RS-1)
Compreender e co-
nhecer o repertório
de  textos  de  tradi-
ção oral como par-
lendas, quadrinhas,
adivinhas,  com  di-
versos gêneros tex-
tuais.

(EF01LP16ERE-1)
Compreender,  co-
nhecer e diferenciar
o repertório  de tex-
tos de tradição oral
como  parlendas,
quadrinhas,  adivi-
nhas,  com diversos
gêneros textuais.

• Informações implícitas e ex-
plicitas;
• Leitura fluente;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Exposição de ideias;
• Características  de  diferen-
tes  gêneros  textuais,  identifi-
cando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam;
•  Estrutura  e  característica
destes textos;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Características  e  estrutura
de diferentes gêneros textuais,
identificando sua função social,
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(EF12LP04) Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor  ou  já
com  certa  auto-
nomia,  listas,
agendas,  calen-
dários,  avisos,
convites,  recei-
tas, instruções de
montagem  (digi-
tais  ou  impres-
sos),  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  da  vida
cotidiana,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto
do texto e relacio-
nando sua  forma
de organização à
sua finalidade.

(EF12LP08) Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  fotole-
gendas  em  notí-
cias,  manchetes
e  lides  em  notí-
cias, álbum de fo-
tos digital noticio-
so e notícias cur-
tas  para  público
infantil,  dentre
outros  gêneros
do  campo  jorna-
lístico,  conside-
rando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP09) Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  slo-
gans,  anúncios
publicitários  e
textos de campa-
nhas  de  consci-

(EF12LP04RS1-1)
Ler  de forma cola-
borativa  pequenos
textos,  compreen-
dendo o que estão
lendo.

(EF12LP04RS1-2)
Ler com a ajuda do
professor,  fazendo
relação de sentido.

(EF12LP04RS1-3)
Ler e compreender
com  certa  autono-
mia  textos  varia-
dos,  a fim de, gra-
dativamente,  apro-
priar-se  dos  ele-
mentos  constituti-
vos  desses  gêne-
ros.

(EF12LP08RS1-1)
Ler e compreender,
em  colaboração
com  os  colegas  e
com  a  ajuda  do
professor,  fotole-
gendas  em  notí-
cias,  manchetes  e
lides  em  notícias,
álbum de fotos digi-
tal noticioso e notí-
cias curtas para pú-
blico infantil, dentre
outros  gêneros  do
campo  jornalístico,
considerando  a  si-
tuação  comunicati-
va e o tema/assun-
to do texto, de for-
ma  a  possibilitar  o
contato  com esses
diferentes  textos  e
os recursos ineren-
tes a eles.

onde circulam,  quem produziu
e a quem se destinam;
• Informações implícitas e ex-
plicitas;
• Leitura;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
•  Discursos direto e indireto;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas, etc);
• Variações da língua  (culta,
informal, regional, etc);
• Relações lógico-discursivas
presentes nos textos (causa, fi-
nalidade, temporalidade, etc);
• Figuras de linguagem;
• Variações da língua  (culta,
informal, regional, etc).
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entização  desti-
nados ao público
infantil,  dentre
outros  gêneros
do campo publici-
tário,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP10) Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  carta-
zes,  avisos,  fo-
lhetos,  regras  e
regulamentos
que  organizam a
vida  na  comuni-
dade  escolar,
dentre outros gê-
neros  do  campo
da  atuação  cida-
dã,  considerando
a situação comu-
nicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF12LP17)  Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  enun-
ciados de tarefas
escolares, diagra-
mas,  curiosida-
des,  pequenos
relatos de experi-
mentos,  entrevis-
tas,  verbetes  de
enciclopédia  in-
fantil,  entre  ou-
tros  gêneros  do
campo  investiga-
tivo,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP10RS1-1)
Compreender  a
funcionalidade  de
textos,  tais  como
cartazes,  avisos,
folhetos,  regras  e
regulamentos,  que
ajudam a estabele-
cer regras em uma
comunidade  esco-
lar.

(EF12LP17RS1-1)
Entender  com  a
ajuda do professor,
enunciados de tare-
fas,  de  exercícios,
assuntos  e  temas
de gêneros de texto
do  campo  investi-
gativo.

Escrita  au-
tônoma  e
comparti-
lhada.

(EF01LP17) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  listas,
agendas,  calen-

(EF01LP17RS-1)
Conhecer  os  usos
e  funções  sociais
da  escrita,  tendo
acesso a diferentes
gêneros  do  campo
da vida cotidiana.

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
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dários,  avisos,
convites,  recei-
tas, instruções de
montagem  e  le-
gendas  para  ál-
buns,  fotos  ou
ilustrações  (digi-
tais  ou  impres-
sos),  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  da  vida
cotidiana,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do tex-
to.

(EF01LP18) Re-
gistrar,  em  cola-
boração  com  os
colegas e  com a
ajuda  do  profes-
sor,  cantigas,
quadras,  quadri-
nhas,  parlendas,
trava-línguas,
dentre outros gê-
neros  do  campo
da vida cotidiana,
considerando  a
situação  comuni-
cativa  e  o  tema/
assunto/finalida-
de do texto.

(EF01LP25) Pro-
duzir,  tendo  o
professor  como
escriba,  reconta-
gens de histórias
lidas pelo profes-
sor, histórias ima-
ginadas ou base-
adas em livros de
imagens,  obser-
vando a forma de
composição  de
textos  narrativos
(personagens,
enredo,  tempo  e
espaço).

(EF01LP17RS-2)
Reconhecer  as ca-
racterísticas  estru-
turais e gráficas de
cada gênero.

(EF01LP18RS-1)
Identificar  e  escre-
ver  na  ordem  os
versos,  relacionan-
do  o  que  é  falado
com o escrito.

(EF01LP25RS-1)
Escrever  textos  in-
troduzindo  perso-
nagens,  mudando
suas características
e criando outro iní-
cio, meio e fim.

(EF01LP25RS-2)
Observar  as  histó-
rias e sua formação
produzir frases, pa-
lavras, sons.

dais:  livros,  painéis,  tablets,
smartphones);
• Som e grafia de palavras;
• Características  de  diferen-
tes  gêneros  textuais,  identifi-
cando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam;
• Configurações das letras;
• Produção de textos;
• (Re)Produção de textos em
diferentes suportes;
• Estrutura  e  características
dos textos;
• Elementos textuais.

Produção
de  texto
oral.

(EF01LP19) Re-
citar  parlendas,
quadras,  quadri-
nhas,  trava-lín-
guas,  com  ento-
nação  adequada
e  observando  as
rimas.

(EF01LP19RS-1)
Cria,  recitar,  dra-
matizar  e  inventar
parlendas, quadras,
quadrinhas,  trava-
línguas,  com  ento-
nação  adequada  e
observando  as  ri-

• Reprodução  de  textos  em
diferentes 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-
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(EF12LP06) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  reca-
dos,  avisos,  con-
vites,  receitas,
instruções  de
montagem,  den-
tre  outros  gêne-
ros do campo da
vida  cotidiana,
que  possam  ser
repassados  oral-
mente  por  meio
de  ferramentas
digitais, em áudio
ou  vídeo,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do tex-
to.

(EF12LP13) Pla-
nejar, em colabo-
ração com os co-
legas  e  com  a
ajuda  do  profes-
sor,  slogans  e
peça  de  campa-
nha de conscien-
tização destinada
ao público infantil
que  possam  ser
repassados  oral-
mente  por  meio
de  ferramentas
digitais, em áudio
ou  vídeo,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do tex-
to.

mas.

(EF01LP19RS-2)
Recontar  histórias
conhecidas,  recu-
perando  algumas
características  da
linguagem do texto
lido pelo professor.

(EF12LP06RS1-1)
Usar a língua fala-
da em diferentes si-
tuações  escolares,
buscando  empre-
gar a variedade lin-
guística  adequada,
usando recursos de
multimídia.

(EF12LP13RS1-1)
Perceber e  identifi-
car  as  diferenças
de  textos  em rela-
ção à imagem visu-
al  e  à  escrita,  no
sentido  de  persua-
dir o leitor por meio
da propaganda.

dais);
• 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,
unidade;
• Revisão,  reelaboração  e
edição destes gêneros levando
em  conta:  material  linguístico,
objetivos da produção e interlo-
cutores, em suporte manual ou
digital;
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Exposição  de  ideias,  inter-
vindo sem sair do assunto, for-
mulando  e  respondendo  per-
guntas;
• Turnos de fala;
• Características  de  diferen-
tes  gêneros  textuais,  identifi-
cando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam;
• Relações  entre  textos  ver-
bais  e  textos  com ilustrações,
fotos, tabelas, entre outros.

Forma  de
composi-
ção do tex-
to.

(EF01LP20)
Identificar  e  re-
produzir,  em  lis-
tas, agendas, ca-

(EF01LP20RS-1)
Reconhecer  na lei-
tura as característi-
cas  gráficas  que

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes;
• Estrutura  e  características
dos textos;
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lendários,  regras,
avisos,  convites,
receitas,  instru-
ções  de  monta-
gem  e  legendas
para álbuns, fotos
ou ilustrações (di-
gitais  ou  impres-
sos),  a  formata-
ção  e  diagrama-
ção específica de
cada  um  desses
gêneros.

(EF12LP07)
Identificar  e
(re)produzir,  em
cantiga,  quadras,
quadrinhas,  par-
lendas,  trava-lín-
guas  e  canções,
rimas,  alitera-
ções,  assonân-
cias,  o  ritmo  de
fala  relacionado
ao ritmo e à me-
lodia das músicas
e seus efeitos de
sentido.

(EF12LP14)
Identificar  e  re-
produzir, em foto-
legendas de notí-
cias, álbum de fo-
tos digital noticio-
so,  cartas de lei-
tor  (revista  infan-
til), digitais ou im-
pressos, a forma-
tação  e  diagra-
mação específica
de cada um des-
ses  gêneros,  in-
clusive  em  suas
versões orais.

(EF12LP15)
Identificar  a  for-
ma  de  composi-
ção  de  slogans
publicitários.

constituem  cada
gênero.

(EF01LP20RS-2)
Produzir, com cola-
boração do profes-
sor,  legendas  para
fotos de família, pa-
lavras-chaves  para
ilustrações.

(EF12LP07RS1-1)
Identificar e (re)pro-
duzir,  em cantigas,
quadras,  quadri-
nhas,  parlendas,
trava-línguas e can-
ções, rimas, alitera-
ções,  assonâncias,
o ritmo de fala rela-
cionado ao ritmo e
à  melodia  das
músicas  e  seus
efeitos  de  sentido,
de  modo  a  ade-
quar,  progressiva-
mente,  seu  discur-
so ao estilo do gê-
nero, percebendo o
ritmo, a fluência e a
entonação,  por
meio da leitura feita
pelo professor.

(EF12LP14RS1-1)
Identificar  e  repro-
duzir, com a medi-
ação do professor,
em  fotolegendas
de  notícias,  álbum
de fotos digital noti-
cioso, cartas de lei-
tor (revista infantil),
digitais  ou  impres-
sos,  a  formatação
e diagramação

(EF12LP15RS1-1)
Entender o objetivo
do  slogan,  identifi-
cando  suas  ideias
implícitas.

• 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;
• Grafia de palavras;
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas;
• Coerência e coesão;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto,
de  acordo  com  seu  gênero  e
seus  objetivos,  organização,
unidade;
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas, etc);
• Características  destes  gê-
neros  textuais,  identificando
sua função social,  onde circu-
lam, quem produziu e a quem
se destinam;
• Figuras de linguagem.
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(EF12LP16)
Identificar  e  re-
produzir,  em
anúncios  publici-
tários e textos de
campanhas  de
conscientização
destinados ao pú-
blico  infantil
(orais  e  escritos,
digitais  ou  im-
pressos),  a  for-
matação  e  dia-
gramação  espe-
cífica de cada um
desses  gêneros,
inclusive o uso de
imagens.

(EF12LP15RS1-2)
Identificar  a  forma
de  composição  de
slogans  publicitá-
rios,  em  parceria
com os colegas e a
mediação  do  pro-
fessor,  para  que
progressivamente
aproprie-se  da  for-
ma de  composição
desses gêneros.

(EF12LP16RS1-1)
Compreender  com
a  ajuda  do  profes-
sor,  características
do gênero de texto
produzido e aos ob-
jetivos que se quer
alcançar com o tex-
to,  para,  assim,
apropriar-se, grada-
tivamente, da forma
de  organização
desses textos.

Escrita  au-
tônoma  e
comparti-
lhada.

(EF01LP21) Es-
crever,  em  cola-
boração  com  os
colegas e  com a
ajuda  do  profes-
sor,  listas  de  re-
gras  e  regula-
mentos que orga-
nizam  a  vida  na
comunidade  es-
colar,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  da  atua-
ção  cidadã,  con-
siderando a situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto
do texto.

(EF12LP05)  Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,
(re)contagens  de
histórias, poemas
e  outros  textos
versificados  (le-

(EF01LP21RS-1)
Compreender e va-
lorizar o uso da es-
crita com diferentes
funções  e  diferen-
tes  gêneros  textu-
ais.

(EF12LP05RS1-1)
Recontar e reescre-
ver, com a ajuda do
professor, de forma
coletiva,  cantigas
de roda, parlendas,
trava-línguas,  ver-
sos,  provérbios  e
ditos  populares  já
lidos e  trabalhados

• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
dos textos;
• 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;
• 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,
unidade, etc;
• 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;
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tras  de  canção,
quadrinhas,  cor-
del),  poemas  vi-
suais, tiras e his-
tórias  em quadri-
nhos,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  artístico-
literário,  conside-
rando  a  situação
comunicativa  e  a
finalidade do tex-
to.

(EF12LP11) Es-
crever,  em  cola-
boração  com  os
colegas e  com a
ajuda  do  profes-
sor,  fotolegendas
em notícias, man-
chetes e lides em
notícias,  álbum
de  fotos  digital
noticioso  e  notí-
cias  curtas  para
público  infantil,
digitais  ou  im-
pressos,  dentre
outros  gêneros
do  campo  jorna-
lístico,  conside-
rando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP12) Es-
crever,  em  cola-
boração  com  os
colegas e  com a
ajuda  do  profes-
sor,  slogans,
anúncios  publici-
tários e textos de
campanhas  de
conscientização
destinados ao pú-
blico infantil, den-
tre  outros  gêne-
ros do campo pu-
blicitário,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/ assun-
to/finalidade  do
texto.

na  aula,  a  fim  de,
gradativamente,
apropriar-se  dos
elementos constitu-
tivos  desses  gêne-
ros.

(EF12LP11RS1-1)
Construir  coletiva,
individualmente,
em grupo e em du-
plas  de  palavras,
digitais  ou  impres-
sos,  frases  e  pe-
quenos  textos  sig-
nificativos,  contem-
plando  diferentes
gêneros textuais.

(EF12LP12RS1-1)
Escrever e reescre-
ver textos publicitá-
rios, observando as
características e  fi-
nalidades dos  dife-
rentes  gêneros  re-
lativos a esse seg-
mento.

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes suportes multimodais
–  livros,  painéis,  tablets,
smartphones);
• Sinais de pontuação;
• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
destes textos.

Produção
de textos.

(EF01LP22) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração

(EF01LP22RS-1)
Utilizar letras na es-
crita  das  palavras

• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
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com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor, diagra-
mas,  entrevistas,
curiosidades,
dentre outros gê-
neros  do  campo
investigativo, digi-
tais  ou  impres-
sos,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto/fi-
nalidade do texto.

respeitando a hipó-
tese  de  escrita  do
estudante.

(EF01LP22RS-2)
Escrever  palavras
estabelecendo  cor-
respondências  en-
tre  as letras e seu
valor  sonoro,  mes-
mo  omitindo,  mu-
dando a  ordem ou
trocando letras.

(EF01LP22RS-3)
Usar  conhecimen-
tos sobre as carac-
terísticas  estrutu-
rais  de  bilhetes,
das  cartas  e  e-
mails  ao  produzir
um texto, respeitan-
do  a  hipótese  de
escrita do estudan-
te.

destes textos;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes;
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Sinais de pontuação;
• Grafia de palavras;
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas;
• Informatividade,  coerência,
coesão, clareza e concisão;
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material linguísti-
co, objetivos da produção e in-
terlocutores, em suporte manu-
al ou digital.

Planeja-
mento  de
texto  oral/
Exposição
oral.

(EF01LP23) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  entre-
vistas,  curiosida-
des,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  investiga-
tivo,  que possam
ser  repassados
oralmente  por
meio  de  ferra-
mentas  digitais,
em  áudio  ou  ví-
deo,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto/fi-
nalidade do texto.

(EF01LP23RS-1)
Relatar  fatos  que
componham  episó-
dios cotidianos, ain-
da  que  com  apoio
de recursos e/ou do
professor.

• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• (Re)  Produzir  estes  textos
(em suportes multimodais, pai-
néis, tablets, smartphones).

Forma  de
composi-
ção  dos
textos/Ade-
quação  do
texto  às
normas  de
escrita.

(EF01LP24)
Identificar  e  re-
produzir,  em
enunciados de ta-
refas  escolares,
diagramas, entre-
vistas,  curiosida-
des,  digitais  ou
impressos,  a  for-
matação  e  dia-
gramação  espe-
cífica de cada um
desses  gêneros,
inclusive em suas

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Configurações  das  letras
(cursiva ou impressa);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes:  multimo-
dais,  livros,  painéis,  tablets,
smartphones).
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versões orais.

Formas  de
composi-
ção de nar-
rativas.

(EF01LP26)
Identificar  ele-
mentos  de  uma
narrativa  lida  ou
escutada,  incluin-
do  personagens,
enredo,  tempo  e
espaço.

(EF01LP26RS-1)
Elaborar  hipóteses
sobre a leitura reali-
zada  pelo  profes-
sor,  criando  novo
início/meio/final,  in-
troduzindo,  retiran-
do,  modificando
personagens.

• Estrutura  e  características
destes textos;
• Elementos textuais.

Decodifica-
ção/Flu-
ência  de
leitura.

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

(EF12LP01RS1-1)
Ler, com auxílio do
professor,  diferen-
tes  palavras  com
associação de sons
iniciais  e  finais  de
nomes e de outros
(nomes de amigos,
parentes,  palavras
conhecidas)  esta-
belecendo  a  rela-
ção gráfico- sonora
que  facilite  a  me-
morização.

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

Formação
de leitor.

(EF12LP02) Bus-
car,  selecionar  e
ler, com a media-
ção  do  professor
(leitura  comparti-
lhada), textos que
circulam em mei-
os  impressos  ou
digitais,  de  acor-
do com as neces-
sidades e interes-
ses.

(EF12LP02RS1-1)
Buscar,  selecionar
e ler, com a media-
ção  do  professor
(leitura compartilha-
da), textos que cir-
culam  em  meios
impressos  ou  digi-
tais, de acordo com
as  necessidades  e
interesses, atribuin-
do  sentido  a  sua
leitura.

• Leitura;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Características  de  diferen-
tes  gêneros  textuais,  identifi-
cando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam.

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

(EF12LP03) Co-
piar  textos  bre-
ves,  mantendo
suas  característi-
cas  e  voltando
para o texto sem-
pre  que  tiver
dúvidas  sobre
sua  distribuição
gráfica,  espaça-
mento  entre  as
palavras,  escrita
das  palavras  e
pontuação.

(EF12LP03RS2-1)
Copiar  textos  bre-
ves  e  distribuir  a
escrita na folha em
branco,  obedecen-
do ao espaçamento
entre palavras, utili-
zando a pontuação
adequada.

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Configurações  das  letras
(impressa);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes suportes multimodais
–  livros,  painéis,  tablets,
smartphones);
• Sinais de pontuação.

Configura-
ções do al-
fabeto (cur-
siva,  mai-
úscula,  mi-
núscula,
etc);

(EF12LP18)
Apreciar  poemas
e  outros  textos
versificados,  ob-
servando  rimas,
sonoridades,  jo-
gos  de  palavras,

(EF12LP18RS2-1)
Apreciar  poemas e
outros textos versi-
ficados,  observan-
do rimas, sonorida-
des, jogos de pala-
vras, reconhecendo

• Estrutura e característica do
texto poético, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Contação,  declamação  e
dramatização;
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Configura-
ções  das
letras  (im-
pressa);
Espaça-
mento  en-
tre  pala-
vras;
Signos  e
letras  (tex-
tos  em  di-
ferentes
suportes
multimo-
dais  –  li-
vros,  pai-
néis,  ta-
blets,
smartpho-
nes);
Sinais  de
pontuação.

reconhecendo
seu  pertencimen-
to ao mundo ima-
ginário  e  sua  di-
mensão  de  en-
cantamento,  jogo
e fruição.

seu  pertencimento
ao mundo imaginá-
rio e sua dimensão
de  encantamento,
jogo e fruição.

• Intertextualidade;
• Polissemia;
• Polifonia;
• Sonoridade,  musicalidade,
cadência,  ritmo,  melodia  e  a
estrutura de texto poético;
• Sentido denotativo e cono-
tativo;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
imagens, etc).

Formas  de
composi-
ção de tex-
tos  poéti-
cos.

(EF12LP19) Re-
conhecer,  em
textos  versifica-
dos, rimas, sono-
ridades,  jogos de
palavras,  pala-
vras, expressões,
comparações,  re-
lacionando-as
com sensações e
associações.

(EF12LP19RS2-1)
Perceber  e  reco-
nhecer,  em  textos
versificados,  rimas,
sonoridades,  jogos
de  palavras,  pala-
vras,  expressões,
comparações,  rela-
cionando-as  com
sensações  e  asso-
ciações.

(EF12LP19RS-2)
Perceber as formas
de composição dos
textos poéticos.

• Estrutura e característica do
texto poético, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Contação,  declamação  e
dramatização;
• Intertextualidade;
• Polissemia;
• Polifonia;
• Sonoridade,  musicalidade,
cadência,  ritmo,  melodia  e  a
estrutura de texto poético;
• Sentido denotativo e cono-
tativo;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
imagens, etc).

Construção
do  sistema
alfabético/
Conven-
ções  da
escrita.

(EF02LP01)  Utili-
zar, ao produzir o
texto,  grafia  cor-
reta  de  palavras
conhecidas  ou
com estruturas si-
lábicas  já  domi-
nadas, letras mai-
úsculas em início
de  frases  e  em
substantivos  pró-
prios,  segmenta-
ção  entre  as  pa-
lavras,  ponto  fi-
nal,  ponto  de  in-
terrogação e pon-
to  de  exclama-
ção.

(EF02LP01RS-1)
Reconhecer  e  utili-
zar os diferentes ti-
pos de letras, saber
quando  usar  letra
maiúscula e minús-
cula, ponto final, de
exclamação e inter-
rogação,  de  modo
a apropriar-se, gra-
dativamente,  das
convenções de uso
da linguagem escri-
ta.

• Letras maiúscula,  minúscu-
la;
• Produção  desses  texto  de
acordo com: função da escrita,
gênero,  objetivos da produção
e interlocutores (quem escreve,
para quem escreve, onde circu-
la - suporte manual e/ou digital;
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Som e grafia de palavras;
• Classes de palavras;
• Sinais de pontuação (ponto
final,  exclamação  e  interroga-
ção);
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto
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objetivos, organização e unida-
de.

Construção
do  sistema
alfabético e
da  ortogra-
fia.

(EF02LP02)  Seg-
mentar  palavras
em sílabas  e  re-
mover e substituir
sílabas  iniciais,
mediais  ou  finais
para  criar  novas
palavras.

(EF02LP03) Ler
e  escrever  pala-
vras  com corres-
pondências  regu-
lares  diretas  en-
tre  letras  e  fone-
mas (f, v, t, d, p,
b)  e  correspon-
dências regulares
contextuais  (c  e
q; e e o, em posi-
ção  átona  em fi-
nal de palavra).

(EF02LP04) Ler
e escrever  corre-
tamente  palavras
com  sílabas  CV,
V,  CVC,  CCV,
identificando  que
existem  vogais
em todas as síla-
bas.

(EF02LP05)  Ler
e escrever  corre-
tamente  palavras
com  marcas  de
nasalidade (til, m,
n).

(EF02LP02RS-1)
Explorar  e  identifi-
car  semelhanças e
diferenças  (número
de letras, letras ini-
ciais,  letras  finais)
entre palavras.

(EF02LP02RS-2)
Formar  palavras,
através de acrésci-
mo, troca e supres-
são de letras.

(EF02LP03RS-1)
Ler  e  escrever  pa-
lavras  com  corres-
pondências  regula-
res diretas entre le-
tras e fonemas (f, v,
t, d, p, b) e corres-
pondências  regula-
res contextuais (c e
q;  e e o,  em posi-
ção átona em final
de  palavra),  apro-
priando-se progres-
sivamente  da  orto-
grafia.

(EF02LP04RS-1)
Ler e escrever cor-
retamente,  de  for-
ma gradativa, pala-
vras  com  sílabas
CV, V,  CVC, CCV,
identificando  que
existem  vogais  em
todas  as  sílabas,
explorando  sílabas
canônicas  e  com-
plexas.

(EF02LP05RS-1)
Representar  e  re-
conhecer  sons  na-
sais  (til,  m,  n)  nas
palavras.

• Espaçamento  e  separação
de palavras;
• Grafia de palavras;
• Letras maiúscula,  minúscu-
la;
• Formação de palavras;
• Relação entre as letras (pa-
lavras escritas com P/B, T/D, F/
V, etc);
• Fonema e Grafema;
• Tonicidade;
• Sílaba de três letras;
• Relação entre as letras (pa-
lavras com sílabas CV, V, CVC,
CCV);
• Ortografia.

Conheci-
mento  do
alfabeto do
português
do Brasil.

(EF02LP06)  Per-
ceber  o  princípio
acrofônico  que
opera nos nomes
das letras do alfa-
beto.

(EF02LP06RS-1)
Perceber  que  na
maioria  das  vezes
cada letra pode re-
presentar um som.

• Alfabeto;
• Fonema;
• Formação de Palavras.

Conheci-
mento  das

(EF02LP07) Es-
crever  palavras,

(EF12LP07RS1-1)
Identificar e (re)pro-

• Diferentes configurações do
alfabeto;
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diversas
grafias  do
alfabeto/
Acentua-
ção.

frases, textos cur-
tos  nas  formas
imprensa e cursi-
va.

duzir,  em cantigas,
quadras,  quadri-
nhas,  parlendas,
trava-línguas e can-
ções, rimas, alitera-
ções,  assonâncias,
o ritmo de fala rela-
cionado ao ritmo e
à  melodia  das
músicas  e  seus
efeitos  de  sentido,
de  modo  a  ade-
quar,  progressiva-
mente,  seu  discur-
so ao estilo do gê-
nero, percebendo o
ritmo, a fluência e a
entonação,  por
meio da leitura feita
pelo professor.

• Revisão e edição da própria
escrita levando em conta: ma-
terial linguístico, gênero de tex-
to, objetivos da produção e in-
terlocutores, em suporte manu-
al ou digital.

Segmenta-
ção de pa-
lavras/
Classifica-
ção de pa-
lavras  por
número  de
sílabas.

(EF02LP08)  Seg-
mentar  correta-
mente  as  pala-
vras  ao  escrever
frases e textos.

(EF02LP08RS-1)
Segmentar  correta-
mente  as  palavras
ao  escrever  frases
e textos.

• Divisão silábica;
• Número de sílabas (monos-
sílabas,  polissílabas,  dissíla-
bas, trissílabas).

Pontuação. (EF02LP09) Usar
adequadamente
ponto final, ponto
de interrogação e
ponto  de  excla-
mação.

(EF02LP09RS-1)
Usar  adequada-
mente  ponto  final,
ponto de interroga-
ção e ponto de ex-
clamação, a fim de
compreender  o
efeito  de  sentido
que  eles  conferem
ao texto.

• Pontuação;
• Entonação.

Sinonímia
e  antoní-
mia/Morfo-
logia/Pon-
tuação.

(EF02LP10)
Identificar  sinôni-
mos  de  palavras
de texto lido,  de-
terminando  a  di-
ferença  de  senti-
do  entre  eles,  e
formar  antônimos
de  palavras  en-
contradas  em
texto  lido  pelo
acréscimo  do
prefixo  de  nega-
ção in-/im-.

(EF02LP10RS-1)
Identificar  sinôni-
mos de palavras de
texto  lido,  determi-
nando  a  diferença
de  sentido  entre
eles,  e  formar  an-
tônimos  de  pala-
vras  encontradas
em  texto  lido  pelo
acréscimo do prefi-
xo de negação in-/
im-,  para que,  gra-
dativamente,  am-
plie  o  campo  lexi-
cal.

• Sinônimos e Antônimos;
• Prefixação.

Morfologia. (EF02LP11) For-
mar o aumentati-
vo e o diminutivo
de  palavras  com
os sufixos -ão e -

(EF02LP11RS-1)
Usar os sufixos -ão
e  -inho/-zinho,  for-
mando o aumenta-
tivo e o diminutivo,

• Aumentativo e diminutivo;
• Sufixação.
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inho/-zinho. a  fim  de  perceber
os efeitos de senti-
dos provocados pe-
los  seus  usos  nas
palavras.

Compreen-
são em lei-
tura.

(EF02LP12)  Ler
e  compreender
com  certa  auto-
nomia  cantigas,
letras de canção,
dentre outros gê-
neros  do  campo
da vida cotidiana,
considerando  a
situação  comuni-
cativa  e  o  tema/
assunto  do  texto
e  relacionando
sua forma de or-
ganização  à  sua
finalidade.

(EF12LP04)  Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor  ou  já
com  certa  auto-
nomia,  listas,
agendas,  calen-
dários,  avisos,
convites,  recei-
tas, instruções de
montagem  (digi-
tais  ou  impres-
sos),  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  da  vida
cotidiana,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto
do texto e relacio-
nando sua  forma
de organização à
sua finalidade.

(EF12LP08)  Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  fotole-
gendas  em  notí-
cias,  manchetes

(EF02LP12RS-1)
Ler e compreender
com  certa  autono-
mia cantigas, letras
de  canção,  dentre
outros  gêneros  do
Campo da Vida Co-
tidiana, consideran-
do  a  situação  co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto  e  relacionan-
do sua forma de or-
ganização à sua fi-
nalidade,  de  modo
a  compreender  o
conteúdo  presente
nesses  gêneros
discursivos.

(EF12LP04RS2-1)
Ler e compreender
listas, agendas, ca-
lendários,  avisos,
convites,  receitas,
instruções de mon-
tagem  (digitais  ou
impressos),  dentre
outros  gêneros  do
campo da vida coti-
diana,  identificando
as relações de sen-
tido  e  a  finalidade
de cada texto.

(EF12LP04RS2-2)
Relacionar progres-
sivamente  os  ele-
mentos inerentes a
cada  gênero,  para
auxiliar  na  com-
preensão leitora.

(EF12LP08RS2-1)
Ler e compreender,
em  colaboração
com  os  colegas  e
com  a  ajuda  do
professor,  fotole-
gendas  em  notí-
cias,  manchetes  e

• Informações implícitas e ex-
plicitas;
• Leitura;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Características  destes  gê-
neros  textuais,  identificando
sua função social,  onde circu-
lam, quem produziu e a quem
se destinam;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas, etc);
• Contação/recontação  e  re-
presentação;
• Exposição de ideias;
• Variações da língua  (culta,
informal, regional, etc);
• Discursos direto e indireto;
• Relações lógico-discursivas
presentes nos textos (causa, fi-
nalidade, temporalidade, etc).

29



Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Alfabetização

e  lides  em  notí-
cias, álbum de fo-
tos digital noticio-
so e notícias cur-
tas  para  público
infantil,  dentre
outros  gêneros
do  campo  jorna-
lístico,  conside-
rando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP09) Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  slo-
gans,  anúncios
publicitários  e
textos de campa-
nhas  de  consci-
entização  desti-
nados ao público
infantil,  dentre
outros  gêneros
do campo publici-
tário,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP10)  Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  carta-
zes,  avisos,  fo-
lhetos,  regras  e
regulamentos
que  organizam a
vida  na  comuni-
dade  escolar,
dentre outros gê-
neros  do  campo
da  atuação  cida-
dã,  considerando

lides  em  notícias,
álbum de fotos digi-
tal noticioso e notí-
cias curtas para pú-
blico infantil, dentre
outros  gêneros  do
campo  jornalístico,
considerando  a  si-
tuação  comunicati-
va e o tema/assun-
to do texto, de for-
ma  a  possibilitar  o
contato  com esses
diferentes  textos  e
os recursos ineren-
tes a eles.

(EF12LP09RS2-1)
Ler e compreender
linguagem verbal  e
não verbal por meio
de  textos  de  cam-
panhas  publicitá-
rias, slogans, textos
de  campanhas  de
conscientização
destinados  ao  pú-
blico infantil, dentre
outros  gêneros  do
campo publicitário.

(EF12LP09RS2-2)
Compreender  que
tudo o que se fala
pode  ser  escrito  e
conhecer os usos e
funções  sociais  da
escrita.

(EF12LP09RS2-3)
Relacionar  textos,
histórias e informa-
ções  com  outras
leituras.

(EF12LP10RS2-1)
Ler e compreender
a funcionalidade de
textos,  cartazes,
avisos, folhetos, re-
gras  e  regulamen-
tos  que  organizam
a  vida  na  comuni-
dade  escolar,  den-
tre  outros  gêneros
do campo da atua-
ção cidadã. Utilizar
e  valorizar  os  mo-
dos de produção e
de  circulação  da
escrita  na socieda-
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a situação comu-
nicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF12LP17) Ler
e  compreender,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  enun-
ciados de tarefas
escolares, diagra-
mas,  curiosida-
des,  pequenos
relatos de experi-
mentos,  entrevis-
tas,  verbetes  de
enciclopédia  in-
fantil,  entre  ou-
tros  gêneros  do
campo  investiga-
tivo,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

de.

(EF12LP17RS2-1)
Ler  e  entender,
com  a  ajuda  do
professor,  enuncia-
dos  de  tarefas,  de
exercícios,  assun-
tos e temas escola-
res, diagramas, cu-
riosidades,  peque-
nos  relatos  de  ex-
perimentos,  entre-
vistas,  verbetes  de
enciclopédia  infan-
til,  entre outros gê-
neros do campo in-
vestigativo.

(EF12LP17RS2-2)
Identificar  o  tema
do texto.

Escrita  au-
tônoma  e
comparti-
lhada.

(EF02LP13) Pla-
nejar  e  produzir
bilhetes e  cartas,
em meio  impres-
so  e/ou  digital,
dentre outros gê-
neros  do  campo
da vida cotidiana,
considerando  a
situação  comuni-
cativa  e  o  tema/
assunto/finalida-
de do texto.

(EF02LP14) Pla-
nejar  e  produzir
pequenos  relatos
de observação de
processos, de fa-
tos,  de  experiên-
cias  pessoais,
mantendo  as  ca-
racterísticas  do
gênero,  conside-
rando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF02LP13RS-1)
Planejar  e  produzir
bilhetes  e  cartas,
em  meio  impresso
e/ou  digital,  dentre
outros  gêneros  do
Campo da Vida Co-
tidiana, consideran-
do  a  situação  co-
municativa  e  o
tema/assunto/finali-
dade do texto, a fim
de  demonstrar  au-
tonomia  na  produ-
ção  desses  gêne-
ros.

(EF02LP14RS-1)
Escrever  sobre ex-
periências  cotidia-
nas.

(EF02LP14RS-2)
Planejar  e  produzir
pequenos  relatos
de  observação  de
processos,  de  fa-
tos,  de  experiên-
cias pessoais, man-
tendo  as  caracte-
rísticas  do  gênero,
considerando  a  si-
tuação  comunicati-
va e o tema/assun-

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes:  multimo-
dais  livros,  painéis,  tablets,
smartphones);
• Sinais de pontuação;
• Estrutura  e  característica
destes textos, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
dos textos;
• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes;
• Elementos textuais (Tempo,
Espaço, Personagens, etc).
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(EF02LP27)
Reescrever  tex-
tos narrativos lite-
rários  lidos  pelo
professor.

to  do  texto,  de
modo a demonstrar
gradativa  autono-
mia  na  produção
desses gêneros.

(EF02LP27RS-1)
Reescrever  textos
narrativos  literários
lidos  pelo  profes-
sor, de modo a pro-
mover  progressivo
domínio da escrita.

Produção
de  texto
oral.

(EF02LP15) Can-
tar  cantigas  e
canções,  obede-
cendo ao ritmo e
à melodia.

(EF02LP19) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  notí-
cias  curtas  para
público  infantil,
para  compor  jor-
nal  falado  que
possa  ser  repas-
sado  oralmente
ou em meio digi-
tal,  em  áudio  ou
vídeo,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  jornalísti-
co,  considerando
a situação comu-
nicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF12LP06) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  reca-
dos,  avisos,  con-
vites,  receitas,
instruções  de
montagem,  den-
tre  outros  gêne-
ros do campo da
vida  cotidiana,
que  possam  ser
repassados  oral-
mente  por  meio
de  ferramentas
digitais, em áudio
ou  vídeo,  consi-

(EF02LP15RS-1)
Perceber  a  sonori-
dade  presente  em
cantigas e canções.

(EF02LP19RS-1)
Planejar e produzir,
em  colaboração
com  os  colegas  e
com ajuda  do  pro-
fessor,  textos  do
domínio  jornalísti-
co,  para  que  pos-
sam ser oralizados.

(EF02LP19RS-2)
Ter  clareza  na  ex-
posição de ideias.

(EF12LP06RS2-1)
Produzir  e transmi-
tir, por meio de fer-
ramentas  digitais,
gêneros  de  texto
tais  como recados,
avisos, convites, re-
ceitas, entre outros.

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes;
• Estrutura  e  característica
destes textos, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes;
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais);
• Variação sociolinguística;
• Sinais de pontuação;
• Grafia de palavras;
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas;
• Figuras de linguagem;
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material linguísti-
co, gênero, objetivos da produ-
ção e interlocutores, em supor-
te manual ou digital;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Turnos da fala;
• Exposição  de  ideias,  inter-
vindo sem sair do assunto, for-
mulando  e  respondendo  per-
guntas;
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Exposição  de  ideias,  inter-
vindo sem sair do assunto, for-
mulando  e  respondendo  per-
guntas;
• Turnos de fala;
• Características  de  diferen-
tes  gêneros  textuais,  identifi-
cando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
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derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do tex-
to.

(EF12LP13) Pla-
nejar, em colabo-
ração com os co-
legas  e  com  a
ajuda  do  profes-
sor,  slogans  e
peça  de  campa-
nha de conscien-
tização destinada
ao público infantil
que  possam  ser
repassados  oral-
mente  por  meio
de  ferramentas
digitais, em áudio
ou  vídeo,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do tex-
to.

(EF12LP13RS2-1)
Planejar,  criar  e
gravar áudios e ví-
deos  com  campa-
nhas de conscienti-
zação destinada ao
público infantil, con-
siderando  sua  vei-
culação  em  meios
digitais.

quem se destinam;
• Relações  entre  textos  ver-
bais  e  textos  com ilustrações,
fotos, tabelas, entre outros.

Forma  de
composi-
ção do tex-
to.

(EF02LP16)
Identificar  e  re-
produzir,  em  bi-
lhetes,  recados,
avisos,  cartas,  e-
mails,  receitas
(modo  de  fazer),
relatos  (digitais
ou  impressos),  a
formatação e dia-
gramação  espe-
cífica de cada um
desses gêneros.

(EF02LP17)
Identificar  e  re-
produzir, em rela-
tos  de  experiên-
cias  pessoais,  a
sequência dos fa-
tos, utilizando ex-
pressões  que
marquem  a  pas-
sagem do  tempo
(“antes”, “depois”,
“ontem”,  “hoje”,
“amanhã”,  “outro

(EF02LP16RS-1)
Ler,  produzir  e for-
matar  bilhetes,  re-
cados,  avisos,  car-
tas,  e-mails,  recei-
tas  (modo  de  fa-
zer),  relatos  (digi-
tais  ou impressos),
utilizando  a  forma-
tação  e  diagrama-
ção  específica  de
cada  um  desses
gêneros,  de  modo
a apreender grada-
tivamente a estrutu-
ra, a composição e
o  estilo  de  cada
um.

(EF02LP17RS-1)
Localizar  no  texto
marcas de sequên-
cia  lógico-temporal
(início,  meio  e  fim;
presente,  passado,
futuro).

• (Re) Produção de textos em
diferentes suportes;
• Estrutura  e  características
destes 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;
• Figuras de linguagem;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto,
de  acordo  com  seu  gênero  e
seus  objetivos,  organização  e
unidade;
• 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;
• Características  destes  gê-
neros  textuais,  identificando
sua função social,  onde circu-
lam, quem produziu e a quem
se destinam;
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas.
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dia”,  “antigamen-
te”,  “há  muito
tempo”  etc.),  e  o
nível de informati-
vidade  necessá-
rio.

(EF12LP07)
Identificar  e
(re)produzir,  em
cantiga,  quadras,
quadrinhas,  par-
lendas,  trava-lín-
guas  e  canções,
rimas,  alitera-
ções,  assonân-
cias,  o  ritmo  de
fala  relacionado
ao ritmo e à me-
lodia das músicas
e seus efeitos de
sentido.

(EF12LP14)
Identificar  e  re-
produzir, em foto-
legendas de notí-
cias, álbum de fo-
tos digital noticio-
so,  cartas de lei-
tor  (revista  infan-
til), digitais ou im-
pressos, a forma-
tação  e  diagra-
mação específica
de cada um des-
ses  gêneros,  in-
clusive  em  suas
versões orais.

(EF12LP15)
Identificar  a  for-
ma  de  composi-
ção  de  slogans
publicitários.

(EF12LP07RS2-1)
Ler  e  reproduzir
progressivamente o
ritmo, a fluência e a
entonação da leitu-
ra  em  cantigas,
quadras,  quadri-
nhas,  parlendas,
trava-línguas e can-
ções.

(EF12LP14RS2-1)
Ler e discutir os di-
versos tipos de re-
cursos  utilizados
em cada gênero, a
fim de empregá-los
nos textos a serem
produzidos.

(EF12LP14RS2-2)
Produzir  fotolegen-
das de notícias, ál-
bum de fotos digital
noticioso, cartas de
leitor e consideran-
do  a  formatação
específica  de  cada
um.

(EF12LP15RS2-1)
Identificar  a  forma
de  composição  de
slogans  publicitá-
rios,  em  parceria
com os colegas e a
mediação  do  pro-
fessor,  para  que,
progressivamente,
aproprie-se  da  for-
ma de  composição
desses gêneros.

(EF12LP15RS2-2)
Entender o objetivo
e a função do slo-
gan.

(EF12LP015RS2-3)
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(EF12LP16)
Identificar  e  re-
produzir,  em
anúncios  publici-
tários e textos de
campanhas  de
conscientização
destinados ao pú-
blico  infantil
(orais  e  escritos,
digitais  ou  im-
pressos),  a  for-
matação  e  dia-
gramação  espe-
cífica de cada um
desses  gêneros,
inclusive o uso de
imagens.

Identificar  ideias
implícitas  nos  slo-
gans.

(EF12LP16RS2-1)
Conhecer e utilizar,
gradativamente,  as
formas  de  organi-
zação  de  anúncios
publicitários  e  tex-
tos  de  campanhas
de  conscientização
destinados  ao  pú-
blico infantil (orais e
escritos, digitais ou
impressos).

Escrita
comparti-
lhada.

(EF02LP18) Pla-
nejar  e  produzir
cartazes  e  folhe-
tos  para  divulgar
eventos da esco-
la ou da comuni-
dade,  utilizando
linguagem persu-
asiva  e  elemen-
tos  textuais  e  vi-
suais  (tamanho
da  letra,  leiaute,
imagens)  ade-
quados ao  gêne-
ro,  considerando
a situação comu-
nicativa e o tema/
assunto do texto.

(EF12LP05) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,
(re)contagens  de
histórias, poemas
e  outros  textos
versificados  (le-
tras  de  canção,
quadrinhas,  cor-
del),  poemas  vi-
suais, tiras e his-
tórias  em quadri-
nhos,  dentre  ou-
tros  gêneros  do
campo  artístico-
literário,  conside-

(EF02LP18RS-1)
Entender,  planejar
e produzir textos de
gêneros de divulga-
ção de eventos, va-
lendo-se de lingua-
gem  persuasiva  e
de recursos visuais.

(EF12LP05RS2-1)
Recontar,  reescre-
ver  e  dramatizar
cantigas  de  roda,
parlendas,  trava-
línguas,  versos,
provérbios  e  ditos
populares,  já  lidas
e trabalhas na aula.

(EF12LP05RS2-2)
Perceber  os  ele-
mentos  constituti-
vos  desses  gêne-
ros.

• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
destes textos;
• Distribuição  do  texto  na
página e em outros suportes;
• Segmentação/espaçamento
entre palavras;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais);
• Sinais de pontuação;
• Grafia de palavras;
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas;
• Coerência e coesão;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto,
de  acordo  com  seu  gênero  e
seus  objetivos,  organização  e
unidade;
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material linguísti-
co, gênero, objetivos da produ-
ção e interlocutores, em supor-
te manual ou digital;
• Exposição de ideias e argu-
mentação;
• 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;
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rando  a  situação
comunicativa  e  a
finalidade do tex-
to.

(EF12LP11) Es-
crever,  em  cola-
boração  com  os
colegas e  com a
ajuda  do  profes-
sor,  fotolegendas
em notícias, man-
chetes e lides em
notícias,  álbum
de  fotos  digital
noticioso  e  notí-
cias  curtas  para
público  infantil,
digitais  ou  im-
pressos,  dentre
outros  gêneros
do  campo  jorna-
lístico,  conside-
rando  a  situação
comunicativa  e  o
tema/assunto  do
texto.

(EF12LP12) Es-
crever,  em  cola-
boração  com  os
colegas e  com a
ajuda  do  profes-
sor,  slogans,
anúncios  publici-
tários e textos de
campanhas  de
conscientização
destinados ao pú-
blico infantil, den-
tre  outros  gêne-
ros do campo pu-
blicitário,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/ assun-
to/finalidade  do
texto.

(EF12LP11RS2-1)
Compreender a im-
portância  de  esco-
lher  a  variedade
adequada ao gêne-
ro de texto produzi-
do  e  aos  objetivos
que se quer alcan-
çar com o texto.

(EF12LP11RS2-2)
Escrever  em  cola-
boração  dos  cole-
gas e com ajuda do
professor,  fotole-
gendas  em  notí-
cias,  manchetes  e
lides  em  notícias,
álbum de fotos digi-
tal noticioso e notí-
cias curtas para pú-
blico  infantil,  digi-
tais  ou  impressos,
dentre outros gêne-
ros  do  campo  jor-
nalístico,  e  com-
preender  o  uso
desses gêneros, de
forma  a  efetivar  a
prática da escrita.

(EF12LP12RS2-1)
Escrever e produzir
slogans,  anúncios
publicitários  e  tex-
tos  de  campanhas
de  conscientização
destinados  ao  pú-
blico infantil, identi-
ficando  sua  finali-
dade.

• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas.

Imagens
analíticas
em textos.

(EF02LP20)  Re-
conhecer  a  fun-
ção de textos uti-
lizados  para

(EF02LP20RS-1)
Reconhecer  a  fun-
ção  de  textos  utili-
zados  para  apre-

• Informações implícitas e ex-
plicitas;
• Leitura;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
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apresentar  infor-
mações  coleta-
das  em  ativida-
des  de  pesquisa
(enquetes,  pe-
quenas  entrevis-
tas,  registros  de
experimenta-
ções).

sentar  informações
coletadas  em ativi-
dades de pesquisa
(enquetes,  peque-
nas entrevistas, re-
gistros  de  experi-
mentações),  para,
progressivamente,
reconhecer  a  fun-
ção  das  atividades
de pesquisa.

conforme sinais de pontuação;
• Exposição de ideias e argu-
mentação;
• Características deste gêne-
ro  textual,  identificando  sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas, etc);
• Intervir  sem sair  do assun-
to,  formulando  e  respondendo
perguntas.

Pesquisa. (EF02LP21) Ex-
plorar, com a me-
diação do profes-
sor,  textos  infor-
mativos  de  dife-
rentes  ambientes
digitais  de  pes-
quisa,  conhecen-
do suas possibili-
dades.

(EF02LP21RS-1)
Realizar  progressi-
vamente  pesqui-
sas,  por  meio  da
exploração  de  tex-
tos informativos em
diferentes mídias.

(EF02LP21ERE-1)
Realizar  progressi-
vamente pesquisas,
por  meio  da  explo-
ração  de  textos  in-
formativos  em  dife-
rentes mídias sobre
assuntos  relaciona-
dos ao município de
Erechim  e  sua  his-
tória.

• Informações implícitas e ex-
plicitas;
• Sinais de pontuação;
• Exposição de ideias e argu-
mentação;
• Características  do  gênero
textual,  identificando  sua  fun-
ção  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Intervir  sem sair  do assun-
to,  formulando  e  respondendo
perguntas);
• História do município.

Produção
de textos.

(EF02LP22) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor, peque-
nos relatos de ex-
perimentos,  en-
trevistas,  verbe-
tes de enciclopé-
dia infantil, dentre
outros  gêneros
do campo investi-
gativo, digitais ou
impressos,  consi-
derando  a  situa-
ção  comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do tex-
to.

(EF02LP22RS-1)
Planejar e produzir,
em  colaboração
com  os  colegas  e
com  a  ajuda  do
professor,  peque-
nos  relatos  de  ex-
perimentos,  entre-
vistas,  verbetes  de
enciclopédia  infan-
til,  dentre  outros
gêneros  do  campo
investigativo,  digi-
tais  ou  impressos,
considerando  a  si-
tuação  comunicati-
va e o tema/assun-
to/finalidade do tex-
to, a fim de, grada-
tivamente,  produzir
sozinhos  este  tipo
de texto.

• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  característica
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;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto,
de  acordo  com  seu  gênero  e
seus  objetivos,  organização  e
unidade;
•  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.
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Escrita  au-
tônoma.

(EF02LP23) Pla-
nejar  e  produzir,
com  certa  auto-
nomia,  pequenos
registros  de  ob-
servação  de  re-
sultados  de  pes-
quisa,  coerentes
com um tema in-
vestigado.

(EF02LP23RS-1)
Perceber,  planejar
e  produzir,  com
certa  autonomia,
pequenos  registros
de  observação  de
resultados  de  pes-
quisa,  coerentes
com  um  tema  in-
vestigado, a fim de
manter  a  adequa-
ção ao tema e pro-
duzir com gradativa
autonomia.

• 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;
• Regras  gramaticais  e  orto-
gráficas;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto,
de acordo com este gênero ob-
jetivos, organização e unidade;
• 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;
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas.

Planeja-
mento  de
texto  oral/
Exposição
oral.

(EF02LP24) Pla-
nejar  e  produzir,
em  colaboração
com os colegas e
com  a  ajuda  do
professor,  relatos
de  experimentos,
registros  de  ob-
servação,  entre-
vistas, dentre ou-
tros  gêneros  do
campo  investiga-
tivo,  que possam
ser  repassados
oralmente  por
meio  de  ferra-
mentas  digitais,
em  áudio  ou  ví-
deo,  consideran-
do a situação co-
municativa  e  o
tema/assunto/  fi-
nalidade do texto.

(EF02LP24RS-1)
Planejar e produzir,
progressivamente,
relatos,  registros  e
entrevistas.

(EF02LP24RS-1)
Perceber a finalida-
de do texto e plane-
jar textos orais com
progressiva autono-
mia.

• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
destes 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;
• Coerência e coesão;
• Recursos discursivos e  lin-
guísticos  que  deem  ao  texto,
de acordo com este gênero ob-
jetivos, organização e unidade;
• Revisão,  reelaboração  e
edição, levando em conta: ma-
terial linguístico, gênero, objeti-
vos;
• Da produção e  interlocuto-
res, em suporte manual ou digi-
tal.

Forma  de
composi-
ção  dos
textos/Ade-
quação  do
texto  às

(EF02LP25)
Identificar  e  re-
produzir, em rela-
tos  de  experi-
mentos,  entrevis-
tas,  verbetes  de

(EF02LP25RS-1)
Conhecer  e  apro-
priar-se  progressi-
vamente da compo-
sição  e  estilo  dos
gêneros  relatos  de

• Produção de textos em dife-
rentes suportes;
• Revisão,  reelaboração  e
edição da própria escrita levan-
do em conta: material linguísti-
co,  gênero  de  texto,  objetivos
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normas  de
escrita.

enciclopédia  in-
fantil,  digitais  ou
impressos,  a  for-
matação  e  dia-
gramação  espe-
cífica de cada um
desses  gêneros,
inclusive em suas
versões orais.

experimentos,  en-
trevistas,  verbetes
de  enciclopédia  in-
fantil, digitais ou im-
pressos.

da  produção  e  interlocutores,
em suporte manual ou digital;
• Textualidade  e  as  marcas
linguísticas;
• Estrutura  e  características
destes textos;
• Signos  e  letras  em  textos
verbais e não verbais (multimo-
dais).

Formação
do leitor  li-
terário.

(EF02LP26) Ler
e  compreender,
com  certa  auto-
nomia, textos lite-
rários,  de  gêne-
ros  variados,  de-
senvolvendo  o
gosto pela leitura.

• Informações implícitas e ex-
plicitas;
• Leitura;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Exposição de ideias;
• Características  destes  gê-
neros  textuais,  identificando
sua função social,  onde circu-
lam, quem produziu e a quem
se destinam;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
tabelas...);
• Relações lógico-discursivas
presentes nos textos;
• Contação/recontação  e  re-
presentação de histórias.

Formas  de
composi-
ção de nar-
rativas.

(EF02LP28) Re-
conhecer o confli-
to  gerador  de
uma narrativa fic-
cional e sua reso-
lução,  além  de
palavras,  expres-
sões e frases que
caracterizam per-
sonagens e ambi-
entes.

(EF02LP28RS-1)
Demonstrar  pro-
gressivo  domínio
dos elementos que
com-põem a narra-
tiva.

• Textos  narrativos  em  dife-
rentes suportes;
• Estrutura  e  características
destes textos;
• Elementos textuais (conflito,
tempo, etc).

Formas  de
composi-
ção de tex-
tos  poéti-
cos  visu-
ais.

(EF02LP29)  Ob-
servar,  em  poe-
mas  visuais,  o
formato  do  texto
na  página,  as
ilustrações  e  ou-
tros  efeitos  visu-
ais.

(EF02LP29RS-1)
Apropriar-se grada-
tivamente  da  com-
posição  dos  textos
poéticos.

• Estrutura e característica do
texto poético em diferentes su-
portes (elementos imagéticos);
• Contação e ilustração;
• Intertextualidade;
• Polissemia;
• Polifonia;
• Sentido denotativo e cono-
tativo.

Decodifica-
ção/Flu-
ência  de
leitura.

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

(EF12LP01RS2-1)
Ler, com auxílio do
professor,  diferen-
tes  palavras  com
associação de sons
iniciais  e  finais  de
nomes e de outros
(nomes de amigos,
parentes,  palavras
conhecidas),  esta-

• Leitura decodificada;
• Leitura  global  por  memori-
zação;
• Leitura interpretativa.
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belecendo  a  rela-
ção gráfico- sonora
que favoreça a me-
morização e a aqui-
sição da fluência na
leitura.

Formação
de leitor.

(EF12LP02) Bus-
car,  selecionar  e
ler, com a media-
ção  do  professor
(leitura  comparti-
lhada), textos que
circulam em mei-
os  impressos  ou
digitais,  de  acor-
do com as neces-
sidades e interes-
ses.

(EF12LP02RS2-1)
Buscar,  selecionar
e ler, com a media-
ção  do  professor
(leitura compartilha-
da), textos que cir-
culam  em  meios
impressos  ou  digi-
tais, de acordo com
as  necessidades  e
interesses.

(EF12LP02RS2-2)
Atribuir  sentido  à
leitura,  para  possi-
bilitar  contato  com
diferentes  textos,
assim ampliar o vo-
cabulário.

• Leitura;
• Ritmo,  entonação,  pausas,
conforme sinais de pontuação;
• Características  de  diferen-
tes  gêneros  textuais,  identifi-
cando sua função social, onde
circulam,  quem  produziu  e  a
quem se destinam.

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

(EF12LP03) Co-
piar  textos  bre-
ves,  mantendo
suas  característi-
cas  e  voltando
para o texto sem-
pre  que  tiver
dúvidas  sobre
sua  distribuição
gráfica,  espaça-
mento  entre  as
palavras,  escrita
das  palavras  e
pontuação.

(EF12LP03RS2-1)
Copiar  textos  bre-
ves  e  distribuir  a
escrita na folha em
branco,  obedecen-
do ao espaçamento
entre palavras, utili-
zando a pontuação
adequada.

• Configurações  do  alfabeto
(cursiva, maiúscula, minúscula,
etc);
• Configurações  das  letras
(impressa);
• Espaçamento  entre  pala-
vras;
• Signos  e  letras  (textos  em
diferentes  suportes:  multimo-
dais  livros,  painéis,  tablets,
smartphones);
• Sinais de pontuação.

Apreciação
estética/
Estilo.

(EF12LP18)
Apreciar  poemas
e  outros  textos
versificados,  ob-
servando  rimas,
sonoridades,  jo-
gos  de  palavras,
reconhecendo
seu  pertencimen-
to ao mundo ima-
ginário  e  sua  di-
mensão  de  en-
cantamento,  jogo
e fruição.

(EF12LP18RS2-1)
Apreciar  poemas e
outros textos versi-
ficados,  observan-
do rimas, sonorida-
des, jogos de pala-
vras, reconhecendo
seu  pertencimento
ao mundo imaginá-
rio e sua dimensão
de  encantamento,
jogo e fruição.

• Estrutura e característica do
texto poético, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Contação,  declamação  e
dramatização;
• Intertextualidade;
• Polissemia;
• Polifonia;
• Sonoridade,  musicalidade,
cadência,  ritmo,  melodia  e  a
estrutura de texto poético;
• Sentido denotativo e cono-
tativo;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
imagens, etc).
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Formas  de
composi-
ção de tex-
tos  poéti-
cos.

(EF12LP19) Re-
conhecer,  em
textos  versifica-
dos, rimas, sono-
ridades,  jogos de
palavras,  pala-
vras, expressões,
comparações,  re-
lacionando-as
com sensações e
associações.

(EF12LP19RS2-1)
Perceber  e  reco-
nhecer,  em  textos
versificados,  rimas,
sonoridades,  jogos
de  palavras,  pala-
vras,  expressões,
comparações,  rela-
cionando-as  com
sensações  e  asso-
ciações.

(EF12LP19RS2-2)
Perceber as formas
de composição dos
textos poéticos.

• Estrutura e característica do
texto poético, identificando sua
função  social,  onde  circulam,
quem  produziu  e  a  quem  se
destinam;
• Contação,  declamação  e
dramatização;
• Intertextualidade;
• Polissemia;
• Polifonia;
• Sonoridade,  musicalidade,
cadência,  ritmo,  melodia  e  a
estrutura de texto poético;
• Sentido denotativo e cono-
tativo;
• Relações entre textos e ou-
tros  textos  (ilustrações,  fotos,
imagens, etc).

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.
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Dimensões do Conhecimento

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

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

Curricular Arte, da Área do Conhecimento Linguagens são:

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
apreciar  formas
distintas das ar-
tes visuais tradi-
cionais  e  con-
temporâneas,
cultivando a per-
cepção, o imagi-
nário,  a  capaci-
dade de simboli-
zar e o repertó-
rio imagético.

(EF15AR01RS12)
Explorar,  conhecer
e contemplar as di-
versas  manifesta-
ções  das  artes  vi-
suais  (desenho,
pintura,  escultura,
gravura,  fotografia,
vídeo  etc.)  encon-
tradas  no  âmbito
familiar,  escolar  e
da  comunidade,
possibilitando  a
construção  do
olhar,  a  ampliação
da imaginação e da
simbolização,  a
partir  do  repertório
imagético pessoal e
a valorização da di-
versidade  cultural
da  comunidade  lo-
cal.

• Todos  os  conteúdos  podem
ser  trabalhados  através  ARTE/
CULTURA: urbana, local,  regio-
nal, brasileira, internacional, res-
saltando a cultura dos diferentes
etnias.

ELEMENTOS VISUAIS:
• Ponto,  Linha,  Forma  (dese-
nho,  pintura,  colagem,  recorte,
escultura, gravura, proporção, ti-
pos de linhas: curva, reta, ondu-
lada, pontilhada, côncavo conve-
xo,  sobreposição,  justaposição,
Formas: peso visual, densidade,
simetria, assimetria, formas abs-
tratas, orgânicas e geométricas);
• Cor (Cores primárias, secun-
dárias, Terciária, quentes e frias,
monocromia,  isocromia,  cores
complementares, cores que pro-
duzem luz e sombra, efeitos cro-
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máticos, equilíbrio e harmonia);
• Textura:  lisa,  plana,  rugosa,
macia áspera, sensação visual e
tátil;
• Volume:  bi  e  tridimensional,
profundidade, perspectiva, figura
e fundo, planos, contrastes;
• Gêneros:  paisagens,  retrato,
natureza morta;
• Técnicas: pintura, esculturas,
gravuras,  arquiteturas,  instala-
ções,  vídeos,  exposições,  foto-
grafia,  modelagem,  dobraduras,
quadrinhos, composições.

 Elemen-
tos da Lin-
guagem.

(EF15AR02) Ex-
plorar  e  reco-
nhecer  elemen-
tos  constitutivos
das  artes  visu-
ais (ponto, linha,
forma,  cor,  es-
paço,  movimen-
to etc.).

(EF15AR02RS12)
Investigar  e desco-
brir  elementos  for-
mais no âmbito das
artes  visuais  (pon-
to, linha, forma, vo-
lume), nos ambien-
tes  do  cotidiano
(sala de aula, esco-
la, casa, espaço ru-
ral  e  urbano),  ex-
plorando  textura,
cor,  espaço,  movi-
mento e em outros
sentidos  além  do
visual.

Matrizes
estéticas e
culturais.

(EF15AR03)
Reconhecer  e
analisar  a  in-
fluência  de  dis-
tintas  matrizes
estéticas  e  cul-
turais  das  artes
visuais  nas  ma-
nifestações  ar-
tísticas  das  cul-
turas  locais,  re-
gionais  e nacio-
nais.

(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 fami-
liar,  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
artística  (dese-
nho, pintura, co-
lagem,  quadri-
nhos,  dobradu-
ra, escultura.

(EF15AR04RS12)
Explorar  diferentes
formas  de  expres-
são bi e tridimensi-
onais  (desenho,
pintura,  colagem,
dobradura,  escultu-
ra,  modelagem
etc.), estimulando o
manuseio  e  a  per-
cepção  da  diversi-
dade de materiais e
suas consistências,
os  recursos  dos
instrumentos  ade-
quados, a forma de
trabalhar nas técni-
cas  convencionais,
valorizando  o  uso
sustentável  dos
materiais.

Processos
de  cria-
ção.

(EF15AR05) Ex-
perimentar a cri-
ação  em  artes
visuais de modo
individual, coleti-
vo  e  colaborati-

(EF15AR05RS12)
Experimentar,  fa-
zer,  refazer  e  criar
em  artes  visuais,
explorando diferen-
tes espaços da es-
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vo,  explorando
diferentes  espa-
ços da escola e
da comunidade.

(EF15AR06) Di-
alogar  sobre  a
sua criação e as
dos  colegas,
para  alcançar
sentidos plurais.

cola (chão do pátio,
pracinha, muro,  ár-
vore etc.), para per-
ceber  múltiplas
possibilidades  de
vivências  nos  pro-
cessos  de  criação
individual,  coletivo
e colaborativo.

(EF15AR06RS12)
Vivenciar  momen-
tos  de  comunica-
ção,  expressão  e
compartilhamento
sobre a sua experi-
mentação,  desen-
volvendo  a  escuta
respeitosa das indi-
vidualidades  e  sin-
gularidades  nos
processos  de  cria-
ção.

Sistemas
de  lingua-
gem.

(EF15AR07)
Reconhecer  al-
gumas  categori-
as  do  sistema
das  artes  visu-
ais (museus, ga-
lerias,  institui-
ções,  artistas,
artesãos,  cura-
dores etc.).

(EF15AR07RS12)
Desfrutar do conta-
to com artistas e ar-
tesãos locais, expe-
rienciando e conhe-
cendo  diferentes
processos  de  cria-
ção  e  a  utilização
dos  elementos  da
linguagem,  confor-
me  habilidade
EF15AR02RS12 e
as  materialidades
descritas  na  habili-
dade
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
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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: 

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Contextos
e práticas.

(EF15AR08) Ex-
perimentar  e
apreciar  formas
distintas de mani-
festações da dan-
ça  presentes  em
diferentes contex-
tos,  cultivando  a
percepção,  o
imaginário,  a  ca-
pacidade de sim-
bolizar e o reper-
tório Corporal.

(EF15AR08RS12)
Investigar,  testar,
fazer e refazer mo-
vimentos  corpo-
rais,  presentes  no
cotidiano  e em di-
ferentes formas de
dança  locais,  ob-
servando  corpos
parados, em equilí-
brio  e  em  ações,
estimulando a ima-
ginação,  a  capaci-
dade  de  simboli-
zar,  a  ampliação
do  repertório  pes-
soal  e  a  valoriza-
ção da diversidade
cultural  na  forma-
ção  da  comunida-
de local.

(EF15AR08ERE-1)
Praticar  as  danças
tradicionais  da  cul-
tura gaú-
cha, conhecendo e
explorando sua his-
tória.

• Dança e seu contexto;
• ARTE/CULTURA:  urbana/
campo, local/municipal, gauches-
ca,  brasileira,  internacional,  res-
saltando 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, étni-
cas;
• Técnicas:  improvisação,  co-
reografia, individual, coletiva;
• Tempo: Danças tribais, medi-
eval,  vanguarda, circular,  clássi-
ca, contemporânea.

Elementos
da lingua-

gem.

(EF15AR09) Es-
tabelecer  rela-
ções  entre  as
partes do corpo e
destas  com  o
todo  corporal  na
construção  do
movimento  dan-
çado.

(EF15AR10) Ex-
perimentar  dife-
rentes  formas de
orientação no es-
paço  (desloca-
mentos,  planos,
direções,  cami-
nhos  etc.)  e  rit-
mos de movimen-
to (lento, modera-
do  e  rápido)  na
construção  do

(EF15AR09RS12)
Experimentar  e
identificar os movi-
mentos  de  partes
do  corpo  (dedos
da mão e dos pés,
cabeça,  pescoço,
quadris, pernas, jo-
elhos, braços, etc.)
para  compreender
as  possibilidades
de criação de mo-
vimentos  dança-
dos.

(EF15AR10RS12)
Vivenciar  e  perce-
ber os movimentos
dançados em dife-
rentes  tempos
(movimentar-  se
devagar, muito de-
vagar, rápido, mui-
to  rápido,  cami-
nhar,  correr,  gati-
nhar, rolar, deslizar
etc.),  de  formas
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movimento  dan-
çado.

variadas (andar de
costas,  de  lado,
agachado, etc.) no
espaço  (plano,  ín-
greme,  etc.),  intro-
duzindo  a  com-
preensão da tríade
corpo-  espaço-
movimento.

Processos
de  cria-
ção.

(EF15AR11) Cri-
ar  e  improvisar
movimentos  dan-
çados  de  modo
individual,  coleti-
vo e colaborativo,
considerando  os
aspectos  estrutu-
rais,  dinâmicos  e
expressivos  dos
elementos consti-
tutivos  do  movi-
mento, com base
nos  códigos  de
dança.

(EF15AR12) Dis-
cutir, com respei-
to e sem precon-
ceito,  as  expe-
riências  pessoais
e  coletivas  em
dança  vivencia-
das  na  escola,
como  fonte  para
a  construção  de
vocabulários e re-
pertórios  pró-
prios.

(EF15AR11RS12)
Investigar,  fazer,
refazer, exercitar a
criação e a impro-
visação  repetida-
mente  de  diferen-
tes  movimentos
preestabelecidos
por  coreografias
prontas  e  novos
movimentos a par-
tir  dos  aprendiza-
dos  das  habilida-
des  EF15AR08RS-
12,  EF15AR09RS-12
e  EF15AR10RS-12,
para trabalhar o in-
dividual,  o  coletivo
e o colaborativo, a
tríade  corpo-
espaço-movimento
e  os  códigos  (ca-
racterísticas) de di-
versos ritmos dan-
çantes.

(EF15AR12RS12)
Discutir  no sentido
de  dialogar,  escu-
tar,  comentar  (em
rodas  de  conver-
sas)  sobre  as  ex-
periências  pesso-
ais  e  coletivas  vi-
venciadas em dan-
ça, evitando consi-
derações  precon-
ceituosas e estere-
otipadas de si e do
outro,  na  constru-
ção  de  repertórios
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:
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1 Contextos e práticas

2 Elementos da linguagem

3 Materialidades

4 Notação e registro musical

5 Processos de criação

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, escu-
tar  sons  altos  e  bai-
xos,  longe  e  perto,
longos e curtos,  gra-
ves e agudos).

(EF15AR13RS12-2)
Ampliar a experiência
para  identificar  e
apreciar sons que in-
terferem na vida coti-
diana (sinal  da esco-
la, apito do guarda de
trânsito, jingle do car-
ro  de  gás,  ronco  de
motores  etc.)  e  nas
expressões musicais,
valorizando a diversi-
dade  cultural  na  for-
mação da comunida-
de local.

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

• ARTE/CULTURA:  urbana,
local/municipal,  gauchesca,
brasileira, internacional, ressal-
tando a cultura  das diferentes
etnias.;
• Parâmetros sonoras:
• Altura;
• Duração;
• Intensidade;
• Densidade;
• Timbre;
• Acentuação.
• Elementos da Música
• Ritmo;
• Melodia;
• Harmonia;
• Agógica;
• Dinâmica;
• Forma;
• Métrica.
• Gêneros: erudita, folclórica;
• Técnicas  instrumental,  vo-
cal, mista, improvisação;
• Músicas e ritmos da Cultura
Gaúcha;
• Identificar sons em diferen-
tes fontes sonoras, (sopro, cor-
das, percutido, eletrônicos) ob-
servando  os  elementos  for-
mais;
• Construção de fonte sonora
com vários tipos de materiais –
objetos  que  se  transformarão
em instrumentos musicais: cai-
xas de sapatos, balões,  tubos
de PVC, bambu, garrafas com
água formando diferentes altu-
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(EF15AR13RS12-4)
Identificar,  apreciar  e
valorizar  as  músicas
e  ritmos  da  cultura
gaúcha.

ras,  metais  de  vários  tama-
nhos, etc;
• Produção de sons – sopra-
do, dedilhado, percutido, fricci-
onado eletrônico;
• Músicas da cultura gaú -
cha.

Elementos
da  lingua-
gem.

(EF15AR14)
Perceber  e  ex-
plorar  os  ele-
mentos  constitu-
tivos  da  música
(altura,  intensi-
dade,  timbre,
melodia,  ritmo
etc.),  por  meio
de jogos, brinca-
deiras,  canções
e práticas  diver-
sas de composi-
ção/criação,
execução  e
apreciação  mu-
sical.

(EF15AR14RS12)
Explorar  e  identificar
os elementos básicos
do som:  altura  (sons
agudos e graves), du-
ração  (longos  e  cur-
tos), intensidade (for-
te  e fraco)  e timbres
(da  voz  e  de  instru-
mentos), utilizando jo-
gos,  brincadeiras,
cantigas  folclóricas  e
da comunidade local,
canções e práticas di-
versas  de  composi-
ção/criação,  canto,
execução  e  aprecia-
ção musical.

Materiali-
dade.

(EF15AR15) Ex-
plorar fontes so-
noras  diversas,
como as existen-
tes  no  próprio
corpo  (palmas,
voz,  percussão
corporal), na na-
tureza e em ob-
jetos  cotidianos,
reconhecendo
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  (colheres,
copos,  cadeiras,  gar-
rafas  pets,  entre  ou-
tros), de instrumentos
musicais, da natureza
(sons dos animais, do
vento,  da  chuva)  e
sons  do  corpo  (pal-
mas, voz e percussão
corporal)  para  reco-
nhecer e comparar os
elementos  do  som,
trabalhados na habili-
dade EF15AR14RS12.

(EF15AR15RS12-2)
Experimentar, investi-
gar,  pesquisar  e
construir  instrumen-
tos musicais com ma-
teriais  do cotidiano e
reciclável  (tambores
de  potes,  pandeiros
com tampinhas, entre
outros)  de  tamanhos
e  possibilidades  so-
noras  diversas,  de
forma sustentável.
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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
em áudio e audi-
ovisual,  e  reco-
nhecer  a  nota-
ção musical con-
vencional.

(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
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 áudio e/
ou audiovisual.

Processos
de  cria-
ção.

(EF15AR17) Ex-
perimentar  im-
provisações,
composições  e
sonorização  de
histórias,  entre
outros, utilizando
vozes, sons cor-
porais  e/ou  ins-
trumentos  musi-
cais  convencio-
nais ou não
convencionais,
de  modo  indivi-
dual,  coletivo  e
colaborativo.

(EF15AR17RS12-1)
Experimentar improvi-
sações,  composições
e sonorização de his-
tórias,  entre  outros,
utilizando  voz,  sons
corporais  e/ou instru-
mentos musicais con-
vencionais  ou  não
convencionais,  de
modo individual, cole-
tivo  e  colaborativo,
utilizando os parâme-
tros do som, apresen-
tados  na  habilidade
EF15AR14RS12 e as
fontes  sonoras,  pre-
sentes  na  habilidade
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
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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:

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 contextos,
aprendendo a ver e
a ouvir histórias dra-
matizadas  e  culti-
vando a percepção,
o  imaginário,  a  ca-
pacidade de simboli-
zar e o repertório fic-
cional.

(EF15AR18RS12-1)
Observar  e  perceber
formas  de  expressão,
gestos,  entonação  de
voz,  expressão  facial
no  convívio  familiar,
escolar e presentes no
cotidiano,  para  ver  e
ouvir  histórias  reais  e
dramatizadas,  oportu-
nizando  a  construção
de repertório, que valo-
rize  a  diversidade  cul-
tural  na  formação  da
comunidade local e es-
timule  o  imaginário,  a
capacidade de simboli-
zar  e  a  ampliação  do
repertório  do  faz  de
conta.

• ARTE/CULTURA:  Urba-
na, local/municipal, gauches-
ca,  brasileira,  internacional,
ressaltando a cultura dos di-
ferentes povos;
• Noções  de  identificação
de:
• Ator;
• Encenação;
• Figurino e Maquiagem;
• Direção;
• Interpretação;
• Expressividade;
• Ritmo;
• Representação;
• Texto dramático;
• Dramaturgia;
• Roteiro;
• Espaço cênico;
• Sonoplastia;
• Iluminação;
• Figurino;
• Adereços;
• Iluminação;
• Figurino;
• Adereços;
• Máscara;
• Maquiagem;
• Expressividade;
• Interpretação;
• Gênero:  tragédia,  comé-
dia, drama, épico, rua, etc;
• Técnicas:
• Jogos teatrais (integração
grupal,  expressão vocal,  ex-
pressão corporal;
• Enredo, teatro direto, tea-
tro indireto (manipulação, bo-
necos, sombras..);
• Improvisação;
• Monólogo;
• Jogos dramáticos;
• Direção;
• Produção;
• Características  de  palco
na história;
• Relação do espaço cêni-

Elementos
da  lingua-
gem.

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

(EF15AR19RS12)
Observar  e  perceber
os elementos básicos
do  teatro:  espaço
(onde/local),  persona-
gem  (quem/variadas
entonações  de  voz,
diferentes  fisicalida-
des,  gestualidades,
movimentos,  expres-
sões corporais etc.) e
narrativa (o que/histó-
ria/enredo/ação),  na
busca  de  teatralida-
des  (expressões)  do
cotidiano.

Processos
de criação.

(EF15AR20) Expe-
rimentar o trabalho
colaborativo, coleti-
vo e autoral em im-
provisações  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-

(EF15AR20RS12-1)
Experimentar,  fazer e
refazer  diversas  im-
provisações de cenas,
a partir dos elementos
teatrais explorados na
habilidade
EF15AR19RS12 e em
processos  narrativos
criativos  em  teatro,
explorando  desde  a
teatralidade  dos  ges-
tos  e  das  ações  do
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tes matrizes estéti-
cas e culturais.

(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 te-
atral, discutindo es-
tereótipos.

cotidiano até elemen-
tos de diferentes ma-
trizes estéticas e cul-
turais, que ampliam o
repertório  do  aluno  e
leva-o a vivenciar um
problema e buscar so-
luções através da cri-
ação  de  cenas,  que
podem  evoluir  para
encenações,  de  ma-
neira colaborativa, co-
letiva e autoral.

(EF15AR20RS12-2)
Experimentar improvi-
sações  de  cena  em
teatro de dedoches e
fantoches,  teatro  de
sombra, teatro de ob-
jetos animados, teatro
de bonecos, entre ou-
tros.

(EF15AR21RS12)
Testar, fazer e refazer
a imitação e o faz de
conta, enquanto ferra-
mentas  para  ações
dramáticas,  cuidando
para não se restringir
apenas  à  construção
externa  (caricata  ou
estereotipada)  de
uma imagem ou pes-
soa,  ressignificando-
as e experimentando-
se no lugar do outro,
ao compor e encenar
acontecimentos  cêni-
cos,  por  meio  de  jo-
gos teatrais, músicas,
imagens,  textos  ou
outros pontos de par-
tida, de forma intenci-
onal.

(EF15AR22RS12) Ex-
plorar, investigar pos-
sibilidades  criativas
de  movimento  e  de
voz,  experimentando
variadas  emoções  e
observando  e  dialo-
gando sobre seu pro-
cesso  de  criação  de
um  personagem  tea-
tral não estereotipado.

(EF15AR22ERE-1)
Conhecer os espa-
ços  destinados  a
apresentações  tea-
trais/artísticas  do
município.

co com o autor e a peça;
• Gestualidade;
• Tensão e relaxamento;
• História  do  teatro  e  sua
abrangência;
• Teatro;
• Grego (origem);
• Medieval  (comédia
dell’art,  outros  sacra-
mentqais,  mistérios,  morali-
dade);
• Renacentista;
• Catequético;
• Moderno;
• Mambeibe;
• Bonecos;
• Sombras
• Melodramas circenses;
• Teatro político;
• Infantil;
• Folclórico;
• Teatro local.
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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) Ex-
perimentar  e  investigar
em projetos  temáticos,
os elementos, as mate-
rialidades e os proces-
sos  criativos  das  lin-
guagens  artísticas,
apropriados  à  sua  for-
ma de expressão den-
tro  do  coletivo,  com
respeito às singularida-
des.

 Arte/Cultura:  urbana/campo,
local/municipal, gauchesca, bra-
sileira,  internacional,  ressaltan-
do a cultura dos diferentes po-
vos;
• Projetos  interdisciplinares
com  elementos  lúdicos  e  que
envolvam os conteúdos:  forma,
cor,  densidade,  volume,  altura,
linha,  ponto,  textura,  ritmo,  es-
paço, musicalidade, movimento;
• Cantigas de roda: folclóricas,
gauchescas,  locais,  contempo-
rânea;
• Cultura  dos  diferentes  po-
vos, etnias e suas multiculturali-
dades.

Matrizes
estéticas  e
culturais.

(EF15AR24)
Caracterizar  e
experimentar
brinquedos,
brincadeiras,
jogos,  danças,
canções e his-
tórias  de  dife-
rentes matrizes
estéticas e cul-
turais.

(EF15AR24RS12) Vi-
venciar, identificar e di-
ferenciar  a  riqueza  da
diversidade  multicultu-
ral das matrizes da co-
munidade e seu entor-
no,  valorizando-as  em
cantigas de roda,  brin-
quedos,  brincadeiras,
jogos,  danças,  can-
ções,  obras,  histórias,
artesanato,  entre  ou-
tras.
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Patrimônio
cultural.

(EF15AR25)
Conhecer e va-
lorizar  o  patri-
mônio  cultural,
material e ima-
terial, de cultu-
ras  diversas,
em  especial  a
brasileira,  in-
cluindo-se
suas  matrizes
indígenas,  afri-
canas  e  euro-
peias,  de  dife-
rentes  épocas,
favorecendo  a
construção  de
vocabulário  e
repertório  rela-
tivos  às  dife-
rentes  lingua-
gens artísticas.

(EF15AR25RS12) Co-
nhecer, identificar, pes-
quisar  e  valorizar  as
características  estéti-
cas e culturais presen-
tes no patrimônio mate-
rial  e  imaterial  da  co-
munidade  (de  origem
indígena,  africana,  eu-
ropeia e asiática), para
aproximar  dados  e  fa-
tos históricos e as ma-
nifestações  populares
de  pequeno  e  grande
porte,  viabilizando  a
compreensão, o conví-
vio  e  a  interação atra-
vés das brincadeiras de
infância.

Arte  e  tec-
nologia.

(EF15AR26)
Explorar  dife-
rentes  tecnolo-
gias e recursos
digitais  (multi-
meios,  anima-
ções,  jogos
eletrônicos,
gravações  em
áudio  e  vídeo,
fotografia,
softwares  etc.)
nos  processos
de  criação  ar-
tística.

(EF15AR26RS12) Des-
cobrir,  conhecer  e  de-
senvolver  experiências
individuais,  coletivas  e
compartilhadas,  intro-
duzindo  as  potenciali-
dades  dos  meios  tec-
nológicos  e  digitais
para a criação e intera-
ção em processos cria-
tivos,  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:

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.
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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:

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
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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  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
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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

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 da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional
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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

Brincadei-
ras  e  jogos
da  cultura
popular pre-
sentes  no
contexto co-
munitário  e
regional.

(EF12EF01) Ex-
perimentar,  fruir
e recriar diferen-
tes  brincadeiras
e jogos da cultu-
ra  popular  pre-
sentes  no  con-
texto comunitário
e  regional,  reco-
nhecendo e  res-
peitando as dife-
renças  individu-
ais de desempe-
nho dos colegas.

(EF12EF02)  Ex-
plicar,  por  meio
de  múltiplas  lin-
guagens  (corpo-
ral, visual, oral e
escrita),  as  brin-
cadeiras e os jo-
gos populares do
contexto comuni-
tário  e  regional,
reconhecendo  e
valorizando a im-
portância desses
jogos  e  brinca-

(EF12EF01RS-1)
Experimentar,  fruir
e recriar diferentes
brincadeiras  e  jo-
gos da cultura po-
pular presentes no
contexto comunitá-
rio e regional, par-
tindo  de  experiên-
cias  corporais  e
movimentos  sim-
ples (correr, saltar,
chutar,  arremes-
sar, rolar, habilida-
des  motoras  fun-
damentais),  reco-
nhecendo e respei-
tando  as  diferen-
ças  individuais  de
desempenho  dos
colegas;

(EF12EF01RS-2)
Utilizar os conheci-
mentos  prévios
para,  através  do
“lúdico”,  localizar-
se no tempo e es-
paço, (hoje, ontem,
antes, depois, ago-
ra,  direita,  esquer-
da,  em cima,  em-
baixo,  frente,
atrás).

(EF12EF02RS-1)
Pesquisar e resga-
tar as brincadeiras
e os jogos popula-
res de diferentes ti-
pos  e  segmentos
do contexto comu-
nitário e regional;

(EF12EF02RS-2)
Nomear,  relatar  e
explicar,  por  meio
de  múltiplas  lin-
guagens (corporal,

• Jogos e Brincadeiras:
• Populares;
• Culturais;
• Sensoriais  (trabalha  com
os sentidos);
• Simbólicos (faz de conta);
• Cooperativos (trabalho em
grupo e inclusão);
• De roda;
• Brinquedos cantados;
• Construção de brinquedos
(pernas  de  pau,  petecas,  bil-
boquê, pé-de-lata, cinco mari-
as, etc);
• Elaboração  de  Jogos  e
Brincadeiras com sucata;
• Jogos virtuais.
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deiras para suas
culturas  de  ori-
gem.

(EF12EF03)  Pla-
nejar  e  utilizar
estratégias  para
resolver desafios
de brincadeiras e
jogos  populares
do  contexto  co-
munitário  e  regi-
onal,  com  base
no  reconheci-
mento  das  ca-
racterísticas des-
sas práticas.

(EF12EF04) Co-
laborar na propo-
sição  e  na  pro-
dução  de  alter-
nativas  para  a
prática,  em  ou-
tros momentos e
espaços, de brin-
cadeiras e  jogos
e  demais  práti-
cas corporais te-
matizadas na es-
cola,  produzindo
textos (orais, es-
critos,  audiovisu-
ais) para divulgá-
las  na  escola  e
na comunidade.

visual, oral e escri-
ta), as brincadeiras
e os jogos popula-
res do contexto co-
munitário  e  regio-
nal,  reconhecendo
e valorizando a im-
portância  desses
jogos  e  brincadei-
ras para suas cul-
turas de origem.

(EF12EF03RS-1)
Planejar  e  utilizar
estratégias  para
resolver  desafios,
partindo  de  habili-
dades  motoras
menos complexas,
através  de  brinca-
deiras e jogos po-
pulares do contex-
to  local  e  do  Rio
Grande  do  Sul,
com base no reco-
nhecimento  das
características
dessas práticas.

(EF12EF04RS-1)
Colaborar  na  pro-
posição  e  na  pro-
dução de alternati-
vas para a prática
de brincadeiras, jo-
gos e demais práti-
cas  corporais  te-
matizadas  na  es-
cola  e  em  outros
ambientes;

(EF12EF04RS-2)
Valorizar a si e ao
ambiente  em  que
se encontram, pro-
duzindo  textos
(orais, escritos, au-
diovisuais)  divul-
gando na escola e
na comunidade as
adaptações  e
transformações.

(EF12EF04ERE-1)
Explorar jogos e brin-
cadeiras  no  formato
virtual  através de di-
versas  plataformas
disponíveis  na  inter-
net.

59



Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Alfabetização

1.3.2 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 marca

2 Esportes de precisão

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 marca.

(EF12EF05)
Experimentar e
fruir,  prezando
pelo  trabalho
coletivo  e  pelo
protagonismo,
a  prática  de
esportes  de
marca  e  de
precisão,  iden-
tificando  os
elementos  co-
muns  a  esses
esportes.

(EF12EF05RS-1)
Identificar,  experi-
mentar e fruir,  cole-
tivamente  e  com
protagonismo,  a
prática  de  esportes
de marca e de pre-
cisão,  identificando
os elementos, movi-
mentos  e  as  ações
comuns a esses es-
portes,  de  acordo
com o nível  de de-
senvolvimento  e  de
suas possibilidades.

• Brincadeiras envolvendo:
• Atletismo;
• Ciclismo;
• Natação;
• Levantamento de peso;
• Tênis de mesa;
• Voleibol/;
• Golfe;
• Sinuca;
• Bocha;
• Tiro ao alvo.

Esportes
de  preci-
são.

(EF12EF06)
Discutir  a  im-
portância  da
observação
das  normas  e
das regras dos
esportes  de
marca  e  de
precisão  para
assegurar a in-
tegridade  pró-
pria  e  as  dos
demais  partici-
pantes.

(EF12EF06RS-1)
Discutir  e  reconhe-
cer  a  importância
das  normas  e  das
regras dos esportes
de marca e de pre-
cisão  para  assegu-
rar  a  integridade
própria e as dos de-
mais participantes.

(EF12EF06ERE-1)
Realizar  pesquisas
sobre os esportes de
marca e de precisão
mais  praticados  no
município.

(EF12EF06ERE-2)
Conhecer os diferen-
tes  esportes  pratica-
dos no município.
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1.3.3 Ginásticas

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Ginásticas,  do  Componente

Curricular Educação Física, da Área do Conhecimento Linguagens são:

1 Danças do contexto comunitário e regional

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 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Ginástica
geral.

(EF12EF07) Ex-
perimentar,  fruir
e identificar dife-
rentes  elemen-
tos  básicos  da
ginástica (equilí-
brios,  saltos,  gi-
ros,  rotações,
acrobacias, com
e sem materiais)
e  da  ginástica
geral,  de  forma
individual  e  em
pequenos  gru-
pos,  adotando
procedimentos
de segurança.

(EF12EF08)
Planejar  e  utili-
zar  estratégias
para a execução
de  diferentes
elementos  bási-
cos da ginástica
e  da  ginástica
geral.

(EF12EF09)
Participar  da gi-

(EF12EF07RS-1)
Experimentar, fruir e
identificar  diferentes
elementos  básicos
da  ginástica  (equilí-
brios,  saltos,  giros,
rotações,  acrobaci-
as, com e sem ma-
teriais) e da ginásti-
ca  geral,  de  forma
lúdica,  individual  e
em  pequenos  gru-
pos,  com  coopera-
ção e adotando pro-
cedimentos  de  se-
gurança,  levando
em consideração as
características  indi-
viduais.

(EF12EF08RS-1)
Planejar  e  utilizar
estratégias  para  a
execução  de  dife-
rentes  elementos
básicos da ginástica
e da ginástica geral,
resolvendo  desafios
inerentes  à  prática,
de forma lúdica,  in-
dividual  e  em  pe-
quenos grupos.

(EF12EF09RS-1)
Participar da ginásti-

• Vivências de lazer voltadas
para atividades lúdicas de:
• Práticas circenses;
• Danças em geral;
• Manifestações folclóricas;
• Capoeira.
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nástica  geral,
identificando  as
potencialidades
e  os  limites  do
corpo,  e  respei-
tando  as  dife-
renças  individu-
ais e de desem-
penho corporal.

(EF12EF10)
Descrever,  por
meio  de  múlti-
plas  linguagens
(corporal,  oral,
escrita  e  audio-
visual),  as  ca-
racterísticas dos
elementos  bási-
cos da ginástica
e  da  ginástica
geral,  identifi-
cando a presen-
ça  desses  ele-
mentos  em  dis-
tintas  práticas
corporais.

ca geral, identifican-
do  as  potencialida-
des e os limites  do
corpo,  identificando
a ação de cada seg-
mento  corporal  e
suas  possibilidades
de  movimento,  res-
peitando as diferen-
ças individuais e de
desempenho  corpo-
ral.

(EF12EF10RS-1)
Utilizar  as  múltiplas
linguagens  (corpo-
ral,  oral,  escrita  e
audiovisual)  com  a
finalidade  de identi-
ficar e descrever as
características  dos
elementos  básicos
da ginástica e da gi-
nástica  geral,  nas
distintas  práticas
corporais.

1.3.4 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 contexto comunitário e regional

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:

62



Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Alfabetização

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Danças  do
contexto
comunitá-
rio e regio-
nal.

(EF12EF11) Ex-
perimentar  e fruir
diferentes danças
do  contexto  co-
munitário e regio-
nal  (rodas  canta-
das,  brincadeiras
rítmicas e expres-
sivas),  e  recriá-
las,  respeitando
as  diferenças  in-
dividuais e de de-
sempenho corpo-
ral.

(EF12EF12) Iden-
tificar  os elemen-
tos  constitutivos
(ritmo,  espaço,
gestos)  das  dan-
ças  do  contexto
comunitário  e  re-
gional,  valorizan-
do  e  respeitando
as  manifestações
de diferentes cul-
turas.

(EF12EF11RS-1)
Pesquisar  e  resgatar
danças  de  diferentes
tipos e segmentos do
contexto  local  e  do
Rio Grande do Sul;

(EF12EF11RS-2) Ex-
perimentar e fruir dife-
rentes danças do con-
texto  comunitário  e
regional (rodas canta-
das, danças gaúchas,
brincadeiras  rítmicas
e  expressivas),  e  re-
criá-las,  respeitando
as  diferenças  indivi-
duais e de desempe-
nho corporal.

(EF12EF12RS-1) Ex-
perimentar  e  identifi-
car  os  elementos
constitutivos  (ritmo,
espaço,  gestos)  das
danças  do  contexto
comunitário  e  regio-
nal, valorizando e res-
peitando  as  manifes-
tações  de  diferentes
culturas do nosso Es-
tado.

• Chimarrita;
• Pézinho;
• Maçanico;
• O Chote;
• Rancheira;
• Pau de Fita;
• Balaio;
• Tatu;
• A Chula.
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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 Curricular 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 Contagem de rotina

2 Contagem ascendente e descendente

3 Reconhecimento de números no contexto diário: indicação de quantidades, indicação
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de ordem ou indicação de código para a organização de informações

4 Quantificação  de  elementos  de  uma  coleção:  estimativas,  contagem  um  a  um,
pareamento ou outros agrupamentos e comparação

5 Leitura, escrita e comparação de números naturais (até 100)

6 Reta numérica

7 Construção de fatos básicos da adição

8 Composição e decomposição de números naturais

9 Problemas  envolvendo  diferentes  significados  da  adição  e  da  subtração  (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

10 Leitura,  escrita,  comparação  e  ordenação  de  números  de  até  três  ordens  pela
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e
papel do zero)

11 Composição e decomposição de números naturais (até 1000)

12 Construção de fatos fundamentais da adição e da subtração

13 Problemas  envolvendo  diferentes  significados  da  adição  e  da  subtração  (juntar,
acrescentar, separar, retirar

14 Problemas envolvendo adição de parcelas iguais (multiplicação)

15 Problemas envolvendo significados de dobro, metade, triplo e terça parte

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

Contagem
de rotina.

Contagem
ascenden-
te  e  des-
cendente.

Reconhe-
cimento
de  núme-
ros  no
contexto
diário:  in-
dicação de
quantida-
des,  indi-
cação  de

(EF01MA01) Uti-
lizar números na-
turais  como  indi-
cador  de  quanti-
dade  ou  de  or-
dem  em  diferen-
tes situações co-
tidianas  e  reco-
nhecer  situações
em que os núme-
ros  não  indicam
contagem  nem
ordem,  mas  sim
código de identifi-
cação.

(EF01MA01RS-1)
Conhecer  a  história
dos números identifi-
cando a importância
dos mesmos no coti-
diano e as diferentes
formas de contagem
expressas  ao  longo
do tempo.
(EF01MA01RS-2)
Observar  e  explorar
as  três  formas  de
utilização dos núme-
ros  -  contagem,  or-
dem  e  códigos  em
situações cotidianas.

(EF01MA01RS-3)

• História da contagem;
• Construção do número (ideia e
quantidade, inclusão hierárquica);
• Associação do numeral com a
quantidade de elementos utilizan-
do  diferentes  estratégias  (jogos,
brincadeiras, coleções, etc);
• Realização  de  contagem  em
sequências  numéricas  utilizando
escalas  ascendentes  e  descen-
dentes a partir de qualquer núme-
ro dado;
• Reconhecimento  do  numeral,
em diferentes funções na socieda-
de,  como código,  medida,  ordem
e quantidade.
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ordem  ou
indicação
de  código
para  a  or-
ganização
de  infor-
mações.

Apontar relações de
semelhança e de or-
dem utilizando crité-
rios  diversificados
para classificar, seri-
ar,  sequenciar  e  or-
denar  coleções  as-
sociando  a  denomi-
nação  do  número  à
sua  respectiva  re-
presentação simbóli-
ca.

Quantifica-
ção  de
elementos
de  uma
coleção:
estimati-
vas,  con-
tagem  um
a  um,  pa-
reamento
ou  outros
agrupa-
mentos  e
compara-
ção.

(EF01MA02)
Contar de manei-
ra exata ou apro-
ximada,  utilizan-
do  diferentes  es-
tratégias  como  o
pareamento e ou-
tros  agrupamen-
tos.

(EF01MA03)  Es-
timar e comparar
quantidades  de
objetos  de  dois
conjuntos  (em
torno  de  20  ele-
mentos), por esti-
mativa  e/ou  por
correspondência
(um a um, dois a
dois) para indicar
“tem  mais”,  “tem
menos” ou “tem a
mesma quantida-
de”.

(EF01MA02RS-1)
Agrupar e reagrupar
objetos  explorando
diferentes  estraté-
gias para quantificar
e  comunicar  quanti-
dades de uma cole-
ção  em  situações
lúdicas.

(EF01MA02RS-2)
Compreender  e  ex-
plicar  que  a  forma
de  distribuição  dos
elementos não altera
a  quantidade  de
uma coleção.

(EF01MA03RS-1)
Explorar,  contar  e
expressar  a  quanti-
dade de objetos em
diferentes  coleções
identificando  aquela
com  maior,  menor
ou  igual  número  de
elementos.

(EF01MA03RS-2)
Alinhar  agrupamen-
tos  diversos  explo-
rando  e  explicando
as  relações  entre  a
quantidade  de  ele-
mentos  utilizando
estimativa  e/ou  cor-
respondência.

• Utilização  de  materiais  mani-
pulativos, jogos, recorte, colagem,
massa  de  modelar,  brincadeira,
dramatização  e  desafios  para
quantificar, estimar e contar, agru-
par e comparar;
• Traçado dos numerais utilizan-
do a escrita no chão com giz, no
quadro,  caminhando sobre o tra-
çado com fita;
• Quantificação de coleções re-
correndo  aos  agrupamentos  de
dez em dez representando a com-
preensão de que o dez está incluí-
do  no  vinte  e  assim  sucessiva-
mente;
• Comparação de grupos de ob-
jetos utilizando diferentes estraté-
gias e estimativa (termo a termo,
maior/menor/igual/diferente, etc);
• Par e ímpar.

Leitura,
escrita  e
compara-
ção de nú-
meros  na-
turais  (até
100).

Reta  nu-
mérica.

(EF01MA04)
Contar  a  quanti-
dade  de  objetos
de  coleções  até
100  unidades  e
apresentar  o  re-
sultado por regis-
tros  verbais  e
simbólicos, em si-
tuações  de  seu
interesse,  como

(EF01MA04RS-1)
Identificar  e  classifi-
car  objetos  por  atri-
butos, contando sem
pular  nenhum  obje-
to, em situações co-
tidianas de seu inte-
resse.

(EF01MA04RS-2)

• Utilização de diferentes lingua-
gens, oral, escrita, corporal, musi-
cal, pictórica e icônicas na explo-
ração,  sistematização  e  registros
da  contagem,  comparação  entre
coleções até duas ordens;
• Utilização  da  reta  numérica
para  traçar  escrever  e  comparar
números  indicando  sua  localiza-
ção.
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jogos,  brincadei-
ras,  materiais  da
sala de aula,  en-
tre outros.

(EF01MA05)
Comparar  núme-
ros  naturais  de
até  duas  ordens
em situações co-
tidianas,  com  e
sem  suporte  da
reta numérica.

Compreender  que  o
último  número  con-
tado  corresponde  a
quantidade total dos
objetos  e  não  ao
nome do algarismo.

(EF01MA04RS-3)
Expressar  resulta-
dos de contagens de
forma  verbal  e  sim-
bólica  relacionando
o algarismo à quanti-
dade  corresponden-
te.

(EF01MA05RS-1)
Comparar e ordenar
números naturais de
até duas ordens, re-
conhecendo-os  em
situações  cotidianas
e  utilizando  diferen-
tes  processos  de
contagem.

Constru-
ção de fa-
tos  bási-
cos  da
adição.

(EF01MA06)
Construir  fatos
básicos  da  adi-
ção  e  utilizá-los
em  procedimen-
tos  de  cálculo
para resolver pro-
blemas.

(EF01MA06RS-1)
Explorar  e estabele-
cer relações aditivas
entre  números  me-
nores que
10 aplicando-as para
resolver  problemas
em situações  cotidi-
anas.

(EF01MA06RS-2)
Explorar e expressar
a ideia de igualdade
percebendo que um
mesmo  número
pode  ser  formado
por  diferentes  adi-
ções.

• Elaboração  de  estratégias
pessoais para a resolução de situ-
ação problemas, por meio do cál-
culo mental com números de um
só algarismo sem o auxílio do al-
goritmo.

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

(EF01MA07)
Compor  e  de-
compor  número
de  até  duas  or-
dens,  por  meio
de diferentes adi-
ções,  com  o  su-
porte  de  material
manipulável, con-
tribuindo  para  a
compreensão  de
características do
sistema de nume-
ração decimal e o
desenvolvimento
de estratégias de
cálculo.

(EF01MA07RS-1)
Explorar  e  utilizar
estratégias  próprias
de composição e de-
composição  de  nú-
meros  naturais  de
até duas ordens com
auxílio  de  material
manipulável em situ-
ações diversas, con-
tribuindo  para  a
compreensão de ca-
racterísticas  do  sis-
tema de  numeração
decimal  e  o  desen-
volvimento de estra-
tégias de cálculo.

• Composição  e  decomposição
numérica,  utilizando  materiais
como fichas escalonadas, quadro
numérico,  material  dourado,  pali-
tos de sorvete,  canudinhos,  ligas
elásticas, entre outros.
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Problemas
envolven-
do diferen-
tes  signifi-
cado  da
adição  e
da  subtra-
ção  (jun-
tar,  acres-
centar, se-
parar,  reti-
rar).

(EF01MA08) Re-
solver  e  elaborar
problemas  de
adição e de sub-
tração,  envolven-
do  números  de
até  dois  algaris-
mos, com os sig-
nificados  de  jun-
tar,  acrescentar,
separar  e  retirar,
com o suporte de
imagens  e/ou
material  manipu-
lável,  utilizando
estratégias  e  for-
mas  de  registro
pessoais.

(EF01MA08RS-1)
Compreender  os  di-
ferentes  significados
da  adição  e  subtra-
ção  (juntar,  acres-
centar, separar e re-
tirar)  utilizando  ma-
terial manipulável.

(EF01MA08RS-2)
Expressar  por  meio
de  estratégias  pró-
prias a resolução de
problemas envolven-
do  adição  e  subtra-
ção e seus significa-
dos.

(EF01MA08RS-3)
Perceber  e  argu-
mentar as diferenças
entre  as  operações
de soma e subtração
aplicando-as  em  di-
ferentes situações.

• Elaboração  de  estratégias
pessoais  para  a  resolução  por
meio do cálculo mental e estimati-
vo e com o uso de materiais (ma-
terial dourado, fichas escalonadas
e  outros  materiais  presentes  no
dia a dia do aluno),  para resolu-
ção de situação problemas, explo-
rando as ideias de juntar/separar,
acrescentar/tirar e comparar/com-
pletar;
• Valorização  da  oralidade  na
exposição  dessas  ideias  no  pe-
queno e grande grupo.

Leitura,
escrita,
compara-
ção  e  or-
denação
de  núme-
ros de até
três  or-
dens  pela
compreen-
são de ca-
racterísti-
cas do sis-
tema  de
numera-
ção  deci-
mal  (valor
posicional
e papel do
zero).

(EF02MA01)
Comparar e orde-
nar  números  na-
turais  (até  a  or-
dem  de  cente-
nas)  pela  com-
preensão  de  ca-
racterísticas  do
sistema de nume-
ração  decimal
(valor  posicional
e  função  do
zero).

(EF02MA02) Fa-
zer  estimativas
por  meio  de  es-

(EF02MA01RS-1)
Conhecer  e  identifi-
car a sequência nu-
mérica escrita e fala-
da,  reconhecendo
pares e ímpares, or-
dem crescente e de-
crescente,  anteces-
sor e sucessor.

(EF02MA01RS-2)
Explorar  e  com-
preender  termos
como  dúzia,  meia
dúzia,  dezena, meia
dezena,  centena,
meia  centena  asso-
ciando  as  quantida-
des  e  as  relações
entre elas em situa-
ções cotidianas.

(EF02MA01RS-3)
Perceber  e  explicar
as características do
sistema  de  numera-
ção  decimal  (valor
posicional  e  função
do  zero)  com apoio
de  material  manipu-
lável.

(EF02MA02RS-1)
Observar e avaliar a
quantidade  de  obje-

• Resgate  da  história  do  surgi-
mento dos números;
• Elaboração  de  estratégias  di-
versas para compreensão e com-
paração  do  valor  do  algarismo
pela sua posição no numeral por
meio de diversas representações
e com o uso de materiais manipu-
lativos,  como  o  ábaco,  a  régua,
(material  dourado,  fichas  escalo-
nadas e outros) para registro e re-
solução por meio do cálculo men-
tal e estimativa.
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tratégias diversas
a  respeito  da
quantidade  de
objetos  de  cole-
ções e registrar o
resultado da con-
tagem desses ob-
jetos  (até  1000
unidades).

(EF02MA03)
Comparar quanti-
dades de objetos
de  dois  conjun-
tos,  por  estimati-
va  e/ou  por  cor-
respondência
(um a um, dois a
dois,  entre  ou-
tros), para indicar
“tem  mais”,  “tem
menos” ou “tem a
mesma quantida-
de”,  indicando,
quando  for  o
caso,  quantos  a
mais e quantos a
menos.

tos  de  uma coleção
atribuindo  um  valor
aproximado  e  de-
senvolvendo  proce-
dimentos  para  dife-
renciar  a  avaliação
realizada a partir de
estimativa  de  um
palpite sem reflexão,
expressando e regis-
trando  suas  conclu-
sões.

(EF02MA03RS-1)
Estabelecer relações
entre  duas  ou  mais
quantidades  expres-
sando  numerica-
mente  a  diferença
entre  elas  utilizando
expressões  tais
como  igual,  diferen-
te,  maior,  menor,  a
mesma  quantidade
com apoio de mate-
rial manipulável.

(EF02MA03RS-2)
Observar  e  explorar
a ordem de grande-
za expressa pelo nú-
mero que representa
a quantidade de ele-
mentos  de  determi-
nados conjuntos ela-
borando  estratégias
de  comparação  en-
tre eles.

Composi-
ção  e  de-
composi-
ção de nú-
meros  na-
turais  (até
1000).

(EF02MA04)
Compor  e  de-
compor  números
naturais  de  até
três  ordens,  com
suporte de mate-
rial  manipulável,
por meio de dife-
rentes adições.

(EF02MA04RS-1)
Reconhecer  e  ex-
pressar a sequência
numérica  escrita  e
falada,  até  três  or-
dens,  compreenden-
do  que  um  número
pode  ser  escrito
como  soma  de  ou-
tros números.

(EF02MA04RS-2)
Compreender  que
há diferentes formas
de decomposição de
um mesmo número,
por adição de parce-
las,  desenvolvendo
estratégias de cálcu-
lo  e  explorando  as
características  do
sistema  de  numera-

• Composição  e  decomposição
numérica,  utilizando  materiais
como fichas escalonadas, quadro
numérico,  material  dourado,  pali-
tos de sorvete,  canudinhos,  ligas
elásticas, entre outros.
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ção decimal.

Constru-
ção de fa-
tos  funda-
mentais
da  adição
e  da  sub-
tração.

(EF02MA05)
Construir  fatos
básicos  da  adi-
ção e subtração e
utilizá-los  no  cál-
culo  mental  ou
escrito.

(EF02MA05RS-1)
Compor e decompor
quantidades  meno-
res  que  10  (fatos
básicos) por meio de
adições  e  subtra-
ções  desenvolvendo
procedimentos  para
resolver  pequenos
problemas de conta-
gem  com  apoio  de
material  manipulável
utilizando-os  no cál-
culo mental ou escri-
to.

• Elaboração  de  estratégias
pessoais para a resolução de situ-
ações do cotidiano do aluno, por
meio do cálculo mental e escrito e
com o uso de diversos materiais,
que envolvam a adição e subtra-
ção;
• Exposições  das  resoluções
por meio do painel de soluções e
outros.

Problemas
envolven-
do diferen-
tes  signifi-
cado  da
adição  e
da  subtra-
ção  (jun-
tar,  acres-
centar, se-
parar,  reti-
rar).

(EF02MA06) Re-
solver  e  elaborar
problemas  de
adição e de sub-
tração,  envolven-
do  números  de
até  três  ordens,
com os  significa-
dos  de  juntar,
acrescentar,  se-
parar, retirar, utili-
zando estratégias
pessoais ou con-
vencionais.

(EF02MA06RS-1)
Conhecer e explorar
os  números  de  até
três  ordens  utili-
zando-os  na  resolu-
ção de problemas e
elaborando  estraté-
gias  próprias  de  re-
gistro dos resultados
incluindo  a  notação
formal.

(EF02MA06RS-2)
Elaborar, socializar e
resolver  problemas
de  adição  e  subtra-
ção, envolvendo nú-
meros de até três or-
dens,  a partir  de si-
tuações cotidianas.

• Elaboração  de  estratégias
pessoais ou convencionais para a
resolução  por  meio  do  cálculo
mental e estimativo e com o uso
de diversos materiais, para resolu-
ção de situações problema, explo-
rando as ideias de juntar/separar,
acrescentar/tirar e comparar/com-
pletar, verbalizando e registrando
essas estratégias utilizadas.

Problemas
envolven-
do  adição
de  parce-
las  iguais
(multiplica-
ção).

(EF02MA07) Re-
solver  e  elaborar
problemas  de
multiplicação (por
2, 3, 4 e 5) com a
ideia  de  adição
de  parcelas
iguais  por  meio
de  estratégias  e
formas  de  regis-
tro pessoais, utili-
zando ou não su-
porte de imagens
e/ou material ma-
nipulável.

(EF02MA07RS-1)
Explorar a resolução
de  problemas  e  a
escrita  aditiva  dos
números  em  situa-
ções cotidianas com
apoio  de  material
manipulável.

(EF02MA07RS-2)
Compreender  e  ex-
pressar  as  ideias  e
relações  entre  adi-
ção  e  multiplicação
por meio de estraté-
gias e formas de re-
gistros pessoais, uti-
lizando  suporte  de
imagens  e/ou  mate-
rial manipulável.

• Investigação e registros de si-
tuações  do  cotidiano  do  aluno
para  a  exploração  da  ideia  de
agrupamentos, como o da adição
de parcelas iguais por meio de di-
versos materiais.
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Problemas
envolven-
do  signifi-
cados  de
dobro, me-
tade, triplo
e  terça
parte.

(EF02MA08) Re-
solver  e  elaborar
problemas  envol-
vendo dobro, me-
tade,  triplo  e  ter-
ça  parte,  com  o
suporte  de  ima-
gens  ou  material
manipulável,  utili-
zando estratégias
pessoais.

(EF02MA08RS-1)
Conhecer e explorar
as expressões dobro
e triplo relacionando
com  a  multiplicação
por 2 e 3 e elaboran-
do  formas  pessoais
de resolução das si-
tuações sem a  utili-
zação  dos  procedi-
mentos  convencio-
nais.

(EF02MA08RS-2)
Conhecer e explorar
a  ideia  de  divisão
em  2  e  3  partes
iguais  associando  a
metade e terça parte
e elaborando formas
pessoais  de  resolu-
ção  das  situações
sem a utilização dos
procedimentos  con-
vencionais.

(EF02MA08RS-3)
Elaborar, socializar e
resolver  problemas
envolvendo  dobro,
metade,  triplo  e  ter-
ça  parte  com  apoio
de  material  manipu-
lável  ou  imagens  e
utilizando  estraté-
gias pessoais.

• Utilização de diferentes regis-
tros  e  representações  não  con-
vencionais na associação das no-
ções  de  multiplicação  e  divisão
aos materiais manipuláveis e ima-
gens.

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 Padrões  figurais  e  numéricos:  investigação  de  regularidades  ou  padrões  em
sequências

2 Sequências  recursivas:  observação  de  regras  usadas  utilizadas  em  seriações
numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo)

3 Construção de sequências repetitivas e de sequências recursivas

4 Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes
na sequência
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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

Padrões fi-
gurais  e
numéri-
cos: inves-
tigação  de
regularida-
des ou pa-
drões  em
sequên-
cias.

(EF01MA09)
Organizar  e  or-
denar  objetos
familiares ou re-
presentações
por  figuras,  por
meio  de  atribu-
tos,  tais  como
cor, forma e me-
dida.

(EF01MA09RS-1)
Observar  e  explorar
objetos  do  cotidiano
identificando  atribu-
tos (cor, forma e me-
dida)  existentes  en-
tre  eles,  registrando
suas  estratégias  e
hipóteses  de  forma
própria ou convenci-
onal.

(EF01MA09RS-2)
Identificar  e  ordenar
objetos, figuras e se-
quências a partir  de
critérios  pré-estabe-
lecidos (cor, forma,
etc.),  aplicando  em
situações diversas.

 Regularidades;
 Blocos lógicos.

Sequên-
cias recur-
sivas:  ob-
servação
de  regras
usadas
utilizadas
em  seria-
ções  nu-
méricas
(mais1,
mais  2,
menos  1,
menos  2,
por  exem-
plo).

(EF01MA10)
Descrever, após
o  reconheci-
mento e a expli-
citação  de  um
padrão  (ou  re-
gularidade),  os
elementos  au-
sentes  em  se-
quências  recur-
sivas  de  núme-
ros naturais, ob-
jetos ou figuras.

(EF01MA10RS-1)
Explorar  e  com-
preender o significa-
do de sequência re-
cursiva  com  apoio
de  material  manipu-
lável.

(EF01MA10RS-2)
Observar  e  explorar
sequências  numéri-
cas  ou  geométricas
percebendo  e  ex-
pressando sua regu-
laridade e conhecen-
do a  ideia  de  igual-
dade  entre  diferen-
tes conjuntos ou se-
quências.

 Reconhecimento  de  uma
sequência,  observação  de  pa-
drões por meio de uma investiga-
ção  nos  conjuntos  formados  por
imagens,  malhas  quadriculadas,
blocos lógicos,  entre outros,  ver-
balizando suas descobertas.

Constru-
ção de se-
quências
repetitivas
e  de  se-
quências
recursivas.

(EF02MA09)
Construir  se-
quências de nú-
meros  naturais
em ordem cres-
cente  ou  de-
crescente a par-
tir de um núme-

(EF02MA09RS-1)
Conhecer,  com-
preender e ordenar a
sequência  numérica
de  rotina  utilizando
diferentes  procedi-
mentos de contagem
ascendente  e  des-

 Reconhecimento  e  cons-
trução de uma sequência, obser-
vação  de  padrões  por  meio  de
questionamentos  de  qual  “vem
antes  de”,  qual  “vem depois  de”
nos conjuntos dos números natu-
rais, verbalizando suas descober-
tas.
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ro  qualquer,  uti-
lizando  uma  re-
gularidade  esta-
belecida.

cendente (2 em 2, 5
em  5...)  em  situa-
ções cotidianas.

(EF02MA09RS-2)
Reconhecer  e  argu-
mentar  regularida-
des  pré  estabeleci-
das  nas  sequências
numéricas  (por
exemplo de 5 em 5:
0,  5,  10,  15...  –  os
números  terminam
em  0  ou  5)  utili-
zando-as na constru-
ção  de  sequências
diversas.

Identifica-
ção de re-
gularidade
de  se-
quências e
determina-
ção  de
elementos
ausentes
na  se-
quência.

(EF02MA10)
Descrever  um
padrão  (ou  re-
gularidade)  de
sequências  re-
petitivas  e  de
sequências  re-
cursivas,  por
meio  de  pala-
vras,  símbolos
ou desenhos.

(EF02MA11)
Descrever  os
elementos  au-
sentes  em  se-
quências  repeti-
tivas  e  em  se-
quências  recur-
sivas  de  núme-
ros naturais, ob-
jetos ou figuras.

(EF02MA10RS-1)
Observar  e  explorar
sequências  numéri-
cas  ou  geométricas
repetitivas  ou  recur-
sivas identificando e
expressando uma de
suas  regularidades
por  meio  de  pala-
vras,  símbolos  ou
desenhos.

(EF02MA11RS-1)
Reconhecer  e  orga-
nizar  sequências re-
petitivas e recursivas
de números naturais,
objetos  ou  figuras
estabelecendo  pa-
drões  ou regularida-
des

(EF02MA11RS-2)
Interpretar  e  avaliar
o padrão ou regulari-
dade  de  uma  se-
quência  descreven-
do suas característi-
cas  e  completando-
a.

• Levantamento  de  palavras,
símbolos,  imagens,  figuras  do
contexto do aluno para a observa-
ção  das  regularidades  presentes
nos conjuntos coletados;
• Apresentação  de  sequências
para a identificação de elementos
ausentes.

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  de  objetos  e  de  pessoas  no  espaço,  utilizando  diversos  pontos  de
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referência e vocabulário apropriado

2 Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do
mundo físico

3 Figuras  geométricas  planas:  reconhecimento  do  formato  das  faces  de  figuras
geométricas espaciais

4 Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço,  segundo pontos de
referência, e indicação de mudanças de direção e sentido

5 Esboço de roteiros e de plantas simples

6 Figuras  geométricas  espaciais  (cubo,  bloco  retangular,  pirâmide,  cone,  cilindro  e
esfera): reconhecimento e características

7 Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento
e características

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
de objetos e
de pessoas 
no espaço, 
utilizando 
diversos 
pontos de 
referência e
vocabulário 
apropriado.

(EF01MA11) Des-
crever  a  localiza-
ção de pessoas e
de objetos no es-
paço  em  relação
à sua própria  po-
sição,  utilizando
termos como à di-
reita,  à esquerda,
em frente, atrás.

(EF01MA12) Des-
crever  a  localiza-
ção de pessoas e
de objetos no es-
paço segundo um

(EF01MA11RS-1)
Compreender  e
expressar os signi-
ficados  de  termos
como  em  frente,
atrás,  à  direita,  à
esquerda,  mais
perto,  mais  longe,
entre,  em  cima,
embaixo  apli-
cando-os em situa-
ções  cotidianas  e
lúdicas.

(EF01MA11RS-2)
Construir  mapas
simbólicos  e  men-
tais expressando a
localização de pes-
soas  e  objetos  no
espaço  utilizando
termos específicos
relativos  à  descri-
ção de localização.

(EF01MA12RS-1)
Observar e identifi-
car  referencial  de
localização  de  ob-
jetos  e  pessoas

(EF01MA11ERE-1)
Construir  mapas
simbólicos e mentais
expressando a locali-
zação  de  pessoas,
objetos  e  pontos  de
referências do muni-
cípio no espaço utili-
zando  termos  espe-
cíficos  relativos  à
descrição  de  locali-
zação.

• Reconhecimento  do  próprio
corpo como parâmetro de locali-
zação  no  espaço,  como,  por
exemplo,  posicionar  alunos  na
sala de aula ou em lugares dife-
rentes fazendo questionamentos
do tipo: Quem está mais perto, a
direita,  a  esquerda  do  profes-
sor?, Quem está mais perto da
porta da sala?, Quem está mais
longe  da  janela  da  sala  de
aula?; Quem está atrás, a frente,
entre outras;
• Pontos de referência do mu-
nicípio (históricos e turísticos).
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dado ponto de re-
ferência,  com-
preendendo  que,
para  a  utilização
de termos que se
referem  à  posi-
ção, como direita,
esquerda,  em
cima, em baixo, é
necessário  expli-
citar-se o referen-
cial.

explicitando  em
seus  registros  e
descrições  com
auxílio de termos e
expressões  que
denotam  localiza-
ção.

(EF01MA12RS-2)
Relacionar  o  obje-
to ou pessoa a um
ou  dois  referenci-
ais  de  localização
descrevendo  com
palavras,  esboços,
desenhos  ou  uma
combinação  de
duas  ou  mais  for-
mas,  percebendo
que a descrição de
localização  muda
quando  o  referen-
cial é diferente.

Figuras  ge-
ométricas
espaciais:
reconheci-
mento e re-
lações  com
objetos  fa-
miliares  do
mundo  físi-
co.

(EF01MA13) Re-
lacionar  figuras
geométricas  es-
paciais (cones, ci-
lindros,  esferas  e
blocos  retangula-
res)  a  objetos  fa-
miliares do mundo
físico.

(EF01MA13RS-1)
Explorar  e  conhe-
cer  figuras  geo-
métricas  espaciais
existentes no mun-
do físico observan-
do  suas  caracte-
rísticas e apontan-
do semelhanças e
diferenças  entre
elas.

(EF01MA13RS-2)
Classificar e regis-
trar  agrupamentos
de  embalagens  e
objetos  do  mundo
físico  (cotidiano),
conforme suas ca-
racterísticas  geo-
métricas.

• Exposição  verbal  da  obser-
vação de materiais  diversos de
uso do cotidiano do aluno, rela-
cionando-os  com  sólidos  geo-
métrico (madeira, papelão, etc) a
partir de questionamentos sobre
suas semelhanças, diferenças e
outros  critérios  elaborados com
o grupo.

Figuras ge-
ométricas 
planas: re-
conheci-
mento do 
formato das
faces de fi-
guras geo-
métricas es-
paciais.

(EF01MA14)
Identificar  e  no-
mear  figuras  pla-
nas (círculo,  qua-
drado, retângulo e
triângulo)  em  de-
senhos  apresen-
tados em diferen-
tes  disposições
ou  em  contornos
de  faces  de  sóli-
dos geométricos.

(EF01MA14RS-1)
Conhecer e nome-
ar  figuras  geo-
métricas  planas
existentes  no  seu
dia a dia exploran-
do  suas  caracte-
rísticas e apontan-
do semelhanças e
diferenças  entre
elas.

(EF01MA14RS-2)
Observar  figuras
geométricas  espa-
ciais  identificando

• Reconhecimento  de  figuras
planas, nomeando-as, a partir da
utilização de diversos materiais,
desenhos,  figuras,  jogos,  ima-
gens,  faces  dos  sólidos  geo-
métricos, estimulando os alunos
a elaborar a identificação dessas
figuras.
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as  figuras  planas
presentes  na  for-
mação  de  cada
uma delas.

Localização
e movimen-
tação  de
pessoas  e
objetos  no
espaço,  se-
gundo  pon-
tos de refe-
rência, e in-
dicação  de
mudanças
de  direção
e sentido.

(EF02MA12)
Identificar e regis-
trar,  em  lingua-
gem  verbal  ou
não  verbal,  a  lo-
calização  e  os
deslocamentos de
pessoas e de ob-
jetos  no  espaço,
considerando
mais de um ponto
de  referência,  e
indicar as mudan-
ças  de  direção  e
de sentido.

(EF02MA12RS-1)
Explorar  e  ampliar
a  linguagem  de
termos  e  ícones
que indiquem loca-
lização  segundo
um  referencial  re-
presentando locali-
zação,  desloca-
mentos e mudança
de direção de pes-
soas e objetos utili-
zando  linguagem
verbal  o  não  ver-
bal.

(EF02MA12RS-2)
Compreender, utili-
zar  e  expressar
pontos de referên-
cia  em  situações
cotidianas.

• Localização e posicionamen-
to  no  espaço  como  posicionar
alunos e objetos na sala de aula
em  lugares  diferentes  conside-
rando pontos de localização;
• Utilização  de  brincadeiras
sugerindo  coisas  do  tipo:  com
que  mão  você  escreve,  direita
ou  esquerda?,  no  coletivo  com
alguns comandos, tipo: pula com
pé direito, levanta a mão esquer-
da, etc;
• Jogos  como  batalha  naval,
caça ao tesouro entre outros.

Esboço de 
roteiros e 
de plantas 
simples.

(EF02MA13) Es-
boçar  roteiros  a
ser  seguidos  ou
plantas  de  ambi-
entes  familiares,
assinalando  en-
tradas,  saídas  e
alguns  pontos  de
referência.

(EF02MA13RS-1)
Observar e estabe-
lecer  relações  en-
tre  elementos  dis-
postos em diferen-
tes representações
figurais, como ma-
pas, croquis,  plan-
tas e diagramas.

(EF02MA13RS-2)
Percorrer  trajetos
diversos  represen-
tando-os de forma
própria  assinalan-
do  entradas,  saí-
das  e  pontos  de
referência.

• Construção  de  plantas  bai-
xas da sala de aula e demais es-
paços familiares dos alunos. Ela-
boração  de  mapas  como  caça
ao tesouro, achados e perdidos,
entre outros, com questionamen-
tos a respeito das referências do
trajeto.

Figuras  geo-
métricas  es-
paciais
(cubo,  bloco
retangular,
pirâmide,
cone, cilindro
e esfera): re-
conhecimen-
to  e caracte-
rísticas.

(EF02MA14) Reco-
nhecer,  nomear  e
comparar  figuras
geométricas  espa-
ciais  (cubo,  bloco
retangular,  pirâmi-
de, cone, cilindro e
esfera),  relacio-
nando-as  com  ob-
jetos  do  mundo
físico.

(EF02MA14RS-1)
Conhecer e identifi-
car  características
de figuras geométri-
cas espaciais relaci-
onadas a objetos do
mundo  físico  utili-
zando  materiais  di-
versos.

(EF02MA14RS-2)
Expressar  verbal-
mente  e/ou por  es-
crito  as  conclusões
de  comparações

 Exploração de materiais diver-
sos de uso do cotidiano do aluno,
relacionando-os com sólidos geo-
métrico (madeira, papelão, etc) a
partir  de  questionamentos  sobre
suas  semelhanças,  diferenças  e
outros  critérios  decididos  com  o
grupo.
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entre  figuras  geo-
métricas espaciais.

Figuras  geo-
métricas  pla-
nas  (círculo,
quadrado,
retângulo  e
triângulo): re-
conhecimen-
to  e caracte-
rísticas.

(EF02MA15) Reco-
nhecer, comparar e
nomear figuras pla-
nas  (círculo,  qua-
drado,  retângulo  e
triângulo), por meio
de  características
comuns,  em dese-
nhos apresentados
em  diferentes  dis-
posições  ou  em
sólidos  geométri-
cos.

(EF02MA15RS-1)
Reconhecer  a  no-
menclatura das figu-
ras planas apontan-
do algumas de suas
propriedades  e
identificando-as  em
sólidos  ou  dese-
nhos nos diferentes
ambientes  e  espa-
ços percorridos coti-
dianamente.

 Reconhecimento de figuras pla-
nas, nomeando-as, a partir da uti-
lização de diversos materiais, de-
senhos,  figuras,  jogos,  imagens,
faces  dos  sólidos  geométricos,
estimulando os alunos a elaborar
a  identificação  e  a  comparação
dessas figuras.

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 Medidas de comprimento, massa e capacidade: comparações e unidades de medida
não convencionais

2 Medidas  de  tempo:  unidades  de  medida  de  tempo,  suas  relações  e  o  uso  do
calendário

3 Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas

4 Medida  de  comprimento:  unidades  não  padronizadas  e  padronizadas  (metro,
centímetro e milímetro)

5 Medida  de  capacidade  e  de  massa:  unidades  de  medida  não  convencionais  e
convencionais (litro, mililitro, cm3, grama e quilograma)

6 Medidas  de  tempo:  intervalo  de  tempo,  uso  do  calendário,  leitura  de  horas  em
relógios digitais e ordenação de datas

7 Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de cédulas e moedas e equivalência de
valores

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:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Medidas
de  compri-
mento,
massa  e
capacida-
de: compa-
rações  e
unidades
de  medida
não  con-
vencionais.

(EF01MA15)
Comparar
comprimentos,
capacidades
ou massas, uti-
lizando  termos
como  mais
alto,  mais  bai-
xo,  mais  com-
prido, mais cur-
to,  mais  gros-
so,  mais  fino,
mais  largo,
mais  pesado,
mais  leve,
cabe  mais,
cabe  menos,
entre  outros,
para  ordenar
objetos de uso
cotidiano.

(EF01MA15RS-1)
Observar,  perceber
e explorar situações
em que a medição é
necessária  relacio-
nando os termos in-
dicados  para  cada
situação e registran-
do  de  forma  pró-
prias  suas  conclu-
sões.

(EF01MA15RS-2)
Compreender e utili-
zar os termos asso-
ciados e adequados
a cada comparação
(mais alto, mais bai-
xo,  mais  comprido,
mais  curto,  mais
grosso,  mais  fino,
mais largo, mais pe-
sado,  mais  leve,
cabe  mais,  cabe
menos,  entre  ou-
tros)  em  situações
lúdicas e com apoio
de material manipu-
lável.

 Elaboração de estratégias di-
versificadas  para  a  comparação
de medidas não padronizadas uti-
lizando passos, palmos, recipien-
tes diversos, blocos lógicos e ou-
tros objetos do cotidiano para or-
denar e pesar.

Medidas
de  tempo:
unidades
de  medida
de  tempo,
suas  rela-
ções  e  o
uso do ca-
lendário.

(EF01MA16)
Relatar  em lin-
guagem  verbal
ou  não  verbal
sequência  de
acontecimen-
tos  relativos  a
um  dia,  utili-
zando,  quando
possível,  os
horários  dos
eventos.

(EF01MA17)
Reconhecer  e
relacionar perí-
odos  do  dia,
dias  da  sema-

(EF01MA16RS-1)
Explorar  e  com-
preender o significa-
do  de  expressões
que  denotam  se-
quência  de  aconte-
cimentos  em  ativi-
dades lúdicas e co-
tidianas (antes, ago-
ra, depois...).

(EF01MA16RS-2)
Observar,  perceber
e  expressar  o  que
acontece  em  sua
rotina  diária  orde-
nando  os  fatos  na
sequência  correta
utilizando  lingua-
gem verbal  ou  não
verbal e horário dos
eventos,  quando
possível.

(EF01MA17RS-1)
Conhecer os nomes
dos dias da semana
e dos meses do ano
percebendo  a  su-

• Exploração de calendário, uti-
lização de brincadeiras, jogos, fa-
tos cronológicos da vida dos alu-
nos para explorar, relacionar e re-
gistrar noções de tempo.
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na e meses do
ano,  utilizando
calendário,
quando  neces-
sário.

(EF01MA18)
Produzir  a  es-
crita  de  uma
data,  apresen-
tando  o  dia,  o
mês e o ano, e
indicar o dia da
semana  de
uma data, con-
sultando calen-
dários.

cessão  e a  relação
de quantidade entre
eles  (dias  e  sema-
nas, meses e ano).

(EF01MA17RS-2)
Observar  e  perce-
ber  as  especificida-
des dos calendários
relativos  a  plantio,
colheita  e  demais
características  lo-
cais.

(EF01MA17RS-3)
Explorar  e  expres-
sar  as  diferenças
entre  dia  e  noite,
semana  e  final  de
semana  apontando
características  de
cada um dos perío-
dos  em  situações
lúdicas.

(EF01MA18RS-1)
Identificar uma data
específica  reconhe-
cendo  sua  localiza-
ção no mês e no dia
da  semana  que  se
representa.

(EF01MA18RS-2)
Empregar  as  nota-
ções  da  marcação
de datas compreen-
dendo a representa-
ção  de  cada  ele-
mento nesta marca-
ção  e  as  relações
entre eles (dia, mês
e ano).

(EF01MA18RS-3)
Ler,  reconhecer  e
socializar  datas
apresentadas  em
diferentes situações
identificando  dia,
mês e ano.

Sistema
monetário
brasileiro:
reconheci-
mento  de
cédulas  e
moedas.

(EF01MA19)
Reconhecer  e
relacionar valo-
res de moedas
e  cédulas  do
sistema  mone-
tário  brasileiro
para  resolver
situações  sim-

(EF01MA19RS-1)
Observar,  explorar
e  nomear  as  moe-
das  e  cédulas  do
sistema  monetário
brasileiro  em  situa-
ções cotidianas.

 Reconhecimento  do  sistema
monetário brasileiro por meio de
jogos,  brincadeiras,  entre  outros
que  envolvam a  exploração  das
cédulas e moedas.
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ples do cotidia-
no do estudan-
te

(EF01MA19RS-2)
Explorar  e  realizar
trocas entre as mo-
edas  e  cédulas  do
sistema  monetário
brasileiro  analisan-
do  as  diferentes
possibilidades  de
troca para um mes-
mo  valor  em  situa-
ções cotidianas.

(EF01MA19RS-3)
Agir  e  tomar  deci-
sões com responsa-
bilidade  quanto  ao
uso do dinheiro em
situações  cotidia-
nas.

Medida  de
compri-
mento: uni-
dades  não
padroniza-
das  e  pa-
dronizadas
(metro,
centímetro
e  milíme-
tro).

(EF02MA16)
Estimar,  medir
e  comparar
comprimentos
de lados de sa-
las  (incluindo
contorno)  e  de
polígonos, utili-
zando  unida-
des de medida
não padroniza-
das  e  padroni-
zadas  (metro,
centímetro  e
milímetro)  e
instrumentos
adequados.

(EF02MA16RS-1)
Explorar e entender
o  sentido  de  medir
identificando o com-
primento  como
grandeza  que  pode
ser medida com uni-
dades não  padroni-
zadas  e  padroniza-
das  utilizando  ins-
trumentos  de medi-
da adequados.

(EF02MA16RS-2)
Compreender  que
uma  mesma  medi-
ção  pode  ser  ex-
pressa por números
diferentes  depen-
dendo  da  unidade
de medida  utilizada
– metro  e  centíme-
tro, por exemplo.

• Pesquisa dos sistemas de me-
didas  ao  longo  da  civilização;
(Conversação)
• Elaboração  de  estratégias  e
registros  diversificados  para  a
comparação de medidas de com-
primento  utilizando  passos,  pal-
mos, blocos lógicos, figuras geo-
métricas,  régua,  metro  entre  ou-
tros, para medição de espaços do
cotidiano do aluno.

Medida  de
capacidade
e  de  mas-
sa:  unida-
des de me-
dida  não
convencio-
nais e con-
vencionais
(litro,  milili-
tro,  cm3,
grama  e
quilogra-
ma).

(EF02MA17)
Estimar,  medir
e comparar ca-
pacidade  e
massa,  utili-
zando  estraté-
gias pessoais e
unidades  de
medida  não
padronizadas
ou  padroniza-
das (litro, milili-
tro,  grama  e
quilograma).

(EF02MA17RS-1)
Explorar e entender
as  grandezas  de
massa  e  capacida-
de  compreendendo
o  sentido  de  medi-
las  em  situações
cotidianas utilizando
estratégias  pesso-
ais.

(EF02MA17RS-2)
Explorar  as  rela-
ções entre as unida-
des  de  medida  de
massa  e  capacida-
de percebendo que
uma  mesma  medi-

• Elaboração  de  estratégias  e
registros diversificados da  convi-
vência  social  da  criança  para  a
comparação de medidas de capa-
cidade e massa, utilizando emba-
lagens, balanças, comparação de
objetos  de  tamanhos  diferentes,
elaboração de receitas, entre ou-
tros.
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ção  pode  ser  ex-
pressa por números
diferentes  depen-
dendo  da  unidade
de medida utilizada.

Medidas
de  tempo:
intervalo
de  tempo,
uso do ca-
lendário,
leitura  de
horas  em
relógios  di-
gitais  e  or-
denação
de datas.

(EF02MA18)
Indicar  a dura-
ção de interva-
los  de  tempo
entre  duas da-
tas,  como dias
da  semana  e
meses do ano,
utilizando  ca-
lendário,  para
planejamentos
e  organização
de agenda.

(EF02MA19)
Medir  a  dura-
ção  de  um in-
tervalo de tem-
po por meio de
relógio digital e
registrar  o  ho-
rário do início e
do fim do inter-
valo.

(EF02MA18RS-1)
Observar e interpre-
tar  intervalos  de
tempo  e  sua  dura-
ção  associando  re-
lações  como  trans-
correndo e transcor-
rido,  presente,  pas-
sado e futuro.

(EF02MA18RS-2)
Compreender  e  di-
ferenciar  ordem  de
eventos em progra-
mações  cotidianas
relacionando ontem,
hoje  e  amanhã
apontando  marca-
ções no calendário.

(EF02MA18RS-3)
Reconhecer que um
mesmo intervalo de
tempo pode ser me-
dido  em  diferentes
unidades  de  medi-
das (dias, semanas,
meses...).

(EF02MA19RS-1)
Conhecer  unidades
de medida  de  tem-
po  explorando  ins-
trumentos  diversos
de  medição  e  mar-
cação  temporal  –
relógio  analógico  e
digital.

(EF02MA19RS-2)
Ler, registrar e soci-
alizar  intervalos  de
tempo  de  eventos
associados  a  seu
cotidiano.

• Utilização  de  brincadei-
ras, jogos, calendários para regis-
trar  fatos  cronológicos  da  vida
dos alunos, medidas de intervalos
de  tempo  para  explorar,  relacio-
nar e registrar noções de tempo.

Sistema
monetário
brasileiro:
reconheci-
mento  de
cédulas  e
moedas  e
equivalên-
cia de valo-
res.

(EF02MA20)
Estabelecer  a
equivalência
de  valores  en-
tre  moedas  e
cédulas do sis-
tema  monetá-
rio  brasileiro
para  resolver
situações  coti-

(EF02MA20RS-1)
Analisar  e  discutir
as trocas entre mo-
edas  e  cédulas  do
sistema  monetário
brasileiro  exploran-
do  quantas  de  me-
nor valor são neces-
sárias  para  trocar
por  outra  de  maior

• Reconhecimento  do  sistema
monetário brasileiro por meio de
jogos,  brincadeiras,  entre  outros
que  envolvam a  exploração  e  a
comparação  da  cédulas  e  moe-
das no dia-a-dia dos alunos: mer-
cadinho, lojinhas, troco, etc.
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dianas. valor.

(EF02MA20RS-2)
Utilizar as trocas na
resolução  de  situa-
ções  cotidianas  en-
volvendo  compra,
venda e troco.

(EF02MA20RS-3)
Discutir  e  reconhe-
cer  o  valor  do  di-
nheiro ressignifican-
do hábitos, atitudes,
valores  e  traçando
prioridades, planeja-
mento  e  orçamento
em situações do co-
tidiano  do  estudan-
te.

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 Noção de acaso

2 Leitura de tabelas e de gráficos de colunas simples

3 Coleta e organização de informações

4 Registros pessoais para comunicação de informações coletadas

5 Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano

6 Coleta,  classificação  e  representação  de  dados  em  tabelas
simples e de dupla entrada e em gráficos de colunas

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:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Noção  de
acaso.

(EF01MA20)
Classificar  even-
tos envolvendo o
acaso,  tais  como
“acontecerá  com
certeza”,  “talvez
aconteça”  e  “é
impossível  acon-
tecer”,  em  situa-
ções  do  cotidia-
no.

(EF01MA20RS-1)
Observar,  compa-
rar  e  expressar  as
possibilidades  de
ocorrência  de  dife-
rentes eventos coti-
dianos  utilizando
termos como certo,
possível e impossí-
vel.

(EF01MA20RS-2)
Conhecer,  explorar
e refletir  sobre ter-
mos  relacionados
ao acaso (provável,
improvável,  muito
pouco  provável),
promovendo  a
compreensão  de
eventos  não  deter-
minísticos.

• Exploração do significado de
acaso a partir de brincadeiras, jo-
gos e outros.

Leitura  de
tabelas  e
de  gráficos
de  colunas
simples.

(EF01MA21)  Ler
dados  expressos
em tabelas e em
gráficos  de  colu-
nas simples.

(EF01MA21RS-1)
Observar  e  reco-
nhecer  os  elemen-
tos que constituem
as  tabelas  e  gráfi-
cos de coluna sim-
ples estabelecendo
relações entre eles
e  percebendo  sua
importância  em  di-
ferentes situações.

(EF01MA21RS-2)
Ler  e  interpretar
dados  expressos
em tabelas e gráfi-
cos  de  colunas
simples.

(EF01MA21RS-3)
Identificar  e  com-
preender  as  fre-
quências maiores e
menores,  relacio-
nando-as ao tama-
nho  das  colunas
dos gráficos de co-
lunas simples.

• Observação  de  tabelas  e
gráficos simples que expressem
dados do cotidiano dos alunos.
• Turma, escola, entre outros.

Coleta  e
organiza-
ção  de  in-
formações
Registros
pessoais
para comu-

(EF01MA22) Re-
alizar  pesquisa,
envolvendo  até
duas  variáveis
categóricas  de
seu  interesse  e
universo  de  até

(EF01MA22RS-1)
Compreender  que
variáveis  categóri-
cas  ou  qualitativas
são  aquelas  que
não são expressas
por  números  (cor

• Coleta,  organização e repre-
sentação de informações a partir
de dados levantados na própria
turma ou outros ambientes famili-
ares ao aluno.
• Dados estatísticos referentes
ao município (população, bairros,
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nicação  de
informa-
ções  cole-
tadas.

30  elementos,  e
organizar  dados
por  meio  de  re-
presentações
pessoais.

dos  olhos,  prefe-
rência por um time,
entre  outras)  utili-
zando- as em situa-
ções  de  pesquisa
de seu interesse.

(EF01MA22RS-2)
Explorar  e  utilizar
os  procedimentos
para  realização  de
uma  pesquisa  -
questão  a  ser  res-
pondida;  escolha
da população; cole-
ta,  organização  e
publicação  de  da-
dos;  resposta  à
questão inicial.

entre outros).

Análise  da
ideia  de
aleatório
em  situa-
ções  do
cotidiano.

(EF02MA21)
Classificar  resul-
tados de eventos
cotidianos aleató-
rios como “pouco
prováveis”, “muito
prováveis”,  “im-
prováveis”  e  “im-
possíveis”.

(EF02MA21RS-1)
Observar  e  explo-
rar  acontecimentos
cotidianos  em  que
não  podemos  pre-
ver  resultado  clas-
sificando-os  como
possíveis  ou  im-
possíveis.

(EF02MA21RS-2)
Utilizar,  em  situa-
ções  cotidianas,
termos  relaciona-
dos a probabilidade
– pouco prováveis,
muito  prováveis,
improváveis,  im-
possíveis.

• Exploração do significado de
evento aleatório a partir de brin-
cadeiras, jogos e outros.

Coleta,
classifica-
ção  e  re-
presenta-
ção de da-
dos em ta-
belas  sim-
ples  e  de
dupla  en-
trada e em
gráficos  de
colunas.

(EF02MA22)
Comparar  infor-
mações  de  pes-
quisas apresenta-
das  por  meio  de
tabelas  de  dupla
entrada  e  em
gráficos  de  colu-
nas  simples  ou
barras,  para  me-
lhor compreender
aspectos da reali-
dade próxima.

(EF02MA22RS-1)
Explorar  gráficos
de colunas simples,
de barras e tabelas
de  dupla  entrada
em diferentes situa-
ções,  interpretando
os  dados  apresen-
tados sobre proble-
mas  da  realidade
próxima.

(EF02MA22RS-2)
Observar  e  com-
preender  tabelas
de  dupla  entrada
identificando  que
relacionam  duas
variáveis  de  uma
mesma  população
ou uma variável em
duas populações.

• Comparação de dados em ta-
belas e gráficos simples que re-
tratem o dia-a-dia do aluno e re-
presentação  de  informações  a
partir  da  realização  de  pesqui-
sas.
• Dados estatísticos referentes
ao município (população, bairros,
entre outros).
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(EF02MA23) Re-
alizar  pesquisa
em  universo  de
até 30 elementos,
escolhendo  até
três variáveis  ca-
tegóricas  de  seu
interesse,  organi-
zando  os  dados
coletados  em lis-
tas,  tabelas  e
gráficos  de  colu-
nas simples

(EF02MA23RS-1)
Observar,  explorar
e compreender que
variáveis  categóri-
cas  ou  qualitativas
são  aquelas  que
não são expressas
por  números  (cor
dos  olhos,  prefe-
rência por um time,
entre  outras)  utili-
zando-as  em  pes-
quisas  diversas
num  universo  de
até 30 elementos.

(EF02MA23RS-2)
Conhecer os proce-
dimentos para rea-
lização  de  uma
pesquisa -  questão
a  ser  respondida;
escolha da popula-
ção; coleta, organi-
zação e publicação
de dados; resposta
à  questão  inicial
aplicando-os em si-
tuações de seu in-
teresse.

(EF02MA23RS-3)
Representar  infor-
mações  em  gráfi-
cos  de  barras,  fa-
zendo  a  analogia
das  legendas  com
suas frequências.
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3. ÁREA DO CONHECIMENTO CIÊNCIAS DA NATUREZA

Competências específicas da área das 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.

3.1 Componente Curricular Ciências

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  Ciências,  da  Área  de

Conhecimento Ciências da Natureza são:
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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.

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
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Unidades Temáticas do Componente Curricular 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 Características dos materiais

2 Propriedades e usos dos materiais

3 Prevenção de acidentes domésticos

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:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Característi-
cas dos ma-
teriais.

(EF01CI01)
Comparar  ca-
racterísticas  de
diferentes mate-
riais  presentes
em  objetos  de
uso  cotidiano,
discutindo  sua
origem,  os  mo-
dos  como  são
descartados  e
como  podem
ser  usados  de
forma  mais
consciente.

(EF01CI01RS-1)
Identificar  as  ca-
racterísticas  de
cada material

(EF01CI01RS-2)
Classificar  diferen-
tes  materiais  por
cor,  tamanho,  for-
ma,  semelhanças,
diferenças etc.

(EF01CI01RS-3)
Observar os mate-
riais  encontrados
no entorno  da  es-
cola,  identificando
a matéria-prima da
sua confecção.

(EF01CI01RS-4)
Associar as carac-
terísticas  dos  ma-
teriais  com  seus
diferentes usos.

(EF01CI01RS-5)
Identificar  materi-
ais  presentes  ao

(EF01CI01ERE-1)
Compreender a im-
portância  do  pro-
cesso  de  recicla-
gem.

(EF01CI01ERE-2)
Identificar as ações
humanas  que  pro-
vocam  poluição  e
degradação  ao
meio  ambiente  no
município  e  na co-
munidade local.

• Noções de Ecossistemas;
• Diversidade  de  animais  e
plantas no ambiente;
• Características  e  Classifica-
ção das Plantas;
• Características  e  Classifica-
ção dos Animais;
• Tipos de Animais Domésticos
e Selvagens;
• Habitat  e  Alimentação  dos
Animais;
• Importância dos Animais;
• Fotossíntese;
• Influência da luz no desenvol-
vimento das plantas;
• Água como Fonte de vida;
• Raiz e suas funções;
• Tipos de Caule;
• Formato das Folhas;
• Formato e Cores das Flores;
• Tipos de Frutos, Sementes, e
Folhas Comestíveis;
• Plantas Medicinais (chá);
• Alimentos com agrotóxico e a
saúde humana;
• Preservação  do  meio  ambi-
ente.
• Processos  de  reciclagem no
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nosso  redor  que
não  são  agressi-
vos ao meio ambi-
ente.

(EF01CI01RS-6)
Compreender  a
importância de evi-
tar  o  desperdício
de materiais,

(EF01CI01RS-7)
Identificar  as
ações  humanas
que provocam po-
luição  e  degrada-
ção ao meio ambi-
ente.

município.

Proprieda-
des  e  usos
dos  materi-
ais.

Prevenção
de acidentes
domésticos.

(EF02CI01)
Identificar  de
que  materiais
(metais,  madei-
ra,  vidro  etc.)
são feitos os ob-
jetos que fazem
parte  da  vida
cotidiana,  como
esses  objetos
são  utilizados  e
com quais mate-
riais  eram  pro-
duzidos no pas-
sado.

(EF02CI02) Pro-
por o uso de di-
ferentes  materi-
ais para a cons-
trução  de  obje-
tos de uso coti-
diano, tendo em
vista  algumas
propriedades
desses  materi-
ais (flexibilidade,
dureza, transpa-
rência etc.).

(EF02CI01RS-1)
Identificar  objetos
do cotidiano.

(EF02CI01RS-2)
Descrever  de  que
materiais  são  fei-
tos.

(EF02CI01RS-3)
Explicar  a  impor-
tância  do  seu  uso
nos dias de hoje.

(EF02CI01RS-4)
Identificar  os  dife-
rentes  materiais
usados  em  outros
tempos e culturas.

(EF02CI01RS-5)
Apontar  utensílios
potencialmente pe-
rigosos no ambien-
te  doméstico  e/ou
escolar,  para  pre-
venir possíveis aci-
dentes.

(EF02CI02RS-01)
Investigar  materi-
ais quanto às suas
propriedades.

(EF02CI02RS-2)
Demonstrar  quais
objetos  são  mais
adequados  para
determinado uso.
(EF02CI02RS-3)
Analisar quais ma-
teriais  podem  ser

• Diferenças entre os objetos e
utensílios de uso em sala de aula
e de uso em nossas residências;
• Tipos  de  materiais  usados
em objetos  e  utensílios  de  uso
em  sala  de  aula  e  de  uso  em
nossas residências;
• Cuidados  na  utilização  dos
materiais;
• Propriedades  dos  Materiais
(rigidez,  maleabilidade,  transpa-
rência,  flexibilidade,  dureza,  du-
rabilidade, etc);
• Massa, Volume e densidade;
• Cuidados no manuseio de al-
guns materiais e objetos;
• Reutilização de materiais;
• Signos  e  símbolos  usados

para  identificar  perigos  e
atenção;

• Os estados físicos da maté-
ria;
• As transformações dos mate-
riais;
• A cerâmica nas culturas bra-
sileiras;
• Coleta  seletiva  (metais,
plásticos, vidros, papéis);
• Tipos de embalagens;
• Cuidados  com  embalagens
(produtos químicos do dia a dia).
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(EF02CI03) Dis-
cutir  os  cuida-
dos necessários
à  prevenção  de
acidentes  do-
mésticos  (obje-
tos  cortantes  e
inflamáveis,  ele-
tricidade, produ-
tos  de  limpeza,
medicamentos
etc.).

reutilizados.

(EF02CI02RS-4)
Criar  e propor  no-
vos usos utilizando
os  materiais  alter-
nativos.

(EF02CI02RS-5)
Investigar  o  desti-
no de descarte de
determinados  ma-
teriais.

(EF02CI03RS-1)
Identificar  possí-
veis  situação  de
risco.

(EF02CI03RS-2)
Reconhecer  a  im-
portância das atitu-
des  de  prevenção
de riscos frente às
diferentes  situa-
ções.

(EF02CI03RS-3)
Observar  fatores
de  risco  em torno
de sua  casa e no
caminho  da  esco-
la.

(EF02CI03RS-4)
Compreender  os
fatores  de  risco
que  estão  relacio-
nados  a  questões
socioambientais.

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 Corpo humano

2 Respeito à diversidade

3 Seres vivos no ambiente

4 Plantas
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            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

Corpo  hu-
mano.

Respeito  à
diversida-
de.

(EF01CI02) Lo-
calizar,  nomear
e  representar
graficamente
(por meio de de-
senhos)  partes
do corpo huma-
no  e  explicar
suas funções.

(EF01CI03) Dis-
cutir  as  razões
pelas  quais  os
hábitos de higie-
ne do corpo (la-
var as mãos an-
tes  de  comer,
escovar os den-
tes,  limpar  os
olhos,  o nariz  e
as  orelhas  etc.)
são necessários
para a manuten-
ção da saúde.

(EF01CI02RS-1)
Identificar  as  par-
tes  do  corpo  hu-
mano,

(EF01CI02RS-2)
Reconhecer  as
funções  de  cada
parte do corpo hu-
mano.

(EF01CI02RS-3)
Representar o cor-
po humano através
de  desenho,  as
partes  do  corpo  e
suas  característi-
cas.

(EF01CI02RS-4)
Reconhecer o cor-
po humano através
de diferentes cultu-
ras,  pinturas,  foto-
grafia etc.

(EF01CI03RS-1)
Investigar os hábi-
tos  cotidianos  de
higiene  de  cada
aluno.

(EF01CI03RS-2)
Identificar os hábi-
tos de higiene ne-
cessários no cotidi-
ano.

(EF01CI03RS-3)
Compreender  que
a  falta  de  higiene
pode causar doen-
ças.

(EF01CI03RS-4)
Compreender  os
cuidados  que  de-

• Partes do Corpo Humano;
• Função  das  partes  do  Corpo
Humano;
• Órgãos dos sentidos: funcionali-
dade;
• Noções sobre visão, olfato, pa-
ladar, audição e tato;
• Alimentação e saúde;
• Hábitos  de  Higiene:  noções
básicas;
• Higiene  Bucal  e  sua  importân-
cia;
• Doenças relacionadas aos hábi-
tos de higiene;
• Vacinas;
• Etnias do Rio Grande do Sul
• Etnias locais/municipais;
• Diferenças físicas entre as etni-
as apresentadas;
• Diferentes tipos de deficiências;
• Respeito  as  diferenças  (peso,
altura, sociocultural, etc).
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(EF01CI04)
Comparar  ca-
racterísticas físi-
cas entre os co-
legas,  reconhe-
cendo a diversi-
dade e a impor-
tância da valori-
zação,  do  aco-
lhimento  e  do
respeito às dife-
renças.

vemos  ter  com  a
ingestão  e  manu-
seio dos alimentos.

(EF01CI03RS-5)
Identificar  os  cui-
dados com a saú-
de,  higiene,  ali-
mentação  e  vaci-
nação.

(EF01CI03RS-6)
Discutir  a  impor-
tância de uma die-
ta saudável para o
bom  funcionamen-
to do corpo e saú-
de.

(EF01CI04RS-1)
Abordar as diferen-
ças  e  a  inclusão
que  encontramos
na sociedade.

(EF01CI04RS-2)
Reconhecer as di-
ferentes  caracte-
rísticas  físicas  e
culturais do ser hu-
mano.

(EF01CI04RS-3)
Compreender  a
importância do res-
peito  à  diversida-
de.

Seres  vi-
vos no am-
biente.

Plantas.

(EF02CI04)
Descrever  ca-
racterísticas  de
plantas  e  ani-
mais  (tamanho,
forma,  cor,  fase
da  vida,  local
onde  se  desen-
volvem etc.) que
fazem  parte  de
seu  cotidiano  e
relacioná-las  ao
ambiente  em
que eles vivem.

(EF02CI04RS-1)
Observar  os  ani-
mais  e  as  plantas
que  fazem  parte
de seu cotidiano.

(EF02CI04RS-2)
Identificar  as  prin-
cipais  característi-
cas dos animais e
das plantas de seu
cotidiano.

(EF02CI04RS-3)
Explicar as ativida-
des que esses ani-
mais realizam.

(EF02CI04RS-4)
Relatar  em  quais
condições  do  am-
biente  eles  estão
mais adaptados.

• Noções de Ecossistemas;
• Diversidade de animais e plan-
tas no ambiente;
• Características  e  Classificação
das Plantas;
• Características  e  Classificação
dos Animais;
• Tipos de Animais: domésticos e
selvagens;
• Habitat  e Alimentação dos Ani-
mais;
• Importância dos Animais;
• Fotossíntese;
• Influência da luz no desenvolvi-
mento das plantas;
• Água como fonte de vida;
• Hábitos de higiene;
• Raiz e suas funções;
• Tipos de Caule;
• Formato das Folhas;
• Formato e Cores das Flores;
• Tipos de Frutos e Sementes;
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(EF02CI05) In-
vestigar  a  im-
portância  da
água  e  da  luz
para a manuten-
ção  da  vida  de
plantas  em  ge-
ral.

(EF02CI06)
Identificar  as
principais partes
de  uma  planta
(raiz,  caule,  fo-
lhas,  flores  e
frutos)  e  a  fun-
ção  desempe-
nhada por  cada
uma  delas,  e
analisar as rela-
ções  entre  as
plantas, o ambi-
ente  e  os  de-
mais  seres  vi-
vos.

(EF02CI05RS-1)
Identificar  o  Sol
como  fonte  de
energia.

(EF02CI05RS-2)
Observar  a  pre-
sença  de  vida  em
ambientes com di-
ferentes  disponibi-
lidades de água e
luz solar.

(EF02CI05RS-3)
Reconhecer  os  ci-
clos da água.

(EF02CI05RS-4)
Discutir  a necessi-
dade da água para
a  manutenção  da
vida em geral.

(EF02CI05RS-5)
Demonstrar,  atra-
vés  de  experiên-
cias com plantas, a
valorização  e  a
manutenção  da
vida.

(EF02CI05ER-6)
Retomar  noções
de higiene e cuida-
dos com o corpo.

(EF02CI06RS-1)
Compreender  as
diferentes  partes
das plantas.

(EF02CI06RS-2)
Reconhecer  as
funções das partes
de  uma  planta
para a sua sobrevi-
vência no ambien-
te.

(EF02CI06RS-3)
Investigar  seus
possíveis  usos  na
cadeia alimentar.

(EF02CI06RS-4)
Perceber  que  os
seres  vivos  fazem
parte da cadeia ali-
mentar.

• Tipos de Folhas Comestíveis;
• Tipos de Frutos Comestíveis;
• Plantas  Medicinais  (chá)  do
nosso estado;
• Ecossistemas  brasileiros  e  do
nosso estado;
• A  importância  para  a  saúde  e
meio ambiente do cultivo e consu-
mo de alimentos sem venenos.
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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 Escalas de tempo

2 Movimento aparente do Sol no céu

3 O Sol como fonte de luz e calor

           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

Escalas
de tempo.

(EF01CI05)
Identificar  e  no-
mear  diferentes
escalas  de  tem-
po:  os  períodos
diários  (manhã,
tarde,  noite)  e  a
sucessão  de
dias,  semanas,
meses e anos.

(EF01CI06) Se-
lecionar  exem-
plos  de  como  a
sucessão  de

(EF01CI05RS-1)
Identificar  as  ativi-
dades do cotidiano
que são realizadas
em  cada  período
do dia.

(EF01CI05RS-2)
Associar  que  a
passagem do tem-
po  determina  os
dias,  meses  e
anos.

(EF01CI05RS-3)
Reconhecer  os
dias da semana e
os  meses  do  ano
através  do  calen-
dário.

(EF01CI05RS-4)
Identificar e carac-
terizar  cada  esta-
ção do ano.

(EF01CI06RS-1)
Relatar as diferen-
tes atividades rea-
lizadas no período

• Luz e Sombra;
• Diferenças entre o Dia e a Noi-
te;
• Diferenças entre Manhã e Tar-
de;
• Os Dias da Semana;
• Calendários;
• Meses;
• Anos;
• Animais de Hábitos Diurnos e
Noturnos;
• A Luz Solar e a Fotossíntese;
• A importância do Sono para os
Seres Vivos;
• A Terra e seus movimentos;
• Fotossíntese e a liberação de
oxigênio  no  ambiente  terrestre  e
aquático;
• Movimentos das plantas em di-
reção à luz (fototropismo).
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dias e noites ori-
enta  o  ritmo  de
atividades  diá-
rias de seres hu-
manos  e  de  ou-
tros seres vivos.

do dia e da noite.

(EF01CI06RS-2)
Localizar,  através
do globo terrestre,
o dia e a noite em
vários  locais  do
mundo.

(EF01CI06RS-3)
Reconhecer  os
hábitos  diurno  e
noturnos dos seres
humanos.

(EF01CI06RS-4)
Comparar  diferen-
tes animais, obser-
vando  seus  hábi-
tos  diurnos  e  no-
turnos.

Movimen-
to  aparen-
te  do  Sol
no céu.

O  Sol
como  fon-
te de luz e
calor.

(EF02CI07) Des-
crever  as  posi-
ções  do  Sol  em
diversos horários
do dia e associá-
las  ao  tamanho
da sombra proje-
tada.

(EF02CI08)
Comparar o efei-
to  da  radiação
solar  (aqueci-
mento  e  refle-
xão) em diferen-
tes  tipos  de  su-
perfície  (água,
areia,  solo,  su-
perfícies  escura,
clara  e  metálica
etc.).

(EF02CI07RS-1)
Investigar as diver-
sas  posições  do
sol  ao  longo  do
dia.

(EF02CI07RS-2)
Perceber a própria
sombra em relação
ao sol.

(EF02CI07RS-3)
Registrar  o  tama-
nho, forma e posi-
ção da sombra.

(EF02CI07RS-4)
Identificar a passa-
gem  de  tempo
através da lumino-
sidade.

(EF02CI08RS-1)
Investigar,  através
de experimentos, o
efeito  da  radiação
em alguns  materi-
ais.

(EF02CI08RS-2)
Identificar  diferen-
tes  temperaturas
em objetos do coti-
diano  quando  ex-
postos  ou  não  ao
sol.

(EF02CI08RS-3)
Exemplificar,  com

• Movimentos da Terra;
• Relação entre os dias e as noi-
tes  e  o  movimento  da  Terra  em
torno de si mesma;
• O nascer e o por do sol e a ro-
tação da Terra;
• Sombras  em  diferentes  horá-
rios do dia e a sua relação com a
posição do sol;
•  Variações do tempo;
• O sol - uma estrela que aquece
e ilumina a terra;
• Luz;
• Calor;
• Reflexão da Luz;
• Absorção da Luz;
• Influência  das  características
nos materiais na reflexão e absor-
ção de luz;
• Perigos da exposição excessi-
va ao Sol:  visão humana;  câncer
de pele;
• Qual a função do astrônomo;
• Construção de modelo: simula-
ção dos dias e das noites;
• Cuidados com a Pele;
• Aquecimento  global  e  suas
consequências para o ambiente.
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observação,  a  ca-
pacidade  de  refle-
xão ou refração da
luz  em  diferentes
tipos de superfície.

(EF02CI08RS-4)
Desenvolver  hábi-
tos  saudáveis  e
responsáveis  com
o  uso  do  protetor
solar,  identificando
os horários em que
podemos  nos  ex-
por aos raios sola-
res.
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4. ÁREA DO CONHECIMENTO CIÊNCIAS HUMANAS

Competências específicas da área das 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:

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,
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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.

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.
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Unidades Temáticas do Componente Curricular 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 O modo de vida das crianças em diferentes lugares

2 Situações de convívio em diferentes lugares

3 Convivência e interações entre pessoas na comunidade

4 Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação

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:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC 

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES 
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

O  modo
de  vida
das  crian-
ças em di-
ferentes
lugares.

(EF01GE01)  Des-
crever característi-
cas  observadas
de  seus  lugares
de vivência (mora-
dia, escola etc.) e
identificar  seme-
lhanças e diferen-
ças  entre  esses
lugares.

(EF01GE01RS-1)
Perceber  seme-
lhanças  (traços
comuns)  e  dife-
renças  (traços
únicos)  nas  fei-
ções  de  crianças
de  diferentes  lu-
gares e origens.

(EF01GE01RS-2)
Listar  atributos
(sugerindo usos e
funções)  dos  lu-
gares  presentes
em  seus  percur-
sos.

(EF01GE01RS-3)
Identificar  e  orali-
zar elementos na-
turais  e  elemen-
tos  construídos
pelos  humanos
em  seus  percur-

• Características de seus lugares
de vivência: escola e moradia;
• Semelhanças e diferenças entre
os lugares de vivência;
• Jogos e brincadeiras infantis lo-
cais e globais;
• Espaço vivido público.
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(EF01GE02)  Iden-
tificar  semelhan-
ças  e  diferenças
entre jogos e brin-
cadeiras  de  dife-
rentes  épocas  e
lugares.

sos,  quantifi-
cando-os e atribu-
indo  significado
às descobertas.

(EF01GE01RS-4)
Expressar  atribu-
tos  únicos  e  co-
muns  em  paisa-
gens  de  diferen-
tes lugares.

(EF01GE02RS-1)
Compreender  re-
gras como neces-
sidades  pessoais
e  mútuas,  de-
monstrando  no-
ções  éticas  e  de
respeito  às diver-
sidades.

(EF01GE02RS-2)
Manifestar tempe-
rança  e  sensibili-
dade  em  intera-
ções.

(EF01GE02RS-3)
Refletir  e  reco-
nhecer  formas,
texturas,  cores,
entre  outros  atri-
butos.

(EF01GE02RS-4)
Identificar  em
brinquedos  e  jo-
gos  a  tipologia  e
procedência  dos
materiais.

Situações
de  conví-
vio  em di-
ferentes
lugares.

(EF01GE03) Iden-
tificar e relatar se-
melhanças e dife-
renças de usos do
espaço  público
(praças,  parques)
para o lazer e di-
ferentes  manifes-
tações.

(EF01GE03RS-1)
Observar  e  ilus-
trar a infraestrutu-
ra  dos  espaços
de  uso  coletivo,
inferindo significa-
do e funcionalida-
de.

(EF01GE03RS-2)
Identificar  e refle-
tir  sobre  distor-
ções em espaços
públicos como lo-
cal  de  moradia,
depredação e ou-
tras  situações-
problema.

• Características de seus lugares
de vivência: escola e moradia;
• Semelhanças e diferenças entre
os lugares de vivência;
• Jogos e brincadeiras infantis lo-
cais e globais;
• Espaço vivido público.
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(EF01GE04) Dis-
cutir  e  elaborar,
coletivamente,  re-
gras  de  convívio
em diferentes  es-
paços  (sala  de
aula, escola etc.).

(EF01GE03RS-3)
Traduzir a dimen-
são  estética  das
paisagens.

(EF01GE04RS-1)
Compreender  a
necessidade  de
regramentos.

(EF01GE04RS-2)
Identificar  regras
relacionando-as
aos modos de ser
e  de  estar  das
pessoas, em dife-
rentes ambientes.

(EF01GE04RS-3)
Reconhecer  seu
papel  e  do  outro
como partes dinâ-
micas  de diferen-
tes  grupos  soci-
ais, sem dissociá-
los.

(EF01GE04RS-4)
Respeitar  e  de-
monstrar  respon-
sabilidade no uso
de  bens  presen-
tes  e  serviços
usufruídos  em
seus  espaços  de
circulação  e  vi-
vência.

Convivên-
cia  e  inte-
rações en-
tre  pesso-
as  na  co-
munidade.

(EF02GE01)  Des-
crever  a  história
das migrações no
bairro  ou  comuni-
dade em que vive.

(EF02GE01RS-1)
Compreender a si
mesmo  e  os  ou-
tros como pesso-
as em permanen-
te  transformação,
demonstrando en-
tendimento na re-
lação com hábitos
saudáveis e atitu-
des positivas.

(EF02GE01RS-2)
Sugerir  motiva-
ções para os mo-
vimentos  huma-
nos  e  as  conse-
quências/impac-
tos sobre os luga-
res  de  partida  e
de chegada.

• Migrações locais: bairro e comu-
nidade;
• Populações no bairro e comuni-
dade: diferenças culturais, costumes
e tradições;
• Diversidade humana: respeito às
diferenças;
• Sobrenomes comuns no municí-
pio de Erechim;
• Etnias.
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(EF02GE02)
Comparar  costu-
mes  e  tradições
de  diferentes  po-
pulações inseridas
no  bairro  ou  co-
munidade em que
vive,  reconhecen-
do  a  importância
do respeito  às di-
ferenças.

(EF02GE01RS-3)
Reconhecer  po-
vos  autóctones,
imigrantes e  emi-
grantes,  obser-
vando  miscigena-
ção e cultura.

(EF02GE01RS-4)
Conhecer  povos
do mundo e cultu-
ras migrantes que
levam suas mora-
dias consigo.

(EF02GE01RS-5)
Relacionar  sobre-
nomes  a  origens
e  a  procedências
espaciais.

(EF02GE02RS-1)
Conhecer os cos-
tumes e as  tradi-
ções da sua famí-
lia  para  com-
preender  o  con-
ceito de cultura.

Riscos  e
cuidados
nos  meios
de  trans-
porte e de
comunica-
ção.

(EF02GE03)
Comparar diferen-
tes  meios  de
transporte  e  de
comunicação,  in-
dicando o seu pa-
pel  na  conexão
entre  lugares,  e
discutir  os  riscos
para a vida e para
o ambiente e seu
uso responsável.

(EF02GE03RS-1)
Reconhecer o uso
responsável  dos
meios  de  trans-
porte e das novas
tecnologias de co-
municação.

(EF02GE03RS-2)
Identificar  os mo-
dais de transporte
e  seus  fins,  que
se  destacam  no
seu espaço de vi-
vência  em  razão
de suas particula-
ridades.

(EF02GE03RS-3)
Comparar  as  for-
mas  e  os  meios
de transporte e de
comunicação  em-
pregados nos pro-
cessos  de  cons-
trução do seu es-
paço  vivido  e  de
aproximação  das

• Meios de transporte e trânsito;
• Meios de comunicação.
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pessoas  em dife-
rentes tempos.

(EF02GE03RS-4)
Conhecer  e  res-
peitar as leis e si-
nais de trânsito.

(EF02GE03RS-5)
Conhecer  novas
soluções  de
transporte  e  rela-
cionar  seus  im-
pactos na dinâmi-
ca  da  vida  e  no
meio ambiente lo-
cal,  e  em  outras
realidades escala-
res.

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 Ciclos naturais e a vida cotidiana

2 Experiências da comunidade no tempo e no espaço

3 Mudanças e permanências

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

Ciclos  natu-
rais e a vida
cotidiana.

(EF01GE05) Ob-
servar e descrever
ritmos naturais (dia
e  noite,  variação
de  temperatura  e
umidade  etc.)  em
diferentes  escalas
espaciais e tempo-
rais,  comparando

(EF01GE05RS-1)
Perceber e ilustrar,
em  diferentes  mo-
mentos  do  dia,  as
mudanças nos ele-
mentos  que  com-
põem o tempo.

• Elementos  da  natureza:  ar,
água, solo, animais e plantas;
• Medidas de Tempo: manhã, tar-
de e noite e ontem, hoje e amanhã.
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a  sua  realidade
com outras.

(EF01GE05RS-2)
Observar, categori-
zar,  ordenar  e
quantificar  variá-
veis  naturais  pre-
sentes  num  dia  e
numa  sequência
de dias.

(EF01GE05RS-3)
Conhecer os movi-
mentos  terrestres
de rotação e trans-
lação.

(EF01GE05RS-4)
Explicar, a partir de
suas  observações
e  experimenta-
ções, os ritmos das
temporalidades
(estações  do  ano,
por  exemplo)  da
natureza.

Experiên-
cias  da  co-
munidade
no  tempo  e
no espaço.

(EF02GE04)  Re-
conhecer  seme-
lhanças  e  diferen-
ças  nos  hábitos,
nas  relações  com
a  natureza  e  no
modo  de  viver  de
pessoas  em  dife-
rentes lugares.

(EF02GE04RS-1)
Identificar,  na  di-
versidade de hábi-
tos e de costumes
elencados  pelos
seus pares, experi-
mentados  em  tro-
cas  durante  situa-
ções de convívio, a
representação  das
diversidades  e
multiplicidades cul-
turais  da  socieda-
de,  compreen-
dendo-as  como
elemento  de  forta-
lecimento e aproxi-
mação  de  pesso-
as, povos e territó-
rios.

• Modos de vida: hábitos e rela-
ções com a natureza;
• Migrações locais e regional.

Mudanças e
permanên-
cias.

(EF02GE05) Anali-
sar  mudanças  e
permanências,
comparando  ima-
gens  de  um mes-
mo  lugar  em dife-
rentes tempos.

(EF02GE05RS-1)
Relacionar  com-
promissos  e  res-
ponsabilidades  em
diferentes  momen-
tos da vida.

(EF02GE05RS-2)
Elaborar  noções
sobre parte, todo e
contiguidade,  a
partir  dos  elemen-
tos  naturais  e  hu-
manizados presen-
tes em seus espa-
ços de vivência.

• Paisagem local na história:
paisagem natural e humanizada.
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(EF02GE05RS-3)
Elaborar,  de modo
elementar, a cons-
trução  do  pensar
científico  (reflexão,
hipóteses,  possibi-
lidades  etc.),  para
compreensão  de
fenômenos e de si-
tuações  geográfi-
cas  do  seu  lugar
de vivência.

EF02GE05RS-4)
Reconhecer  recur-
sos  tecnológicos
empregados em di-
ferentes  tempos,
lugares e culturas.

(EF02GE05RS-5)
Demonstrar  com-
preensão de medi-
das  de  tempo,
suas  permanên-
cias  e  mutabilida-
des  (anterioridade,
posterioridade e si-
multaneidade).

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 Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia

2 Tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes

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:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Diferentes
tipos  de
trabalho
existentes
no  seu  dia
a dia.

(EF01GE06) Des-
crever  e  comparar
diferentes tipos de
moradia ou objetos
de  uso  cotidiano
(brinquedos,  rou-
pas,  mobiliários),
considerando  téc-
nicas  e  materiais
utilizados  em  sua
produção.

(EF01GE07) Des-
crever  atividades
de trabalho relacio-
nadas com o dia a
dia da sua comuni-
dade.

(EF01GE06RS-1)
Estabelecer  rela-
ções  entre  obje-
tos de uso  diário
e comum com as
fontes  possíveis
de origem de ma-
térias-primas,
identificando-as
no seu espaço de
vivência.

(EF01GE06RS-2)
Identificar  habita-
ções  humanas  e
materiais  empre-
gados  em  suas
edificações  (mo-
radias  indígenas,
palafitas,  subúr-
bios, favelas, pré-
dios etc.).

(EF01GE06RS-3)
Observar  espaço
compreendendo
as  formas  natu-
rais de abrigo dos
animais e materi-
ais  que  os
compõem.

(EF01GE07RS-1)
Reconhecer  que
o  trabalho,  em
suas diversas for-
mas, é a garantia
para  o  autode-
senvolvimento  e
da vida.

(EF01GE07RS-2)
Distinguir  formas
de produção e de
trabalho,  entre
espaços  urbanos
e rurais.

(EF01GE07ER-1)
Estudar  e  valori-
zar  as  diferentes
profissões  pre-
sentes  na  comu-
nidade escolar.

• Objetos do cotidiano e sua pro-
dução;
• Atividades  produtivas  desenvol-
vidas na comunidade;
• Tipos de edificações do municí-
pio  (rua,  bairro,  comunidade  esco-
lar);
• Profissões.

Tipos  de
trabalho
em lugares
e  tempos
diferentes.

(EF02GE06) Rela-
cionar  o  dia  e  a
noite  a  diferentes
tipos de atividades
sociais (horário es-
colar,  comercial,
sono etc.).

(EF02GE06RS-1)
Reconhecer  ou-
tras dinâmicas de
organização  e
distribuição de ta-
refas  e  condutas
no tempo (tempo
que  não  para  ci-
dades  que  não
dormem).

• Rotinas sociais na comunidade;
• Atividades econômicas;
• Meio ambiente:  atividades cam-
po e cidade;
• Associações urbanas, cooperati-
vas e movimentos sociais.

108



Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Alfabetização

(EF02GE07) Des-
crever  as  ativida-
des extrativas (mi-
nerais,  agropecuá-
rias  e  industriais)
de diferentes luga-
res,  identificando
os impactos ambi-
entais.

(EF02GE06RS-2)
Compreender  a
relação  e  a  in-
fluência  da  ação
do homem sobre
o meio, e o meio
condicionando
determinadas
ações humanas.

(EF02GE07RS-1)
Reconhecer,  em
objetos  de  uso
comum e alimen-
tos  do  cotidiano,
elementos  per-
tencentes à natu-
reza  vegetal,  à
animal e à mine-
ral dos produtos.

(EF02GE07RS-2)
Associar  traba-
lhos  e  técnicas
realizados/empre-
gados na explora-
ção  de  recursos
de ordem animal,
vegetal  e mineral
da  natureza  a
possíveis  impac-
tos  ambientais  e
danos  à  saúde
humana.

(EF02GE07RS-3)
Conhecer  e  ilus-
trar  o  processo
de extração, culti-
vo ou criação até
o  uso  ou  consu-
mo  de  produtos
presentes em seu
cotidiano (alimen-
tos,  jogos,  vesti-
mentas etc.).

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:
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1 Pontos de referência

2 Localização, orientação e representação espacial

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

Pontos  de
referência.

(EF01GE08)
Criar  mapas
mentais e dese-
nhos com base
em  itinerários,
contos literários,
histórias  inven-
tadas  e  brinca-
deiras.

(EF01GE09)
Elaborar  e  utili-
zar  mapas sim-
ples para locali-
zar  elementos
do  local  de  vi-
vência, conside-
rando referenci-
ais  espaciais
(frente  e  atrás,
esquerda  e  di-
reita, em cima e
embaixo, dentro
e  fora)  e  tendo
o  corpo  como
referência.

(EF01GE08RS-1)
Identificar e repre-
sentar objetos, ex-
plorando-os a par-
tir de experiências
sensoriais  e  visu-
ais.

(EF01GE09RS-1)
Desenvolver  no-
ções  de  distância
(longe,  perto,
grande,  pequeno
etc.).

(EF01GE09RS-2)
Demonstrar  no-
ções  básicas  de
posição,  localiza-
ção, orientação, li-
mites e fronteiras.

(EF01GE09ER-3)
Demonstrar  no-
ções  básicas  de
posição,  localiza-
ção, orientação, li-
mites  e  fronteiras
do  município  de
Erechim  com  os
demais municípios
de  divisa,  bem
como,  os  municí-
pios que compõe o
Alto  Uruguai
Gaúcho.

• Representação  de  espaços  de
vivência;
• Localização de objetos no espa-
ço:  noções  de  lateralidade  e  refe-
renciais  espaciais  (frente-atrás,  es-
querda e direita, em cima e embai-
xo, dentro e fora, perto e longe);
• Limites e fronteiras do município
de Erechim e do Alto Uruguai Gaúc-
ho;
• Representações  cartográficas
de localização no município;
• Pesquisas  utilizando  multimí-
dias.

Localização,
orientação e
representa-
ção  espaci-
al.

(EF02GE08)
Identificar e ela-
borar  diferentes
formas  de  re-
presentação

(EF02GE08RS-1)
Representar  obje-
tos  em  diferentes
tamanhos  (esca-
las), a partir de di-

• Representação  dos  lugares  de
vivência (paisagem);
• Alfabetização  Cartográfica  –
apresentação de imagens de satéli-
te  e  fotografias  aéreas  e  mapas
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(desenhos,  ma-
pas  mentais,
maquetes)  para
representar
componentes
da  paisagem
dos  lugares  de
vivência.

(EF02GE09)
Identificar  obje-
tos e lugares de
vivência (escola
e  moradia)  em
imagens aéreas
e  mapas  (visão
vertical)  e  foto-
grafias  (visão
oblíqua).

(EF02GE10)
Aplicar  princí-
pios de localiza-
ção  e  posição
de objetos (refe-
renciais  espaci-
ais, como frente
e atrás, esquer-
da e direita, em
cima e embaixo,
dentro  e  fora)
por meio de re-
presentações
espaciais  da
sala  de  aula  e
da escola.

ferentes pontos de
vista.

(EF02GE08RS-2)
Produzir  lingua-
gem  simbólica
(códigos,  legen-
das, cores, símbo-
los  etc.),  atribu-
indo-lhe  significa-
dos,  de  forma  a
aplicá-la  em  suas
elaborações carto-
gráficas.

(EF02GE09RS-1)
Identificar  objetos
e lugares de vivên-
cia  em  imagens
aéreas,  mapas  e
fotografias, em re-
presentações  pró-
prias,  em  mapas
físicos  e  digitais
(incluindo  aborda-
gem 2D e 3D).

(EF02GE09RS-2)
Elaborar represen-
tações de objetos,
reproduzindo-os
de diferentes pon-
tos  de  vista  (fren-
te,  de  cima/alto  e
de lado).

(EF02GE09RS-3)
Reconhecer  a  po-
sição do Sol (nas-
cente,  pino,  poen-
te),  a  partir  das
projeções  das
sombras.

(EF02GE10RS-1)
Realizar movimen-
tos, demonstrando
senso  de  orienta-
ção  e  localização
em imersões  lúdi-
cas.

(município e estado);
• Localização e posição de obje-
tos de lugares de vivência.
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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:

1 Condições de vida nos lugares de vivência

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

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

Condições
de vida  nos
lugares  de
vivência.

(EF01GE10)
Descrever  ca-
racterísticas  de
seus lugares de
vivência  relaci-
onadas aos  rit-
mos da nature-
za (chuva, ven-
to, calor etc.).

(EF01GE11)
Associar  mu-
danças de ves-
tuário e hábitos
alimentares  em
sua  comunida-
de ao longo do
ano,  decorren-
tes da variação
de  temperatura
e  umidade  no
ambiente.

(EF01GE10RS-1)
Representar  as
paisagens do seu
cotidiano em mo-
mentos diferentes
do  dia,  reforçan-
do  as  principais
mudanças  sofri-
das  nos  e  pelos
elementos  repre-
sentados.

(EF01GE10RS-2)
Identificar  mu-
danças  pontuais
presentes  em
uma mesma pai-
sagem  ao  longo
do tempo.

(EF01GE11RS-1)
Associar  os tipos
de vestimenta às
partes  adequa-
das do corpo, de
acordo  com  as
condições  do
tempo  durante
um dia e ao longo
de um ano.

(EF01GE11RS-2)
Identificar  a  pro-
cedência/origem

• Fenômenos Naturais  nos  lugares
de vivência.
• Estações do Ano na dinâmica so-
cial e econômica.
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geográfica  de
hortifrutigranjei-
ros,  associando-
os  à  oferta  e  à
qualidade, no pe-
ríodo de um ano.

Os usos dos
recursos na-
turais:  solo
e  água  no
campo e na
cidade.

(EF02GE11)
Reconhecer  a
importância  do
solo e da água
para  a  vida,
identificando
seus  diferentes
usos (plantação
e  extração  de
materiais,  entre
outras possibili-
dades) e os im-
pactos  desses
usos no cotidia-
no da cidade e
do campo.

(EF01GE11RS-1)
Conhecer concei-
tos  que  definam
elementos da na-
tureza pertencen-
tes  ao  universo
hidrográfico  (rios,
lagos, bacia etc.),
topográfico  (dife-
rentes formas de
relevo),  atmos-
férico (clima, tem-
po,  elementos
etc.),  bem  como
da flora e da fau-
na.

(EF02GE11RS-2)
Formular  hipóte-
ses  e  elaborar
respostas para as
condições  reais
das  paisagens
com as  quais  in-
terage.

(EF02GE11RS-3)
Demonstrar  sen-
sibilidade  ambi-
ental e responsa-
bilidade  social,  a
partir  de  hábitos
simples  e  prota-
gonismos  diários
nos  seus  espa-
ços de vivência.

(EF02GE11RS-4)
Reconhecer a in-
fluência dos fato-
res naturais  para
o desenvolvimen-
to da vida.

• Elementos  da  natureza:  ciclo  da
água;
• Cidade e Campo (usos rural e ur-
bano);
• Comunidades  tradicionais  e  uso
dos recursos naturais.

4.2 Componente Curricular História

Competências Específicas

As  Competências  Específicas,  do  Componente  Curricular  História,  da  Área  de

Conhecimento Ciências Humanas são:
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1 Compreender  acontecimentos  históricos,  relações  de  poder  e  processos  e
mecanismos  de  transformação  e  manutenção  das  estruturas  sociais,  políticas,
econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar,
posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.

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

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

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

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

6 Compreender  e  problematizar  os  conceitos  e  procedimentos  norteadores  da
produção historiográfica.

7 Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo
crítico,  ético  e  responsável,  compreendendo  seus  significados  para  os  diferentes
grupos ou estratos sociais.

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 Mundo Pessoal: meu lugar no mundo

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  Mundo  pessoal:  meu  lugar  no

mundo, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:
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1 As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro)

2 As  diferentes  formas  de  organização  da  família  e  da  comunidade:  os  vínculos
pessoais e as relações de amizade

3 A escola e a diversidade do grupo social envolvido

Finalizando o Currículo

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

Unidade Temática Mundo pessoal: meu lugar no mundo do Componente Curricular História, da

Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

As  fases
da  vida  e
a  ideia  de
temporali-
dade (pas-
sado,  pre-
sente,  fu-
turo).

(EF01HI01)
Identificar  as-
pectos  do  seu
crescimento  por
meio do registro
das  lembranças
particulares  ou
de  lembranças
dos  membros
de sua família e/
ou  de  sua  co-
munidade.

(EF01HI01RS-1)
Conhecer  a  his-
tória  de  sua  fa-
mília  e  de  sua
comunidade,  re-
conhecendo sen-
timentos  e
aprendendo a  li-
dar com eles.

• Ciclos da vida humana;
• Resgate  fotográfico  e  de  álbuns
de registros familiares das fases da
vida da criança;
• Depoimentos  familiares  sobre  o
nascimento da criança.

As diferen-
tes formas
de  organi-
zação  da
família  e
da  comu-
nidade:  os
vínculos
pessoais e
as  rela-
ções  de
amizade.

(EF01HI02)
Identificar  a  re-
lação  entre  as
suas histórias  e
as  histórias  de
sua família e de
sua  comunida-
de.

(EF01HI03)
Descrever e dis-
tinguir  os  seus
papéis  e  res-
ponsabilidades
relacionados  à
família, à escola

(EF01HI02RS-1)
Reconhecer  as
conexões  entre
suas lembranças
pessoais e as de
sua família e sua
comunidade,  en-
tre o Eu e o Ou-
tro.

(EF01HI02RS-2)
Buscar,  relacio-
nar  e  associar
histórias  de  si
mesmo  e  das
demais pessoas,
como  os  mem-
bros  de  vários
grupos de conví-
vio.

(EF01HI03RS-1)
Descrever e dis-
tinguir  os  seus
papéis e respon-
sabilidades  rela-
cionados à famí-
lia, à escola e à

• Diferentes  constituições  familia-
res;
• Diferentes agentes comunitários;
• Direitos e deveres das crianças.
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e à comunidade. comunidade,
identificando  o
espaço  em  que
vive,  referente  à
cultura local e re-
gional.

A escola e
a  diversi-
dade  do
grupo  so-
cial  envol-
vido.

(EF01HI04)
Identificar as di-
ferenças  entre
os variados am-
bientes  em  que
vive (doméstico,
escolar e da co-
munidade),  re-
conhecendo  as
especificidades
dos  hábitos  e
das  regras  que
os regem.

(EF01HI04RS-1)
Identificar  e  res-
peitar  a  diversi-
dade  social  e
cultural  dos  se-
res  humanos,
percebendo  as
diferenças e inte-
grando-se  ao
meio social.

• Minha casa;
• Minha escola;
• Minha comunidade.

4.2.2 Mundo Pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo

Objetos de Conhecimento

Os Objetos  de Conhecimento  da Unidade Temática  Mundo pessoal:  eu,  meu grupo

social e meu tempo do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências

Humanas são:

1 A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial: os
jogos e brincadeiras como forma de interação social e espacial

2 A vida em família: diferentes configurações e vínculos

3 A escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade

Finalizando o Currículo

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

Unidade  Temática  Mundo  pessoal:  eu,  meu  grupo  social  e  meu  tempo,  do  Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  vida  em
casa,  a
vida na es-
cola  e  for-
mas de re-
presenta-

(EF01HI05) Iden-
tificar  semelhan-
ças  e  diferenças
entre jogos e brin-
cadeiras  atuais  e
de outras épocas

(EF01HI05RS-1)
Reconhecer  e  va-
lorizar  a  memória
material  e  imateri-
al.

• Brincadeiras e Jogos de antiga-
mente: pesquisa com a família;
• Brincadeiras e Jogos de antiga-
mente: vivenciar eles na prática;
• Brincadeiras  e  Jogos  atuais:
pesquisa com as próprias crianças;
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ção  social
e  espacial:
os  jogos  e
brincadei-
ras  como
forma  de
interação
social e es-
pacial.

e lugares. • Brincadeiras e Jogos atuais: vi-
venciar eles na prática.

A  vida  em
família:  di-
ferentes
configura-
ções e vín-
culos.

(EF01HI06) Co-
nhecer  as  histó-
rias  da  família  e
da escola e iden-
tificar o papel de-
sempenhado  por
diferentes sujeitos
em diferentes es-
paços.

(EF01HI07) Iden-
tificar  mudanças
e  permanências
nas formas de or-
ganização  famili-
ar.

(EF01HI06RS-1)
Diferenciar  espa-
ços públicos e pri-
vados,  comparan-
do  a  ação  das
pessoas  em luga-
res, como a escola
e a sua casa.

(EF01HI07RS-1)
Valorizar  o  papel
de  cada  indivíduo
no grupo e respei-
tar as diversas for-
mas  de  organiza-
ção  e constituição
familiar.

• Árvore genealógica;
• Origem da sua família e sobre-
nome;
• Diferentes configurações familia-
res;
• Origem da sua escola;
• Espaços públicos e privados do
município.

Escola,
sua  repre-
sentação
espacial,
sua  histó-
ria  e  seu
papel  na
comunida-
de.

(EF01HI08) Re-
conhecer  o  signi-
ficado  das  come-
morações  e  fes-
tas  escolares,  di-
ferenciando-as
das datas festivas
comemoradas  no
âmbito familiar ou
da comunidade.

(EF01HI08RS-1)
Compreender  as
tradições  expres-
sas na cultura rio-
grandense.

• Datas comemorativas.

4.2.3 A Comunidade e seus Registros

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento da Unidade Temática A comunidade e seus registros, do

Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

1 A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas

2 A noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências pessoais e da comunidade no
tempo e no espaço

3 Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e imateriais)

4 O tempo como medida
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Finalizando o Currículo

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

Unidade Temática A comunidade e seus registros, do Componente Curricular História, da Área

do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A noção do
“Eu”  e  do
“Outro”: co-
munidade,
convivên-
cias e inte-
rações  en-
tre  pesso-
as.

(EF02HI01)
Reconhecer
espaços de so-
ciabilidade  e
identificar  os
motivos  que
aproximam  e
separam  as
pessoas em di-
ferentes  gru-
pos  sociais  ou
de parentesco.

(EF02HI02)
Identificar  e
descrever
práticas  e  pa-
péis  sociais
que  as  pesso-
as exercem em
diferentes  co-
munidades.

(EF02HI03)
Selecionar situ-
ações  cotidia-
nas que reme-
tam  à  percep-
ção de mudan-
ça,  pertenci-
mento  e  me-
mória.

(EF02HI03RS-1)
Reconhecer as per-
manências  e  as
mudanças  ocorri-
das nos vários as-
pectos da vida em
sociedade, partindo
da sua vivência.

• Organização do tempo -  marcos
oficiais  e  não  oficiais  -  observar  a
ação do tempo na rotina das pessoas
e  lugares.  Oportunizar  exercícios
para perceber a organização do tem-
po e o cotidiano (hora de início e final
das aulas, agendas com médicos, fa-
miliares  e  amigos,  eventos  progra-
mados) e de outros marcos do tem-
po;
• Diversidade cultural.

A noção do
“Eu”  e  do
“Outro”:  re-
gistros  de
experiên-
cias pesso-
ais  e  da
comunida-
de no tem-
po e no es-
paço.

(EF02HI04)
Selecionar  e
compreender o
significado  de
objetos e docu-
mentos  pesso-
ais  como  fon-
tes  de  memó-
rias  e  histórias
nos  âmbitos
pessoal,  famili-
ar,  escolar  e
comunitário.

(EF02HI04RS-1)
Perceber  a  passa-
gem  do  tempo
comparando  obje-
tos  antigos  e  con-
temporâneos.

(EF02HI04RS-2)
Demonstrar  atitu-
des  de  cuidado  e
de  preservação  do
patrimônio  material
e  imaterial  como
fonte de memória e
história.

• Diferentes formas de lidar com o
tempo (observar as práticas das pes-
soas, das famílias e da comunidade);
• Cidadania.
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Formas  de
registrar  e
narrar  his-
tórias (mar-
cos de me-
mória  ma-
teriais  e
imateriais).

(EF02HI05)
Selecionar  ob-
jetos  e  docu-
mentos  pesso-
ais e de grupos
próximos  ao
seu  convívio  e
compreender
sua  função,
seu uso e seu
significado.

(EF02HI05RS-1)
Valorizar  histórias
que  estão  presen-
tes  na  narrativa
oral  e  memorial,
existentes na famí-
lia e comunidade.

(EF02HI05RS-2)
Compreender o ser
humano como fon-
te de conhecimento
e saberes.

(EF02HI05ER-3)
Identificar  nomes
relevantes na cons-
trução  da  cultura
do município.

• Fotos impressas;
• Fotos digitais;
• Álbuns descritivos;
• Filmagens;
• Facebook;
• Instagram;
• Escritores, artistas, compositores,
entre outros.

O  tempo
como  me-
dida.

(EF02HI06)
Identificar e or-
ganizar,  tem-
poralmente, fa-
tos da vida co-
tidiana, usando
noções relacio-
nadas ao  tem-
po  (antes,  du-
rante,  ao mes-
mo  tempo  e
depois).

(EF02HI07)
Identificar e uti-
lizar  diferentes
marcadores  do
tempo  presen-
tes na comuni-
dade, como re-
lógio  e  calen-
dário.

• Tempo como organizador das ati-
vidades diárias;
• Relógio: digital e analógico;
• Calendário: digital e físico;
• Linha do tempo.

4.2.4 As Formas de Registrar as Experiências da Comunidade

Objetos de Conhecimento

Os  Objetos  de  Conhecimento  da  Unidade  Temática  As  formas  de  registrar  as

experiências da comunidade, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento

Ciências Humanas são:

1 As  fontes:  relatos  orais,  objetos,  imagens  (pinturas,  fotografias,  vídeos),  músicas,
escrita, tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais.

119



Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Alfabetização

Finalizando o Currículo

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

Unidade Temática As formas de registrar as experiências da comunidade, do Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

As  fontes:
relatos
orais,  ob-
jetos,  ima-
gens  (pin-
turas, foto-
grafias,  ví-
deos),
músicas,
escrita,
tecnologi-
as  digitais
de  infor-
mação  e
comunica-
ção  e  ins-
crições
nas  pare-
des,  ruas
e  espaços
sociais.

(EF02HI08)
Compilar  histó-
rias da família e/
ou da comunida-
de  registradas
em  diferentes
fontes.

(EF02HI09)
Identificar  obje-
tos  e  documen-
tos pessoais que
remetam  à  pró-
pria  experiência
no âmbito da fa-
mília e/ou da co-
munidade, discu-
tindo  as  razões
pelas  quais  al-
guns objetos são
preservados  e
outros  são  des-
cartados.

(EF02HI09RS-1)
Identificar  diferen-
tes tipos de regis-
tros pessoais e fa-
miliares  para  for-
mular e expressar
uma  sequência
narrativa a respei-
to  de sua história
e da sua comuni-
dade.

• Fotos impressas;
• Fotos digitais;
• Álbuns descritivos;
• Filmagens;
• Facebook;
• Instagram.

         4.2.5 O Trabalho e a Sustentabilidade na Comunidade

Objetos de Conhecimento

Os Objetos de Conhecimento, da Unidade Temática O trabalho e a sustentabilidade na

comunidade, do Componente Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas

são:

1 A sobrevivência e a relação com a natureza
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Finalizando o Currículo

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

Unidade Temática As formas de registrar as experiências da comunidade, do Componente

Curricular História, da Área do Conhecimento Ciências Humanas são:

OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

A  sobrevi-
vência  e  a
relação com
a natureza.

(EF02HI10)
Identificar  dife-
rentes  formas
de  trabalho
existentes  na
comunidade em
que  vive,  seus
significados,
suas  especifici-
dades e impor-
tância.

(EF02HI11)
Identificar  im-
pactos no ambi-
ente  causados
pelas diferentes
formas  de  tra-
balho  existen-
tes  na  comuni-
dade  em  que
vive.

(EF02HI10RS-1)
Compreender  a
importância  das
relações  de  tra-
balho  no  proces-
so de construção
e  de  desenvolvi-
mento  da  socie-
dade.

(EF02HI11RS-1)
Identificar  e  ob-
servar  diferentes
formas  de  traba-
lho  e  como  elas
se  correlacionam
com  o  ambiente,
alterando o espa-
ço e a natureza e
se  relacionando
de  maneira  sus-
tentável com a bi-
odiversidade  dos
biomas  Pampa,
Mata  Atlântica  e
Zona Costeira.

(EF02HI11RS-2)
Conhecer  as  for-
mas  de  trabalho
de  comunidades
tradicionais gaúc-
has e a inter-rela-
ção  com  a  pre-
servação cultural.

• Profissões;
• Impactos ambientais das profis-
sões;
• Mundo do trabalho e sua relação
com o meio ambiente;
• Importância  do  meio  ambiente
para a sobrevivência humana.
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5. ÁREA DO CONHECIMENTO 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 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.

122



Currículo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Ciclo de Alfabetização

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 O eu, o outro e o nós

2 Imanência e transcendência

3 O eu, a família e o ambiente de convivência

4 Memórias e símbolos

5 Símbolos 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

O eu, o ou-
tro e o nós.

(EF01ER01)
Identificar e aco-
lher  as  seme-
lhanças  e  dife-
renças  entre  o
eu,  o  outro  e  o
nós.

(EF01ER02) Re-
conhecer  que  o
seu  nome  e  o
das demais pes-
soas  os  identifi-
cam  e  os  dife-
renciam.

(EF01ER02RS-1)
Reconhecer  que
cada  um tem um
nome e que cada
nome tem um sig-
nificado,  que  o
identifica  e/ou  di-
ferencia  dos  de-
mais.

(EF01ER02RS-2)
Valorizar a diversi-
dade e a identida-
de  cultural  indivi-
dual.

• História do seu nome;
• Identificação  de  suas  caracte-
rísticas pessoais;
• Identificação das características
pessoais de colegas e professores
e familiares;
• Respeito às diferenças;
• Importância do grupo social.

Imanência
e transcen-
dência.

(EF01ER03) Re-
conhecer  e  res-
peitar  as  carac-
terísticas  físicas
e  subjetivas  de
cada um.

(EF01ER03RS-1)
Reconhecer e res-
peitar  as  caracte-
rísticas  físicas  e
experiências emo-
cionais  e  religio-
sas  individuais,

• Identificação  de  suas  caracte-
rísticas pessoais;
• Identificação das características
pessoais de colegas e professores;
• Respeito às diferenças;
• Características étnico-raciais.
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(EF01ER04)  Va-
lorizar  a  diversi-
dade  de  formas
de vida.

respeitando  suas
variadas  formas
de manifestação.

(EF01ER04RS-1)
Valorizar a diversi-
dade  de  formas
de vida e as Tradi-
ções  Religiosas,
reconhecendo-se
como parte de de-
terminada comuni-
dade.

(EF01ER04RS-2)
Demonstrar  aber-
tura  às  diversas
concepções  de
transcendências
vivenciadas  e/ou
relatadas  no  coti-
diano

O eu, a fa-
mília  e  o
ambiente
de  convi-
vência.

(EF02ER01) Re-
conhecer os dife-
rentes  espaços
de convivência.

(EF02ER02)
Identificar  costu-
mes,  crenças  e
formas  diversas
de viver em vari-
ados  ambientes
de convivência.

(EF02ER01RS-1)
Reconhecer os di-
ferentes  espaços
de  convivência  e
religiosidade  pre-
sentes  em  seu
contexto de vida.

(EF02ER01RS-2)
Valorizar a família,
percebendo as di-
ferentes  formas
de  constituição  e
pertencimento.

(EF02ER02RS-1)
Identificar  costu-
mes,  crenças  e
formas  diversas
de  conviver  em
ambientes  religio-
sos distintos.

(EF02ER02RS-2)
Reconhecer as di-
ferentes  religiosi-
dades  presentes
no  seu  contexto
familiar  e comuni-
tário e os espaços
de convivência de
cada uma.

• Espaços de convivência de sua
comunidade;
• Espaços de convivência de sua
família;
• Costumes e crenças de sua fa-
mília e de seus colegas e professo-
res;
• Valores e competências socioe-
mocionais  (sociabilidade, autoconfi-
ança, entusiasmo, tolerância, asser-
tividade,  cooperação,  curiosidade,
autonomia, resiliência).

Memórias
e símbolos.

(EF02ER03)
Identificar  as  di-
ferentes  formas
de  registro  das
memórias pesso-
ais,  familiares  e

(EF02ER03RS-1)
Identificar e regis-
trar  as  memórias
de  religiosidade
pessoais,  familia-
res,  escolares  e

• Formas  de  registro  das  memó-
rias pessoais, familiares e escolares
(fotos,  músicas,  narrativas,  álbuns,
etc).
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escolares  (fotos,
músicas,  narrati-
vas, álbuns...).

(EF02ER04)
Identificar  os
símbolos presen-
tes nos variados
espaços de con-
vivência.

comunitárias  (fo-
tos,  vídeos,  redes
sociais,  músicas,
narrativas,  álbuns
etc.).

(EF02ER04RS-1)
Identificar  os sím-
bolos  religiosos
presentes  nos  di-
versos  espaços
de convivência da
comunidade  em
que  estão  inseri-
dos.

Símbolos
religiosos.

(EF02ER05)
Identificar, distin-
guir  e  respeitar
símbolos  religio-
sos  de  distintas
manifestações,
tradições e insti-
tuições  religio-
sas.

(EF02ER05RS-1)
Distinguir  e  res-
peitar símbolos re-
ligiosos  de  Tradi-
ções  Religiosas
presentes  na  co-
munidade em que
estão inseridos.

(EF02ER05RS-2)
Reconhecer  sím-
bolos  pertencen-
tes a sua religiosi-
dade pessoal e fa-
miliar.

• Símbolos religiosos da família;
• Símbolos religiosos dos colegas
e professores;
• Significado dos distintos símbo-
los religiosos.

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 Sentimentos, lembranças, memórias e saberes

2 Alimentos sagrados

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:
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OBJETOS HABILIDADES 
DA BNCC

HABILIDADES 
DO RCG 

HABILIDADES
DE ERECHIM

CONTEÚDOS

Sentimen-
tos,  lem-
branças,
memórias  e
saberes.

(EF01ER05)
Identificar  e
acolher  senti-
mentos,  lem-
branças,  me-
mórias  e  sabe-
res  de  cada
um.

(EF01ER06)
Identificar as di-
ferentes formas
pelas  quais  as
pessoas  mani-
festam  senti-
mentos,  ideias,
memórias,  gos-
tos  e  crenças
em  diferentes
espaços.

(EF01ER05RS-1)
Manifestar e acolher
pensamentos,  lem-
branças,  memórias
e  saberes  culturais
e religiosos na sala
de aula.

(EF01ER06RS-1)
Relacionar  os  dife-
rentes saberes, me-
mórias, lembranças,
manifestando  res-
peito com as Tradi-
ções  Religiosas  de
sua comunidade (ri-
tos,  crenças,  divin-
dades).

• Valores;
• Sentimentos;
• Emoções;
• Memórias pessoais e coletivas;
• Respeito aos saberes diferentes
dos seus.

Alimentos
sagrados.

(EF02ER06)
Exemplificar ali-
mentos  consi-
derados  sagra-
dos por diferen-
tes  culturas,
tradições  e  ex-
pressões  religi-
osas.

(EF02ER07)
Identificar signi-
ficados  atribuí-
dos a alimentos
em  diferentes
manifestações
e tradições reli-
giosas.

(EF02ER06RS-1)
Reconhecer alimen-
tos  considerados
sagrados  nas  dife-
rentes  Tradições
Religiosas  presen-
tes em sala de aula.

EF02ER07RS-1)
Identificar e compa-
rar alimentos consi-
derados  sagrados
por diferentes cultu-
ras e Tradições
Religiosas da comu-
nidade  em que  es-
tão inseridos.

• Alimentos sagrados das diferen-
tes espiritualidades e religiões.
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