O Referencial Curricular constitui-se em um documento que orienta o planejamento de
ensino dos professores, proporcionando aprendizagens significativas e, dessa forma,
estabelecendo estratégias para melhorar a qualidade de ensino e aprendizagem.
Este Referencial Curricular é um marco histórico para o município de Cerejeiras, sendo
fruto do trabalho, do esforço e da cooperação dos profissionais da educação. Por isso,
acreditamos que com ele a aprendizagem será pautada em alicerces sólidos. Vamos
todos comemorar esse grande avanço na educação municipal de Cerejeiras.

Lisete Marth
Prefeita Municipal de Cerejeiras
Zenilda Teresinha Mendes da Silva
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
Cerejeiras-RO
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Palestra sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ministrada pelo professor
Júlio Furtado e apresentada a todos os professores da rede municipal.
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APRESENTAÇÃO
O Município de Cerejeiras-RO, no ano de 2020, elabora o Documento
Curricular que consolida a implementação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), sob orientações gerais do MEC e consultoria do Professor Dr. Júlio
Furtado. Esse documento foi elaborado coletivamente por professores, equipes
pedagógicas das escolas e departamento pedagógico da Secretaria Municipal de
Educação, Cultura Desporto e Lazer (SEMED).
O Currículo Municipal atenderá a todas as escolas da rede municipal de
ensino de Cerejeiras e também escolas particulares que atendem crianças da
Educação Infantil, sem fazer distinção entre elas e não retirando a autonomia que
estas têm.
Visto que o currículo do município é uma questão muito importante no
ambiente escolar e é um dos documentos que orienta o trabalho do educador, é
notório afirmar que este dará o suporte na construção do Projeto Pedagógico e
outros documentos importantes na área educacional. O currículo não diz respeito
apenas a uma relação de conteúdos, mas também é um documento que norteia
o que deve ser alcançado por todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente junto a nossas crianças.
Nessa perspectiva, as instituições educacionais seguirão as determinações
emanadas da LDB, as quais asseguram que os “currículos da Educação Infantil,
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, devem ser complementados nos Projetos Pedagógicos
(PPs), como a parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais
da sociedade, da cultura, da economia e dos estudantes, capazes de orientar as
ações educativas, de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à busca da
melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem dos estudantes”, contemplando
suas vivências.
A elaboração do Currículo de Cerejeiras foca, dentre outros objetivos, alinhar o trabalho das instituições escolares do município de Cerejeiras direcionando
um trabalho de excelência a todos os escolares.
Desde já, agradecemos aos educadores e às educadoras da Rede Municipal
de Ensino por seu envolvimento nesse processo e reafirmamos nossa proposta
de construção democrática do currículo de uma escola cidadã e igualitária para o
nosso município.
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INTRODUÇÃO
A Base Nacional Comum Curricular, mais conhecida como BNCC ou simplesmente Base, é uma política pública de estado que estabelece os direitos de
aprendizagem de todos os estudantes brasileiros. Na prática, isso significa que –
independentemente da região, raça ou classe socioeconômica – os estudantes
têm o direito de aprender as mesmas habilidades e competências ao longo da sua
vida escolar. Dessa forma, o currículo é o caminho para garantir esses direitos e
objetivos, sendo as propostas e estratégias para nortear o que acontece em sala
de aula. Logo, o currículo é algo mais abrangente se comparado à BNCC, pois a
Base apresenta apenas o que ensinar para cada ano. Já o currículo deve apresentar, além dos princípios de rede/escolas, a maneira de ensinar, quais são as
estratégias metodológicas que são mais adequadas ao desenvolvimento daquilo
que está sendo proposto na BNCC.
Para que a construção do currículo seja legítima e todos se sintam representados, os gestores do município de Cerejeiras sobre orientação do Dr. Júlio
Furtado organizou uma comissão de professores e gestores para a construção do
currículo, pois é de suma importância contar com a participação de todos os representantes da Rede de Ensino. O currículo precisa ser um documento vivo, conhecido e estudado pelos docentes e não um documento apenas para ser entregue
e arquivado.
Equipe Técnica Pedagógica
SEMED
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CONTEXTO HISTÓRICO
A história da região de Cerejeiras teve início no século XVIII, com o acampamento fundado
às margens do rio Guaporé, hoje Município de Pimenteiras do Oeste. Sob a liderança do capitão
Antônio Rolim de Moura, em 1750, em uma viagem de Vila Bela (então capital do Mato Grosso)
a Conceição, onde hoje é o Forte Príncipe da Beira (Costa Marques). Esse acampamento, posteriormente, foi ocupado por escravos, em sua maioria, fugidos de Vila Bela e passou a ser então
um ponto de apoio à navegação do rio Guaporé.
A cidade de Cerejeiras situa-se a cerca de 45 quilômetros do rio Guaporé, o qual é divisa
do Brasil com a Bolívia.
O vilarejo ficou estagnado à margem da civilização durante quase dois séculos. Nesse
espaço de tempo, o único fato notável ocorrido no lugarejo foi a colocação, em Pimenteiras do
Oeste, de um cruzeiro de bronze ilustrado com chumbo e com a transcrição de um versículo
bíblico em alemão, datado de 3 de janeiro de 1907. Embora não existam registros, os moradores
mais antigos dizem que essa cruz foi levada pela família de um alemão que, em viagem pelo rio
Guaporé, ali faleceu, sendo vítima da febre amarela.
Pimenteiras do Oeste foi distrito de Cerejeiras até 1995, ocasião em que houve o desmembramento e a transformação em município.

Em 1920, o então chefe do 27º distrito telegráfico, o Major Alecarliense Fernandes da
Costa, sugeriu uma construção de uma linha telegráfica, partindo da estação de Vilhena em
direção ao Vale do Guaporé, interligando todos os lugarejos então conhecidos, dentre eles a
região que deu origem ao município de Cerejeiras. Entretanto o ramal não foi construído devido
às dificuldades financeiras e porque também havia políticos interessados em levar ao descrédito
o trabalho feito por Rondon.
Com o advento da Segunda Guerra Mundial veio à necessidade de se fazer o extrativismo
da borracha, abundante na Região Amazônica, inclusive na localidade que marca os primórdios
de Cerejeiras. Foi à época da imigração nordestina para a região Norte do país, a despeito de
haverem poucos seringueiros ou soldados de borracha na região Sul de Rondônia.
Durante o processo de colonização de Estado, as terras fora do eixo da BR-364 foram as
últimas a serem ocupadas, da mesma maneira que o foi a construção das linhas telegráficas em
razão do surgimento do telefone.
Devido à necessidade de ocupação da área do então Território Federal de Rondônia, aliada
à boa qualidade das terras, o INCRA, em 4 de outubro de 1973, criou o Projeto Integrado de
Colonização Paulo Assis Ribeiro, implantado em 21 de agosto de 1974 na gleba Guaporé, onde
se instalaram as primeiras famílias. Isso ocorreu inicialmente na região de Colorado do Oeste.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Registros posteriores indicam que o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon mandou
fazer explorações e levantamento dos rios localizados, desde as proximidades da estação de
Vilhena até o rio Guaporé, coletando informações científicas sobre borracha, zoologia, etnografia, mineralogia, geologia e águas termais. Todo material coletado foi levado para o Rio de
Janeiro (Jardim botânico e Museu Nacional). Isso consta em relatórios de 1915 do executor da
estratégica linha telegráfica Cuiabá-Santo Antônio do Rio Madeira.
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Simultaneamente, uma precária estrada de penetração foi aberta por volta de 1975,
seguindo a mesma direção proposta décadas antes pelo Major Alecarliense Costa. Nas margens
dessa estrada, agricultores postaram-se abrindo clareiras na mata virgem plantando cereais
para sua subsistência já que as terras eram muito férteis e, devido a isso, acabaram povos se
estabelecendo na região. No referenciado Projeto Integrado de Colonização Paulo Assis Ribeiro
(Colorado do Oeste), surgiu uma povoação no cruzamento da Linha Três com o Terceiro Eixo,
onde antes existia a sede da Fazenda Escondido. Era o início do núcleo urbano que deu origem
à atual cidade de Cerejeiras.
Na prática, o início da ocupação do que seria hoje a área urbana de Cerejeiras somente
ocorreu por volta de 1976, com a chegada de imigrantes de vários estados brasileiros, oriundos
principalmente das regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
A Emancipação Política do Município de Cerejeiras ocorreu no dia 5 de agosto de 1983,
pelo Decreto-lei nº 71, assinado pelo Governador Jorge Teixeira de Oliveira, com área desmembrada do município de Colorado do Oeste. Por meio da Lei nº 570, de 22 de junho de 1994, o
município cedeu área territorial para criação do município de Alto Alegre dos Parecis. Pela Lei nº
645, de 27 de dezembro de 1995, o município cedeu novamente área territorial, desta vez para
criação do município de Pimenteiras do Oeste.
Hoje, há residindo em Cerejeiras, representantes da terceira geração de habitantes e ocupantes dessa próspera, acolhedora e bela região do estado de Rondônia.
A cultura é diversificada, por ser popularizada por boa parte dos imigrantes do sul e nordeste do Brasil. A cidade tem a tradição de tomar chimarrão e também tererê, devido ao clima
local ser quente e úmido. A cultura indígena faz parte da história da cidade, em virtude de o
município ter fortes indícios e vestígios da ocupação de tribos indígenas na região.
Devido à imigração dos mineiros para a região, o pão de queijo, a pamonha, os doces e
outras tradições mineiras, inclusive a famosa expressão “trem”, foram incorporados pela população Cerejeirense.
Esse município está localizado a 800 quilômetros de Porto Velho (capital do estado), a 121
quilômetros do Portal da Amazônia (divisa da Amazônia Ocidental e do Pantanal) e a 30 quilômetros, em linha reta, do Rio Guaporé – a fronteira natural do Brasil com a Bolívia. Dessa cidade,
é possível ver as imensas paredes de pedra da serrania de Huanchaca da Bolívia, onde está o
Parque Nacional de Noel Kempff Mercado.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

O município de Cerejeiras é responsável por parte do Parque Estadual Corumbiara, que
é um corredor ecológico, interligando a Bacia Amazônica e demais campos que concentram as
nascentes dos principais rios do nosso estado.
Em Cerejeiras, adotou-se o mesmo padrão representativo, tal como inúmeras outras unidades da federação brasileira.
Características geográficas
Área: 2.783,300 km².
População estimada [2020]: 16.204 pessoas.
População no último censo [2010]: 17.029 pessoas.
Densidade demográfica [2010]: 6,12 hab/km².
PIB per capita [2017]: 25.009,71 reais.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) [2010]: 0,692
(Fonte: IBGE. Panorama – Brasil/Rondônia/Cerejeiras. Disponível em: <https://cidades.
ibge.gov.br/brasil/ro/cerejeiras/panorama>. Acesso em: 8 dez. 2020.)
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Hino do Município de Cerejeiras
O “Hino de Cerejeiras” foi consolidado segundo a Lei nº 035, de 16 de outubro de 1986, e
reflete a história da construção do município.
Tua história é forjada na bravura
No destemor do nobre bandeirante.
Na solidão sem fim dos seringais
E a fibra indomável do migrante.
Na campina verdejante da fazenda
Foi a escola o berço promissor,
Onde o projeto dividiu a terra
Com justiça ao bravo lavrador.
Cerejeiras,
Onde o campo plantado
É mais verde e bonito,
Com o fruto da terra
Vicejando no vale
E abraçando o infinito.
E tens hoje a epopeia do migrante
A construir em ti um mundo novo,
Traçando sobre a Terra o teu futuro
E o feliz destino de teu povo.
A grandeza que há na selva da Amazônia
Onde teu nome o povo foi buscar.
Na união do povo brasileiro

Cerejeiras,
Onde o campo plantado
É mais verde e bonito,
Com o fruto da terra
Vicejando no vale
E abraçando o infinito.
(Autor: FAÍSCA)

A história do município de Cerejeiras está diretamente ligada à conquista do Vale do
Guaporé. Assim, não podemos escrever a história do município sem considerarmos três fases
distintas: a conquista, a ocupação e o desenvolvimento.
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Que escolheu em ti viver e amar.
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A conquista
A história registra a presença de um bandeirante português chamado Aleixo Garcia que,
em 1524, aprisionava indígenas no Vale do Guaporé enquanto se dirigia ao Peru, sendo então
assassinado por esses indígenas nessa viajem. Encontra-se registro de Antônio Raposo Tavares,
em 1650, também percorrendo o Vale através do rio Guaporé.
Roquete Pinto, antropólogo da comissão da qual participou o ex-presidente americano
Rooselvet, nos fala do bandeirante Antônio Pires, que, em 1718, cortou o chapadão do reino dos
Parecis e de Luiz Rodolfo Villa que também percorreu o Rio Guaporé no ano de 1736.
Os espanhóis, por sua vez, atravessaram o rio Guaporé e, levados pelo espírito da conquista, começaram a ocupar o Vale do Guaporé em direção a serra dos Parecis. A presença
fixa do homem branco na região se deu com a fundação da missão de São Simão pelo padre
Francisco Xavier em 1746, a mando da coroa espanhola, seguida da missão de São Miguel e
Santa Rosa, sendo esta fundada pelo padre Atanásio Teodori no local onde se encontra hoje o
Real Forte Príncipe da Beira.
Por outro lado, em 1745, um ano antes da primeira missão fundada pelos espanhóis, os
bandeirantes portugueses Antônio de Almeida Morais e Tristão de Cunha Gago descobriram
ouro no rio Corumbiara (no então município de Cerejeiras), levando o governador da província
de Mato Grosso, capitão General Antônio Rolim de Moura, a mando da coroa de Portugal, a
designar Padre Augustinho Lourenço para fundar a primeira missão portuguesa. Isso foi feito em
12 de junho de 1752, às margens do rio Corumbiara, e recebeu o nome de missão de São José,
no local denominado Casa redonda, em virtude de existir uma casa nesse formato construída por
portugueses em 1743.
O mérito da conquista do Vale do Guaporé é dos homens comandados por Rolim de Moura,
substituído mais tarde no governo por seu sobrinho João Pedro da Câmara, que consolidou essa
conquista e cuja história e valentia não poderiam ser descritas neste simples arrazoado que
acabamos de fazer.
O intuito da nossa descrição é provar a presença do homem branco no atual município de
Cerejeiras e que, sem dúvida alguma, foi a razão para justificar a conquista de todo o Vale do
Guaporé em virtude da descoberta do ouro e de pedras preciosas.
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A prova material que podemos apresentar é a “cruz de bronze” (hoje, fincada em frente
à capela de Pimenteiras), encontrada em plena selva pela comissão Rondon, cujo trabalho na
Amazônia levou a Sociedade de Geografia de Nova Iorque a escrever o nome de Rondon no livro
de ouro daquela associação como “o quinto maior explorador do mundo”.
Diante dos fatos citados somos obrigados a fazer justiça para aqueles levados pelo espírito
de luta e aventura que conquistaram o Vale do Guaporé, porque, se não fosse o trabalho desses
homens, Rondônia não contaria hoje com Cerejeiras e outros municípios, afinal teriam sido terras conquistadas pela cora espanhola.
“Tua história é forjada na bravura,
No destemor, do nobre bandeirante […]”

16

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 16

15/12/2020 16:25:50

A ocupação
A seringueira, árvore nativa da Região Amazônica, era já no início do século XIX conhecida pelos jesuítas que utilizavam o látex para confecção de sapatos usados pelos indígenas e
demais pessoas das missões. No entanto, a sua utilização era limitada e a produção não despertava interesse.
Somente em 1842, quando Charles Goodyear e Hancook descobriram na Europa o processo de vulcanização da borracha esse subproduto da seringueira passou a ter valor comercial,
assim despertando interesse principalmente dos nordestinos, que, já no final do século, começaram efetivamente a ocupar a Amazônia, mais acentuadamente após a seca de 1877.
Houve uma verdadeira “corrida de ouro” pelos rios da Amazônia e Mato Grosso (Rondônia
na época pertencia aos dois estados). Levando os nordestinos a subir o rio madeira e seus
afluentes, chegando ao Vale do Guaporé. Através de Abunã e dos rios Purus, Juruá, e Javari,
chegaram às terras da República Boliviana, o que resultou na incorporação do atual estado do
Acre às terras brasileiras.
A Amazônia, principalmente Manaus e Belém, conheceram dias de glória, nadavam no
dinheiro, guardando, ainda hoje, relíquias arquitetônicas dessa época de luxo e riqueza.
Porém, o seringueiro continuou pobre e abandonado no meio da floresta. É preciso conhecer a Amazônia para se ter a ideia do sofrimento pelo qual pode passar um homem de região
diferente nesse local quando jogado repentinamente no meio do mato, sendo cercado por doenças tropicais e animais ferozes. Enfim, em meio ao perigo que o espreita em cada folha, árvore,
inseto ou água parada, na qual um anofelino depositou seus ovos, que serão transformados em
portadores de malária, o maior inimigo do homem na floresta tropical.
No entanto, o nordestino que é “antes de tudo um forte” soube adaptar-se à região, espalhando seus descendentes no “inferno verde”, tornando realidade o sonho da cora portuguesa.
Quem visita o 5º B.E.C, em Porto velho, encontra no portão da guarda as sábias palavras
do general Rodrigo Otávio: “Árdua é a missão de desenvolver a Amazônia, muito mais difícil,
porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la”.
Diante disso, temos que nos curvar e render homenagens aos que deixaram as marcas de
seus pés, também, no chão de Cerejeiras.
A descoberta da borracha sintética, os seringais de cultivo da Malásia e outros fatores contribuíram para a queda de preço da borracha; no entanto, a região da Amazônia não voltaria a
ser como antes, o seu destino estava traçado e, principalmente Rondônia, haveria de conhecer
dias nunca sonhados.

O desenvolvimento
A partir de 1970, após a inauguração da BR-29 em 1961, uma nova migração se dirigiria
à Amazônia, desta vez, principalmente do Sul do país. Ainda neste ano, em lugar do Instituto
Nacional de desenvolvimento agrário (INDA) e do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA),
extintos pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho, foi criado o INCRA, com a finalidade de criar e
implantar projetos de colonização ao longo das rodovias da Amazônia Legal. O seu trabalho
atingiu o atual município de Cerejeiras por meio do Projeto Integrado de Colonização Paulo de
Assis Ribeiro, liderado em 1975, em homenagem ao piloto que a serviço do INCRA faleceu na
região em desastre aéreo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

‘‘Na solidão sem fim dos seringais [...]”
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Começamos então a conhecer um novo herói, o lavrador, digno representante dos novos
habitantes do Estado. O homem que se sentiu pequeno diante da grandiosidade da floresta,
sentiu-se um nada por saber que o perigo é companheiro constante de quem anda no mato e
por saber que o perigo está no chão onde a cobra dorme tranquila e não quer ser incomodada.
Onde a onça, o escorpião, a tucandeira, os tocos e cipós podem fazer sua vítima. Aprendeu que
o perigo mora atrás de cada folha onde o carrapato e outros parasitas esperam o hospedeiro ou
uma cobra camuflada no cipó. Descobriu que o perigo está no ar que respira, povoado de mosquitos que transmitem ao homem febres não identificadas, malária, leishmaniose, febre amarela,
coceiras, entre outras enfermidades. Percebeu que o perigo está no vento que ameniza o calor
tropical porque pode fazer cair um galho de árvore em cima de quem passa. Descobriu que o
perigo mora na água, onde o jacaré, o poraquê e a sucuri esperam de tocaia.
Aprendeu que a selva tem inúmeras maneiras de minar as forças de quem ousa desafiá-la
e sentiu as mesmas sensações dos bandeirantes e dos seringueiros, para os quais, naquela
época, a Ciência não havia sequer descoberto remédios para combater as doenças tropicais.
Esse herói tem a nossa homenagem no verso que diz:
“E a fibra indomável do migrante [...]”
A seguir, citamos o início de tudo no que diz respeito à criação do município de Cerejeiras,
falamos da escola de pau a pique, erguida na sede da fazenda escondida, desapropriada em
função do projeto, que foi, por assim dizer, a “pedra fundamental” de Cerejeiras.
“Na campina verdejante da fazenda
Foi a escola o berço promissor [...]”
Lembramos o projeto, citado no tópico anterior, cujo objetivo veio fazer justiça ao homem
do campo, o pequeno agricultor tão relegado em nosso país, o qual, em Rondônia, provou que
da união desses homens que isoladamente representam pouco pode-se colher resultados surpreendentes, como a transformação total da economia de um Estado.
“Onde o projeto dividiu a terra

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Com justiça ao bravo lavrador [...]”
A partir da terceira quadra passamos a cantar o desenvolvimento propriamente dito, representado no trabalho do migrante de um modo geral que, dentro de sua profissão, dedica a
parcela de seus esforços em benefício do progresso da região. Lembrando mais uma vez que,
por tratar-se de uma área de vocação agrícola, o seu destino é traçado nos sulcos da terra pela
ferramenta do homem do campo.
“E tens hoje a epopeia do migrante
A construir em ti um mundo novo
Trançando sobre a terra o teu futuro
E o feliz destino do teu povo [...]”
Em 8 de dezembro de 1979, quatro anos após a libertação da área, o povo se reuniu para
escolher o nome do município. Entre tantos, foi escolhido o atual, que alguém teve a feliz ideia de
buscar no que há de mais nobre na floresta amazônica, perpetuando assim a árvore de lei que,
por estranha ironia, desapareceu da região dentro de poucos anos.
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Nosso hino lembra esse fato para ensinar às gerações futuras que o município nasceu,
também, a custas de sacrifício de milhares de árvores nobres que um dia cobriram o chão onde
nossos descendentes pisarão com orgulho.
“A nobreza que há na selva da Amazônia
Onde o nome teu povo foi buscar [...]”
Os dois últimos versos desta quadra são dedicados aos brasileiros de várias naturalidades
que, levados pelo espírito de aventura e destemor, juntaram-se em Cerejeiras, escolhendo-o
como lugar para viver e amar.
“Na união do povo brasileiro
Que escolheu em ti viver e amar [...]”
Até aqui o nosso hino é um poema. Ao estribilho, porém, dedicamos a mais pura poesia de
palavras simples, para o qual nos furtamos de fazer qualquer comentário, deixando aos participantes da comissão julgadora a tarefa de interpretação, mesmo porque a poesia nasce da alma
sem qualquer explicação.
“Cerejeiras,
Onde o campo é plantado
É mais verde e bonito,
Com o fruto da terra
Vicejando no Vale
E abraçando o infinito”

Bibliografia do Hino de Cerejeiras
Terras de Rondônia – Abnael Machado de Lima
No rastro dos Pioneiros – Amizael Gomes da Silva
Nas selvas amazônicas – Manoel Rodrigues Ferreira
Rondon o Sertanista – Flávio Guerra
Turismo RO (Secet-RO)
Calendário Cultural 1981/1985 – Secet-RO

Órgãos consultados
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – RO
Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – RO
5º Batalhão de Engenharia de Construção
REVISTAS:
Interior (Min. Interior), Edição n. 12, p. 38; n. 37, p. 24; n. 27
Amazônia (Min. Interior) Edição n. 52, p. 30; n. 44, p. 6
Manual Técnico (Cultura da Seringueira – Embrater)
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Histórico Do Real Forte Príncipe da Beira – Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e
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Bandeira do município
A bandeira do Município de Cerejeiras
tem como cores predominantes o verde, o
amarelo e o branco.
Tal como na bandeira nacional, o verde
significa a Casa de Bragança, da qual procedia
o Imperador Dom Pedro I.
Também com amparo na bandeira nacional, o amarelo significa a Casa de Habsburgo,
da qual procedia a Imperatriz Leopoldina, primeira esposa do Imperador Dom Pedro I.
Tal Imperador, quando declarou a independência do Brasil em 1822, determinou e atuou
decisivamente na criação do pavilhão nacional do novo país por ele fundado. Inspirado nas cores
dos brasões de família dele e da esposa fez constar o verde (Portugal/Bragança) e o amarelo
(Império Austro-húngaro/Habsburgo) como cores predominantes na bandeira nacional.
A bandeira do Município de Cerejeiras é representada por um retângulo subdividido em
quatro triângulos. O triangulo maior, na parte superior, é branco composto de um triângulo menor
com uma faixa branca na base, com o topônimo “CEREJEIRAS”. Dentro dele há a representação do céu azul com uma estrela branca e, abaixo, o verde e as duas toras de madeira representando a produção madeireira da região. O lado direito do triângulo ostenta um ramo de café
frutificado e, o lado esquerdo, cachos de arroz, salientando a produção agrícola em destaque no
município. Os triângulos que compõem a outra parte da bandeira são: um verde, que representa
as matas, e outro amarelo, indicando a riqueza aurífera da região.

Armas do Município de Cerejeiras
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As Armas Municipais são compostas de um escudo no
formato de uma enxada, representando os primeiros desbravadores que exploraram o rico solo com trabalho e dedicação.
O rio Guaporé é o mais importante no Município, pois representa fonte de pesca, ponto turístico e meio de transporte.
Abaixo do rio, há toras de madeira, as quais deram origem ao
nome do município: Cerejeiras.
Acima do rio, há um pôr do sol e, de ambos os lados, o
cruzamento de cachos de arroz formando um arco que fecha
o formato da enxada. Abaixo do arco, foram escritas as datas
“1979” e “1983”, bem como “RONDÔNIA”. Essas datas representam o início da colonização e a emancipação política. Ao
lado de cada cacho de arroz, tem um pé de milho e, abaixo,
ramos de café.
Observação: as armas municipais são referentes ao período que antecedeu a emancipação do Município de Pimenteiras do Oeste.
(Fonte: Disponível em: <http://www.cerejeiras.ro.gov.br/historia/>. Acesso em: 8 dez. 2020.)
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HISTÓRICO EDUCACIONAL DE CEREJEIRAS
A história educacional de Cerejeiras teve origem em pleno processo de colonização da
região, em 1976, quando os colonos migrantes da época construíram uma escola de pau a
pique, onde o chão era a própria terra, na sede da fazenda Escondido, que havia sido desapropriada. Hoje esse local é o centro da cidade de Cerejeiras. A primeira professora do Município foi
a Senhora Maria Helena Barreiros, que foi homenageada com o nome de uma escola municipal
construída na zona urbana localizada na rua Rio de Janeiro, 2440, bairro Jardim São Paulo –
EMEIEF Professora Maria Helena Barreiros.
A construção da primeira escola contribuiu para a permanência dos colonos migrantes
nas terras, em meio aos perigos da floresta, às doenças e às dificuldades de sobrevivência em
um local desconhecido, onde tudo precisava ser construído. A partir disso, intensificaram-se as
migrações e o povoado recém-formado começou a crescer graças às terras férteis da localidade
ocupada, porém pertencendo ao município de Colorado do Oeste. No período de 1976 a 1983,
a colonização se expandiu espantosamente e Cerejeiras obteve a sua emancipação política em
5 de agosto de 1983.
A primeira escola urbana a ser construída em Cerejeiras foi a Escola Estadual Floriano
Peixoto, Decreto nº 1250 de 4 de agosto de 1981.
Com a chegada expressiva de imigrantes de várias regiões do Brasil, a ocupação da região
se expandiu e, com ela, a necessidade da construção de muitas escolas, principalmente na
área rural. A Administração da época iniciou então a construção de pequenas escolas a cada
4 quilômetros, nas linhas e nos eixos conforme as terras iam sendo ocupadas e a população
aumentando.
Essas escolas atendiam as crianças da 1ª série a 4ª série (nomenclatura usada na época),
de forma multisseriada, ou seja, geralmente o mesmo professor trabalhava com duas séries de
manhã e duas séries de tarde.
A construção dessas escolas foi iniciada na década de 1980 e quase sempre os moradores contribuíam com a mão de obra deles mesmos, enquanto a administração pública fornecia
os materiais para a construção. O município chegou a ter 62 escolas rurais em funcionamento,
conforme nomenclatura, endereço e Decreto de criação delas. Nesse período, Pimenteiras do
Oeste era distrito de Cerejeiras.

ESCOLA

ENDEREÇO

AUT. DE FUNC.

DECRETO
CRIAÇÃO

00002/83

1246/81

EPG ALTO ALEGRE

LINHA 6 – ESQ. C/A 4ª EIXO

EPG ALVORADA

LINHA 2 – 3ª EIXO KM 11

004/CEE/RO/96

1021/83

EMPG EMÉRICO VESPÚCIO

LINHA 2 – ESQ. C/A 4ª EIXO

031/00/CEE/RO

113/90

EPG ANITA GARIBALDI

LINHA 1 – 3ª EIXO KM 8

048/00/CEE/RO

2725/85

EPG BANDEIRANTES

LINHA 7 – ESQ. C/A 4ª EIXO

EPG BELA VISTA

LINHA 4 – ESQ. C/A 4ª EIXO

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG BENJAMIN FRANKLIN

LINHA 7 – 3ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

2725/85

EPG BOA VISTA

LINHA 5 – 2ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

1246/81

EMPG CAMPO LIMPO

LINHA 5 – 4ª EIXO KM 12

004/CEE/RO/96

193/89
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Escolas Rurais Antigas
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ESCOLA

ENDEREÇO

AUT. DE FUNC.

DECRETO
CRIAÇÃO

EPG CAMPOS SALES

LINHA 2 – ESQ. C/A 3ª EIXO

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG CANTINHO FELIZ

LINHA 1 – 3ª EIXO KM 12

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG CARLOS GOMES

LINHA ELET. 3ª EIXO – ENT L3/L2

004/CEE/RO/96

3475/87

EPG CERQUEIRA DE MENEZES

LINHA 5 – 3ª EIXO KM 8

EPG COROA VERMELHA

LINHA 4 – 2ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

899/78

EPG CEL. AMÍLCAR MAGALHÃES

LINHA 5 – ESQ. C/A 3ª EIXO

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG CEL. JORGE T. DE OLIVEIRA

LINHA B – 5ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

3475/87

EPG CRISTÓVÃO JAQUES

LINHA 2 – 2ª EIXO KM 10,5

159/78

899/78

EPG D. PEDRO I

LINHA 1 – 3ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG DR. CARLOS R. LEAL

LARANJEIRAS

EPG ÉRICO VERÍSSIMO

LINHA 3 – 3ª EIXO KM 8

04/00/CEE/RO/96

1246/81

EPG EUCLIDES DA CUNHA

LINHA B – ESQ. C/A 5ª EIXO

EPG EVALDO BRAGA

LINHA 3 – 3ª EIXO KM 10

004/CEE/RO/96

1246/81

EMPG GETÚLIO VARGAS

LINHA 4 – 3ª EIXO KM 12

004/CEE/RO/96

193/89

EMPG GRACILIANO RAMOS

LINHA ELET. DA L2/L1 KM 4

100/89

3475/87

EPG GUAIANASES

LINHA 6 – 2ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG HELICÔNIA

LINHA 4 – ESQ. C/A 3ª EIXO

100/89

1246/81

EPG HERMELINDA M. C. LEME

LINHA 5 – 4ª EIXO KM 8

EPG HUMBERTO DE CAMPOS

LINHA 3 – 3ª EIXO KM 4

EPG INDIRA GANDHI

LINHA 4 – 3ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG IPÊ

LINHA 2 – ESQ. C/A 4ª EIXO

100/89

2725/85

EPG IPIRANGA

LINHA 5 – 4ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG JEAN PIAGET

LINHA 4 – 2ª EIXO KM 11

EPG JÔ SATO

LINHA 8 – ESQ. C/A 4ª AIXO

EPG JOAQUIM NABUCO

LINHA 2 – 3ª EIXO KM 4

EPG LA SALLES

LINHA 1 – ESQ. C/A 4ª EIXO

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG MACHADO DE ASSIS

LINHA 3 – 2ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

1246/81

EMPG MARANATA

LINHA B – 4ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

193/89

EMPG MARCILIO DIAS

LINHA ELET. DA L3/L2 KM 12

004/CEE/RO/96

193/89

EMPG MARECHAL RONDON

LINHA 6 – 4ª EIXO KM 8

057/91

193/89

EPG MARTA

LINHA 1 – 2ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

899/78

EPG MONTEIRO LOBATO

LINHA 6 – 3ª EIXO KM 4

EPG NAPOLEÃO

LINHA 5 – 3ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

2725/85

EPG NOVA UNIÃO

LINHA 2 – 4ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG OLAVO BILAC

LINHA 1 – ESQ. C/A 3ª EIXO

094/00/CEE/RO

1246/81

EPG OSVALDO CRUZ

LINHA 3 – ESQ. C/A 4ª EIXO

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG PAVÃO

LINHA 2 – 3ª EIXO KM 7,5

004/CEE/RO/96

899/78

2725/85

1246/81
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ESCOLA

ENDEREÇO

AUT. DE FUNC.

DECRETO
CRIAÇÃO

048/00/CEE/RO

2725/85

EPG PÉROLA DO OESTE

LINHA 4 – 4ª EIXO KM 4

EPG PIRATININGA

LINHA 3 – 4ª EIXO KM 4

EPG PRINCESA ISABEL

LINHA 8 – 3ª EIXO KM 10,5

EPG PRUDENTE DE MORAIS

LINHA 6 – 2ª EIXO KM 4

EPG 15 DE NOVEMBRO

LINHA 5 – ESQ. C/A 4º EIXO

EPG SABIÁ

LINHA 2 – 2ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

899/78

EPG SÃO JOÃO BATISTA

LINHA 3 – 2ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

1897/84

EPG 7 DE SETEMBRO

LINHA 4 – 3ª EIXO KM 4

048/00/CEE/RO

1246/81

EPG TAMOIO

LINHA 5 – 2ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

1246/81

EPG TIRADENTES

LINHA 7 – 3ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

2725/85

EPG 13 DE MAIO

LINHA 4 – 2ª EIXO KM 8

100/89

1246/81

EPG 31 DE MARÇO

LINHA 2 – 4ª EIXO KM 12

EPG UNI CAMPO

LINHA 6 – ESQ. C/A 3ª EIXO

114/00/CEE/RO

113/90

EPG VINÍCIUS DE MORAIS

LINHA 5 – 3ª EIXO KM 12

EPG VITOR MEIRELES

LINHA 6 – 3ª EIXO KM 4

004/CEE/RO/96

3475/87

EPG XAVANTES

LINHA 6 – 3ª EIXO KM 8

004/CEE/RO/96

1246/81

Os professores dessas escolas multisseriadas, além de ministrarem aulas para quatro turmas, geralmente duas de manhã e duas de tarde, faziam a merenda, limpavam a escola e muitos
andavam mais de 20 quilômetros para lecionar ou se alojavam em casas de família próximo à
escola ou até mesmo na própria escola.

Em 1983, foi disponibilizado aos professores de Cerejeiras o curso LOGOS II, Resolução
nº 002/1983/CEE/RO, com o objetivo de formar em regime emergencial de professores, habilitando-os em Segundo Grau/Magistério. O curso trabalhava com sistema modular, onde existia
um plano de atividades diversificadas e flexível, no qual o estudante (o professor, no caso) estabelecia sua própria organização de estudos. Após o LOGOS II, foram disponibilizados os cursos
Fênix e Pró-formação, que deram continuidade à formação dos professores.
Atualmente, muitos desses profissionais já se aposentaram ou migraram para outra rede
de ensino, mas vários deles ainda estão atuando na rede municipal de Cerejeiras. Estes, que
fizeram parte de um período muito difícil, porém essencial para a educação do município. No
entanto, é notório o trabalho deles na evolução do processo ensino e aprendizagem à população
daquela época, pelas condições precárias de acesso da sede do município até as escolas rurais
que, em alguns casos, chegavam, aproximadamente, a 50 quilômetros de distância. Nesse contexto, deixamos aqui registrado aos profissionais da educação daquela época nosso respeito e
admiração pelo empenho no trabalho realizado.
Com a decadência da exploração de madeira e o início da mecanização agrícola, um
expressivo percentual de pequenos proprietários venderam suas terras e mudaram para a zona
urbana ou outros municípios. Com o êxodo rural, o número de alunos na zona rural caiu drasticamente, forçando a desativação da maioria das escolas multisseriadas.
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Devido à dificuldade de encontrar profissionais com formação adequada na época, os professores que atuavam eram leigos, tinham o primeiro grau, o qual corresponde hoje às séries
finais do Ensino Fundamental, e poucos o magistério.
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Em 1990, foram construídas e iniciaram suas atividades três escolas em alvenaria, com
estrutura física adequada à área rural, estas eram: Escola Municipal Américo Vespúcio, no quarto
eixo, esquina com linha 02; Escola Municipal Uni Campo, na Linha 06, esquina com terceiro eixo;
Escola Municipal Olavo Bilac, no terceiro eixo, esquina com linha 01. Essas instituições atendiam
alunos da 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Com isso, várias escolas multisseriadas foram
desativadas. Na zona urbana, nesse mesmo ano, foi construída a escola Municipal de Educação
Infantil e Ensino Fundamental Regina Sperfeld Sebold, Decreto nº 056 de 16 de fevereiro de
1990, que atendia alunos da 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental.

Escola M.E.I.E.F. Regina Sperfeld Sebold
Endereço: Rua Bahia, 638 – Eldorado
Telefone: (69) 3342-2082
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Posteriormente, próximo ao centro da cidade, construiu-se e iniciou suas atividades a
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mundo da Criança, pelo Decreto
nº 107, de 30 de março de 1992, para atender alunos da Educação Infantil (pré-escola) e de 1ª
a 4ª série. Em 2012, a Lei Municipal nº 2.044/2012 alterou o nome da escola, que passou a ser
denominada Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Mundo da Criança
Tiago Panatto. Hoje, essa é a maior escola da rede municipal no quesito número de alunos e
atende aproximadamente 450 crianças.

24

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 24

Escola M.E.I.E.F. Mundo da Criança Tiago Panatto
Endereço: Rua Panamá, 2489 – Liberdade
Telefone: (69) 3342-2804

15/12/2020 16:25:52

Em 1999 foi construída e iniciou suas atividades a Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Professora Maria Helena Barreiros, pelo Decreto nº 079, de 29 de outubro
de 1999.

Escola M.E.I.E.F. Professora Maria Helena Barreiros
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 2440 – Jardim São Paulo
Telefone: (69) 3342-2609

Creche Municipal Marilene Pereira de Souza
Endereço: Avenida dos Estados, 955 – Eldorado
Telefone: (69) 3342-4159

No ano de 1990, iniciou suas atividades a Creche Santa Rita de Cássia.
Em 2006, a Lei Municipal nº 1.303 de 8 de maio de 2006, alterou o nome do local para
Creche Municipal Zilda Santos Souza. Esta foi desativada em 2014, ano que a Escola Municipal
de Educação Infantil Isabel Oliveira de Almeida iniciou suas atividades, recebendo os alunos da
instituição de ensino desativada.
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No ano de 2007, iniciou suas atividades a Creche Municipal Marilene Pereira de Souza,
pelo Decreto nº 094, de 1º de março de 2007.
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A Escola Municipal de Educação Infantil Isabel Oliveira de Almeida iniciou suas atividades em 2014, pelo Decreto nº 142, de 14 de abril de 2014. Uma escola-padrão construída com
recurso federal, com Programa Proinfância e atende atualmente crianças com idade de 1 (um) a
3 (três) anos e 11 (onze) meses.

Escola Municipal Educação Infantil Isabel Oliveira de Almeida
Endereço: Rua Minas Gerais com Avenida Brasil, S/N – Floresta
Telefone: (69) 3342-4022
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A Escola Municipal Irmã Dulce pertencia à Rede Estadual de Ensino e foi municipalizada
em 2016 a partir da parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura Municipal
de Cerejeiras que celebraram o Termo de Cooperação Técnica nº 022/2015, disciplinado pelo
Decreto Estadual nº 20.070, de 24 de agosto de 2015. Com o Decreto Municipal nº 138/2016, a
escola passou a ser denominada Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Irmã Dulce.

Escola M.E.I.E.F. Irmã Dulce
Endereço: Rua José de Souza Neiva, 835 – Maranata
Telefone: (69) 3342-3275
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Em 2011, a Escola particular Moranguinho Feliz encerrou suas atividades. Por ser uma
escola reconhecida e pela necessidade de ampliar as vagas da Educação Infantil, o município
de Cerejeiras fez a aquisição do imóvel. Com isso, a Escola Moranguinho Feliz tornou-se uma
instituição municipal atendendo Educação Infantil de 4 e 5 anos (pré I e II), pelo Decreto nº 561,
de 20 de setembro de 2012.

Escola M.E.I. Moranguinho Feliz
Endereço: Rua Antônio Carlos Zancan, 1995 – Maranata
Telefone: (69) 3342-3797

Um fato marcante na educação de Cerejeiras foi a realização do Programa de Habilitação
e Capacitação de Professores da rede pública federal, estadual e municipal (PROHACAP)
em 1999, através da Resolução nº 293/CONSEPE, de 2 de junho de 1999, pela Universidade
Federal de Rondônia (UNIR). O programa atendeu professores que estavam em pleno exercício
do magistério no estado de Rondônia. Nessa época, as maiorias absolutas dos professores que
atuavam na Rede Municipal de Cerejeiras não tinham formação em nível superior. A prefeitura
Municipal de Cerejeiras fez um convênio com a UNIR, pagando parte das mensalidades dos
seus professores para que pudessem fazer uma licenciatura. Em 2004, com a conclusão do
PROHACAP, o município de Cerejeiras passou a ter em seu quadro em média 90% de seus
professores licenciados.
Entre os anos de 2000 a 2010, ocorreu a expansão da agricultura mecanizada, com o
plantio de arroz, soja e milho. Nesse período, Cerejeiras recebeu muitos sulistas que compraram
propriedades em nosso município para atividade agrícola, devido à boa qualidade das terras
e ao clima adequado. Com isso, muitos pequenos produtores venderam suas propriedades e
migraram para a cidade ou compraram terras em outros municípios. Tivemos, portanto, redução
da população rural, já que a escassez da extração de madeira havia diminuído muito, e a agricultura familiar foi perdendo espaço para a lavoura mecanizada. Com o êxodo rural, a população
da zona rural caiu drasticamente e isso fez com que gradativamente as escolas polos fossem
desativadas por falta de alunos. Os estudantes que ainda residem na zona rural são conduzidos
por meio de transporte escolar para serem atendidos nas escolas na sede do município.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Com a diminuição da população rural e consequentemente de alunos, as escolas multisseriadas foram sendo desativadas gradativamente. No ano de 2000, com a desativação de quase
todas, permanecendo apenas as escolas Anita Garibaldi, Sete de Setembro e Pérola do Oeste.
As escolas Américo Vespúcio, Uni Campo e Olavo Bilac tornaram-se escolas polos. Passando a
atender toda a demanda ao seu redor com o auxílio do transporte escolar.
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Atualmente, temos na rede municipal de Cerejeiras 7 (sete) escolas, sendo: 1 (uma)
Creche, 2 (duas) escolas de Educação Infantil, 4 (quatro) escolas de Educação Infantil e Ensino
Fundamental (da pré-escola ao 5º ano). Em 2020, estão matriculados na Rede Municipal de
Ensino de Cerejeiras 1.572 (mil quinhentos e setenta e dois) estudantes.

Escolas municipais e avanços do IDEB
A Rede Municipal de ensino de Cerejeiras tem grandes desafios a serem superados, porém
tem aumentado gradativamente seus índices educacionais. Na certeza de que este é o papel do
município: promover ações estratégicas em parceria com demais instituições de ensino e sociedade, as quais estejam engajadas na promoção da educação pública de qualidade, melhorando
o desempenho e a aprendizagem de nossas crianças. Assim, o município tem ampliado o quantitativo de vagas ofertadas, inclusive na Educação Infantil. O IDEB do município vem evoluindo
por meio de ações conjuntas da rede municipal de ensino, tais como formação continuada para
docentes e demais colaboradores, bem como com investimento em infraestrutura e serviços.
IDEB Observado

Escola

Metas Projetadas

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

EMEIEF IRMA DULCE 4.5

5.0

EMEIEF MUNDO DA
CRIANÇA TIAGO
PANATTO

5.1

EMEIEF PROFMARIA
HELENA BARREIROS
EMEIEF REGINA
SPERFELD SEBOLD

4.5

3.7

3.8

5.2

4.0

4.0

5.5

4.6

6.0

4.7

6.0

5.9

6.9

5.8

6.2

6.2

5.6

5.8

6.0

5.7

5.1

4.6

3.8

4.9

5.3

5.6

5.8

6.1

6.3

6.6

5.4

5.6

5.9

6.1

6.4

6.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.2

5.5

5.8

4.1

4.5

4.8

5.1

5.4

5.7

5.9

(Fonte: Elaborado pelo setor pedagógico da SEMED – 2020)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
É o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Para fazer essa medição, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) utiliza uma escala que vai de
0 a 10. A meta para o Brasil é alcançar a média 6.0 até 2021, patamar educacional correspondente ao de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Suécia. Criado pelo Instituto Nacional de Pesquisa
Educacional Anísio Teixeira (Inep) em 2007, o IDEB sintetiza em um único indicador dois conceitos importantes para aferir a qualidade do ensino no país:
I.

Fluxo: representa a taxa de aprovação dos estudantes.

II.

Aprendizado: corresponde ao resultado dos estudantes no Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb), aferido tanto pela Prova Brasil, avaliação censitária do
ensino público. Com o IDEB, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e
expressa em valores os resultados mais importantes da educação. Aprendizagem
e fluxo têm também o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de
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ensino retiver seus estudantes para obter resultados de melhor qualidade no Saeb
ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do
sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do estudante sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do
sistema. O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol da
qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) para a educação básica.
O PDE estabelece, como meta, que em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 – média
que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável a dos países
desenvolvidos.

Cerejeiras
O IDEB 2019 nos anos iniciais da rede pública municipal atingiu a meta, cresceu e alcançou
6,4. O foco agora deve ser melhorar ainda mais os índices já alcançados, buscando cada vez
mais a qualidade do processo ensino-aprendizagem e aumentar os números do fluxo escolar.

IDEB do município de cerejeiras em 2019
Aprendizado

Fluxo

Ideb

6,73 0,95 6,4
Quanto maior a nota,
maior o aprendizado

Quanto maior o valor,
maior a aprovação

Meta para o município
5,7

EVOLUÇÃO DO IDEB NO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
EVOLUÇÃO DO IDEB
Município

Meta do município

7

5

4

3

2005

0,95

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

A cada 100 alunos, 5 não foram aprovados

(Fonte: Disponível em:<https://www.qedu.org.br/cidade/4431-cerejeiras/>. Acesso em: 23 set. 2020.)
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IDEB do Município de Cerejeiras – Escolas Municipais em 2019
Município
Cerejeiras

Ideb Observado

Metas Projetadas

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
3.9

4.1

4.7

5.1

5.3

5.4

6.0

6.1

3.9

4.3

4.7

4.9

5.2

5.5

5.8

6.1

IDEB do Município de Cerejeiras – Escolas Públicas
Município
Cerejeiras

Ideb Observado

Metas Projetadas

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.0

4.5

4.9

5.4

6.2

5.9

6.4

6.4

4.1

4.4

4.8

5.1

5.4

5.7

5.9

6.2

O objetivo da rede municipal de ensino é trabalhar em favor da melhoria na qualidade da
educação do município, e o Referencial Municipal Comum Curricular, na busca de subsidiar as
ações pedagógicas da escola e o trabalho docente, torna-se um instrumento de consulta e apoio
que dialogará com o professor no sentido de contribuir para uma aprendizagem significativa.
Como um dos instrumentos de aprimoramento do trabalho docente, a formação continuada
dos profissionais da educação é um processo constante na rede municipal de educação de
Cerejeiras.
Investir na qualificação de seu quadro profissional sempre foi um dos objetivos da Secretaria
de Educação, que realiza essa tarefa em diferentes formatos e modalidades. As formações acontecem por meio de seminários, palestras, oficinas pedagógicas, produções de materiais didáticos, tanto específicas nas escolas quanto reunindo profissionais em formações conjuntas que
buscam em sua prática pedagógica dedicar momentos para refletir sobre o seu “ser” e “fazer”
docente.
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O documento Referencial Curricular é o resultado do trabalho colaborativo dessa rede de
educação, que é entendida por todos os profissionais que atuam nela como a base para o desenvolvimento do nosso município.

Cerejeiras vem melhorando a qualidade de
vida de seus munícipes
Ao longo dos anos, muitas melhorias foram sendo desenvolvidas no município de Cerejeiras
com objetivo de garantir qualidade de vida à população.
Dentre as melhorias, neste ano, 2020, mais de 3.000 (três mil) lâmpadas LED foram instaladas em Cerejeiras. A obra de substituição da iluminação pública faz parte do Programa de
Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), executado pela Energisa
Rondônia. O coordenador do projeto explica que essa é uma melhoria de qualidade de vida para
a população, pois um local iluminado aumenta a sensação de segurança. A medida também
reduz o consumo de energia e, consequentemente, a economia dos recursos públicos.
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Ruas de Cerejeiras – Foto: Divulgação
(Disponível em: <https://g1.globo.com/ro/
rondonia/especial>. Acesso em: 8 abr. 2020).

Saneamento básico de Cerejeiras
Planejar, repensar e executar ações para o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente é primordial para o desenvolvimento sadio de uma comunidade. Ter o
saneamento básico é um fator essencial para a progressão de um município. Com o objetivo de
prevenir doenças, promover saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade
do indivíduo, facilitando a atividade econômica bem como cumprir a lei, a administração pública
priorizou investimentos nessa área para garantir tais melhorias aos munícipes.
No ano de 2013, iniciaram as obras para construção da rede de esgoto que atualmente
contempla 95% da zona urbana do município. As fossas privadas estão sendo gradativamente
desativadas pelos moradores. Dessa forma, foram implantados um total de 120 mil metros de
rede de esgoto e 5.700 ligações domiciliares que atendem quase toda a população urbana no
município, garantido melhoria e qualidade de vida à população.

O projeto de coleta seletiva de materiais recicláveis começou no ano de 2015 com palestras
nas escolas municipais e estaduais, pela distribuição de materiais informativos, além de sacolas
ecológicas para todas as residências da cidade. A ideia nasceu da necessidade de diminuir a
quantidade de lixo no aterro sanitário para promover a conscientização ambiental e a valorização
da mão de obra dos catadores. No ano de 2017, com o projeto já fortalecido, foram retirados do
meio ambiente 45 mil quilos de ferro, 7 mil quilos de alumínio, 28 mil quilos de plástico e 5 mil quilos de papelão, dados que aumentam a cada ano. Os materiais recolhidos para reciclagem são:
papéis, papelão, alumínio, plásticos, aparelhos eletrônicos e vidro. A Associação de Catadores
de Materiais de Cerejeiras (Assocer), que é responsável pela coleta seletiva de lixo no município,
formada por moradores da cidade, tem organização própria com veículo para coleta e também
prédio organizado para o recebimento, a separação e o despacho dos materiais.
Os moradores de Cerejeiras sentem-se felizes e valorizados com tais melhorias. Viver em
uma cidade onde se pensa e executa ações visando à qualidade de vida é orgulho para os cidadãos cerejeirense.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Cerejeiras também é destaque e referência entre os municípios de Rondônia e até mesmo
entre os municípios brasileiros com o projeto de coleta seletiva de materiais recicláveis. O projeto
acontece com a participação dos familiares na separação e organização dos materiais destinados à coleta, bem como no encaminhamento do recolhimento que é feito pela associação que
organiza os dias de acordo com os bairros da cidade.

(Fontes: Disponível em: <http://www.rondonia.ro.gov.br/> <http://www.arom.org.br/>. Acesso em: 8 abr. 2020.)
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HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL
CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
Em 6 de março de 2020, aconteceu o minicurso com início das formações para implementação da BNCC e construção do currículo municipal. O objetivo deste foi de instrumentalizar gestores, coordenadores, orientadores, equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e
educadores das redes municipal e particular.
O encontro aconteceu na EMEIEF Mundo da Criança Tiago Panatto e teve a duração de
8 horas, para a condução do processo de construção curricular nas escolas, tendo como base
a BNCC. Participaram desse encontro os diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores,
professores das redes municipal, estadual e particular, bem como a equipe SEMED.
No dia 16 de março de 2020, foi publicado o Decreto do Estado de Rondônia |nº 24.871 que
suspendeu as aulas no estado diante do contexto da pandemia de covid-19, doença provocada
pelo novo coronavírus. Por esse motivo, foram paralisadas as aulas no município de Cerejeiras a
partir do dia 18 de março de 2020, quando foi decretada a antecipação do recesso escolar até o
dia 1º de abril de 2020. Os trabalhos de elaboração do currículo passaram a ser realizado on-line
com reuniões remotas, por grupos de WhatsApp, e-mail, entre outros recursos tecnológicos.
Nos dias 14 e 15 de abril de 2020, foram realizados pequenos grupos de estudos na Escola
Mundo da Criança Tiago Panatto para dialogar com os professores e tirar dúvidas, fornecendo
orientações sobre os trabalhos da construção da matriz curricular do município. Nos encontros, que não puderam ser on-line, os participantes e as instituições seguiram rigorosamente as
orientações do Ministério da Saúde referente a esse período de pandemia, com a utilização de
máscaras e álcool em gel.
Os trabalhos seguiram divididos em grupos correspondentes às faixas etárias e aos anos
do Ensino Fundamental, os grupos com média de quatro professores e um coordenador decidiram a melhor maneira de conduzir os trabalhos. Utilizando diversas estratégias entre encontros
presencial e on-line, mediante às tecnologias disponíveis, foi possível os trabalhos transcorrerem
da melhor forma possível, garantindo os avanços esperados dentro dos prazos previstos.

Cronograma de ações
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Ações

Responsável

1. Definição do formato das novas SEMED/
Matrizes alinhadas à BNCC.
Gestão

Até
Até
Até
Até
Até
Até
Até
Até
13/mar. 30/Abr. 31/Mai. 15/Jun. 14/ago. 30/set. 15/out. 30/out.
X

2. Checklist/complementação das GT por seg.
Matrizes. Curriculares/BNCC.
GT por CP

X

3. Escrita da parte introdutória.

SEMED

X

4. Revisão/consulta pública/validação das Matrizes.

Coord.
Pedag.

5. Encaminhamento para o CME.

SEMED

6. Diagramação e Editoração do
material.

SEMED

7. Lançamento Oficial da versão
impressa do RCM.

X
X
X
X
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FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DO CURRÍCULO
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
As práticas pedagógicas na Educação Infantil, pelo respeito às crianças e ao seu desenvolvimento, serão elaboradas com base em fundamentos pedagógicos a partir da BNCC, a qual tem
sua centralidade nas Diretrizes Curriculares Nacionais para educação Infantil (DCNEI). Esses
fundamentos nortearão as experiências de aprendizagens oportunizadas às crianças nas instituições, de modo a favorecer o protagonismo infantil.

As dez competências
A BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que
devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes
e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania
e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC.

1.

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2.

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das Ciências, incluindo
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

3.

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4.

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5.

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

6.

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do Planeta.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

São importantes que sejam oportunizadas experiências e vivências no dia a dia escolar
das crianças para o desenvolvimento das seguintes competências:
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8.

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se
na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.

9.

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo- 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.

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.
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As 10 competências gerais

*Conteúdo originalmente publicado em 25 de maio de 2017 com dados da terceira versão da BNCC e
atualizado em 6 de março de 2018 de acordo com informações presentes na versão homologada pelo MEC.
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FORMAÇÃO INTEGRAL
Na BNCC, afirma-se, de maneira explícita, que o seu compromisso com a educação integral, reconhecendo, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento
humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual (cognitiva)
ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da criança,
do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno,
nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e
de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades (BRASIL, 2017).
Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com
o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos
que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe
considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de
criar novas formas de existir. (BRASIL, 2017).
É sob a perspectiva da reflexão e da ampliação das considerações sobre o fazer pedagógico dessa etapa do Ensino Básico que a formação integral representa uma proposta de trabalho
educativo integrado, em sintonia com a vida, as necessidades, as possibilidades e os interesses
das crianças, onde elas são vistas como cidadãs de direitos em todas as suas dimensões. Com
isso, a educação integral rompe com a ideia de desenvolvimento de aprendizagens fragmentadas e descontextualizadas das práticas sociais, quando o fazer docente tem como foco a
formação integral das crianças dentro do que lhes é de interesse e de uso social, quando todas
as experiências propiciadas a elas deverão ser contextualizadas dentro de uma função real e
situacional, que tenham significado.

EDUCAÇÃO INTEGRAL
Fazer

Conhecer

Sujeito integral
SER
Múltiplas linguagens

Metodologias

Política Pública
Resultado

Unidade
escolar/SE

Aluno

Gestão
Desenvolvimento pessoal
Aprendizagem/conhecimentos
socialmente construídos

Acompanhamento

Planejamento

Formação

Desenvolvimento pessoal/SE
Desenvolvimento profissional
Teorias conhecimentos
Metodologias
Práticas
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Conviver
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Direitos de aprendizagem e desenvolvimento
na Educação Infantil
Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento
do processo educacional, a Base Nacional Comum Curricular compreende que as crianças em
idade de Educação Infantil abrange a faixa etária de 0 aos 5 anos e 11 meses, e estas têm
direitos de aprendizagem e desenvolvimento que devem ser assegurados, dando-lhes condições para que elas aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e nos quais elas sintam-se provocadas para
resolvê-los, podendo construir significados sobre si, os outros e os mundos social e natural.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB
nº 5/2009 de 17 de dezembro de 2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como:
Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).

Ainda de acordo com as DCNEI, em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas
pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências
nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações
e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
Assim, no que tange à organização curricular para a Educação Infantil se apresenta na
seguinte perspectiva: a Educação Infantil traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
por meio de campos de experiência e com seus objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,
aos bebês (de zero a 1 ano e 6 meses), às crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e
11 meses) e às crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses).
EDUCAÇÃO INFANTIL
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Direitos de aprendizagem
e desenvolvimento

Campos de experiências

Na primeira etapa da Educação Básica e de acordo com
os eixos estruturantes da Educação Infantil (interações
e brincadeiras), devem ser assegurados seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças
tenham condições de aprender e se desenvolver.
Conviver
Brincar
Participar

Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
a BNCC estabelece cinco campos de experiências, nos
quais as crianças podem aprender e se desenvolver
•
•
•
•
•

0–
1a 6 m

1a 7m –
3 a 11 m

4a –
5 a 11 m

Objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento

Explorar
Expressar
Conhecer-se

O eu, o outro e o nós
Corpo, gestos e movimentos
Traços, sons, cores e formas
Oralidade e escrita
Espaços, tempos quantidades, relações e transformações

Em cada campo de experiências, são definidos
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
organizados em três grupos de faixas estárias.

(Fonte: Disponível em:<https://www.construirnoticias.com.br/guia-pratico-da-bncc>. Acesso em: 8 dez. 2020)
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Todas as ações educativas para as crianças da Educação Infantil devem possibilitar os
seguintes diretos de aprendizagem:
Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, com respeito em relação à cultura
e às diferenças entre as pessoas.
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais,
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da
escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida
cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo
diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela,
ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a
ciência e a tecnologia.
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos, por meio de diferentes
linguagens.
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados,
interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz
julgamentos, assimila valores, constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com os mundos físico e social não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao
contrário, reitera a importância e a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas
pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. (BRASIL, 2018, p. 40).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram as condições para que as
crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e que as façam se sentir provocadas a resolvê-los,
podendo construir significados sobre si, os outros e os mundos social e natural.
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EIXOS ESTRUTURANTES:
INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

As Interações e Brincadeiras são eixos estruturantes na promoção de aprendizagens
essenciais que compreendem comportamentos, habilidades, conhecimentos e as vivências que
promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências. A interação
durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e
potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão
dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções.
Nesse contexto, a criança como sujeito histórico e de direitos nas interações e brincadeiras
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo
cultura.
A partir dessa concepção da importância das interações e da brincadeira no contexto
do desenvolvimento humano, concebendo-as como eixos norteadores do fazer da Educação
Infantil, faz-se pertinente chamar a atenção para o fascinante ato de compreender a aventura
que é para todo ser humano a aprendizagem e como ela é construída no decorrer das experiências que permeiam as propostas de interações e brincadeira, na sua amplidão de possibilidades
permeadas pelas diversas modalidades – jogos lúdico e simbólicos, o brincar com brinquedos e
o das cantigas de roda, dentre outras formas. Hoje, cada vez mais há a necessidade do resgate
da “cultura do brincar” e do fortalecimento das interações das crianças com outras crianças e
adultos, visto que as influências da televisão, das mídias eletrônicas e das redes sociais atuam
de forma a limitar a autonomia da criança dentro do processo do brincar e interagir, tendo, nesse
sentido, o seu campo de afetação diminuído na vida das crianças.
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PRINCÍPIOS ÉTICOS, POLÍTICOS E ESTÉTICOS
Três importantes princípios fazem parte das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (DCNEI – artigo 6, BRASIL, 2010b) e podem orientar o projeto político na
Educação Infantil: o ético, que está relacionado à autonomia, à solidariedade, ao respeito às
diferentes culturas, às singularidades e ao bem comum como um todo; a estética, que envolve a
sensibilidade e os processos de criação, liberdade e ludicidade; e o político, no tocante à democracia e ao direito à cidadania. No referido documento, as práticas pedagógicas da educação pela
infância sinalizam a importância de garantir às crianças experiências que as possibilitem vivências
éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade (BRASIL, 2010b, p. 26).
Os princípios fundamentais nas Diretrizes anteriormente estabelecidas (Resolução CNE/
CEB nº 1/99 e Parecer CNE/CEB nº 22/98) continuam atuais e estarão presentes nestas diretrizes com a explicitação de alguns pontos que mais recentemente têm-se destacado nas discussões da área. São eles:
a)

Princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade
e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades
e singularidades.

b)

Princípios políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.

c)

Princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e
da diversidade de manifestações artísticas e culturais.

O CUIDAR E EDUCAR
No Brasil, a Educação Infantil atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Por muito tempo,
pensava-se e acreditava que a Educação Infantil tinha apenas a função de cuidar, dissociada do
objetivo de educar.
Na LDB, em seu Art. 29:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.

Educar de modo dissociado do cuidar é dar condições para as crianças explorarem o
ambiente de diferentes maneiras (manipulando materiais da natureza ou objetos, observando,
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As instituições de Educação Infantil precisam organizar um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que cada criança e seu grupo de crianças já sabem sem
ameaçar sua autoestima nem promover competitividade, ampliando as possibilidades infantis de
cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias,
de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa, bem como buscar soluções para os
problemas e os conflitos que se apresentam às mais diferentes idades, possibilitando-lhe a apropriação de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade, selecionados pelo
valor formativo que há em relação aos objetivos definidos em seu Projeto Político Pedagógico.
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nomeando objetos, pessoas ou situações, fazendo perguntas, explorando seu entorno entre
outras) e construírem sentidos pessoais e significados coletivos à medida que vão se constituindo como sujeitos e se apropriando de um modo singular das formas culturais de agir, sentir
e pensar. Isso requer do professor uma sensibilidade e delicadeza no trato de cada criança,
assegurando atenção especial conforme as necessidades que identifica nas crianças. Parte do
trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das
práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento
pleno das crianças.
O cuidado, compreendido na sua dimensão necessariamente humana de lidar com questões de intimidade e afetividade, é característica não apenas da Educação Infantil, mas de todos
os níveis de ensino. Um bom planejamento das atividades educativas favorece a formação de
competências para a criança aprender a cuidar de si. No entanto, na perspectiva que integra
o cuidado, educar não é apenas isso. Educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança e
também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis. Desse modo, ainda é
preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens das crianças, realizando a
observação da trajetória de cada uma e de todo o grupo – suas conquistas, seus avanços, suas
possibilidades e aprendizagens. Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos
tanto pelos professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos
e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou
“não prontas”, “maduras” ou “imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos,
espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças.

CONCEPÇÕES
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Concepção de criança
A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecidas
com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere.
Nessas condições ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz de conta, deseja, aprende,
observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e suas identidades
pessoal e coletiva, produzindo cultura.
A criança como sujeito ativo na construção de sua aprendizagem demonstra sua constituição como pessoa, como definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009):
A criança é sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza, produzindo cultura
(BRASIL, 2009, p. 12).

Nessa perspectiva, a criança constrói o conhecimento a partir das interações que estabelece com outras pessoas, o meio em que vive e as experiências que neste meio lhe são propiciadas, construindo suas identidades pessoal e coletiva e desvelando sua evolução cognitiva, física,
psíquica, afetiva, social e cultural.
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Concepção de infância
Segundo Sarmento (2011, p. 583), “a infância é um grupo social, do tipo geracional, permanente. Este grupo geracional é constituído por crianças e sofre a renovação contínua inerente ao
nascimento e ao crescimento dos seres humanos [...]”. Essa categoria social tem jeito próprio de
sentir, vivenciar, experimentar e interpretar o mundo, fundamentada em seu ambiente cultural,
que à medida que vivencia será alargado com experiências e interações com outras culturas,
produzindo e reproduzindo culturas infantis.
Mesmo crianças que vivem em ambientes urbanos terão infâncias diferentes, que estarão
relacionadas com modos próprios de viver de cada família. Nesse sentido, os grupos sociais que
vivem em comunidades menores também terão suas peculiaridades. É o caso a infância das
crianças que nascem no campo, elas têm suas singularidades expressas no espaço amplo para
as suas construções simbólicas e significação.
Friedmann ressalta que:
As brincadeiras das crianças quilombolas, ribeirinhas, de comunidades
indígenas, além de revelar culturas particulares, são permeadas de mitos,
costumes ancestrais dos grupos nos quais nascem e se desenvolvem;
revelam um diálogo permanente com a natureza, sua beleza, possibilidades e mistérios [...] (FRIEDMANN, 2012, p.26).

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui,
faz julgamentos, assimila valores, que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento
sistematizado, por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social, não deve resultar
no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas
pedagógicas na Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola.
Com relação à infância, faz-se necessária a reflexão sobre as práticas pedagógicas, as
quais precisam expressar a compreensão da criança como um ser social que pensa e constrói.
Assim, torna-se imprescindível a concepção de infância que vai se renovando, transformando a
sociedade e como categoria social que se constitui de forma e é aí que ela se constitui como ato
social, contribuindo, à sua medida, para a conservação e transformação da sociedade.

o Art. 5º da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, preceitua que:
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em
creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais
públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a
controle social.

É nesta etapa da Educação Básica que se fundamenta toda a construção do processo educacional das crianças, por isso, esta é uma importante fase precedente à inclusão das crianças
no processo de escolarização, quando o cuidar e educar, entendidos nesse contexto como indissociáveis, estão fortemente vinculados ao fazer pedagógico. Assim, é primordial que nesta etapa
se fortifique a relação das unidades educativas com as famílias das crianças, tendo às propostas
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Concepções de Educação Infantil
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pedagógicas a incumbência de acolher as vivências que as crianças trazem de seus ambientes familiares e do contexto de sua comunidade e articulá-las às experiências curriculares que
serão oferecidas às crianças no espaço educativo, o que se entende como um mecanismo de
ampliação do universo das experiências da criança referentes ao mundo dentro da perspectiva
do cuidar e do educar em sua inseparabilidade e que, dessa forma, se configurará na materialização das aprendizagens que se constituirá na complementação à educação familiar, conforme
preconiza a Lei nº 9394/96.
A concepção de Educação Infantil defendida neste instrumento é a de um ambiente institucionalizado de educação de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas que atua para
respeitar e valorizar a infância em seus sublimes e distintos aspectos, considerando a indissociabilidade entre os processos de cuidar e educar. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas
são as interações e brincadeiras consoantes com as competências gerais da Educação Básica
propostas pela BNCC quanto aos direitos de aprendizagens previstos no instrumento.
Em concordância com Chaves (2010; 2014), consideramos que as experiências das crianças em todos os tempos e espaços escolares são pedagógicas. Isso significa que as ações que
se efetivam em diferentes tempos e espaços das instituições educativas – desde o momento em
que as crianças chegam até seu retorno para casa – são relevantes para intervenções pedagógicas, tanto quanto aqueles em que o professor está com as crianças nas salas de aula (CHAVES,
2010). Entendemos, portanto, que as conquistas no desenvolvimento das crianças estão diretamente relacionadas às propostas realizadas nas escolas e isso exige uma reflexão sobre a forma
como as instituições são organizadas e quais são os critérios e os propósitos utilizados para a
sua organização.

LEI MUNICIPAL Nº 2.709/2.018, 15 DE MAIO DE 2018
“Dispõe sobre a instituição do sistema municipal de ensino de Cerejeiras- RO”.
Art. 1º. Fica instituído o Sistema Municipal de Ensino do Município de Cerejeiras/RO, que
disciplina a Educação Escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias e filantrópicas.
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Da Educação Infantil
art. 14. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade o
desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 15. As instituições municipais de Educação Infantil têm por objetivo promover o cuidar,
o brincar e o educar da criança, priorizando o atendimento pedagógico sobre o assistencial e
incentivando a integração entre escola, família e comunidade.
Art. 16. A Educação Infantil será oferecida em instituições de Ensino Fundamental e
de Educação Infantil, criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal, e em instituições de
Educação Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada.
Art. 17. A avaliação na educação Infantil será desenvolvida sistematicamente, sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao Ensino Fundamental.
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MODALIDADE DE EDUCAÇÃO E
DIVERSIDADE NA FORMAÇÃO HUMANA
Educação Especial
De acordo com o Art. 2º, da Lei nº 13.146, de julho de 2015, (Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência):
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual
em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas (BRASIL, 2015. Lei nº 13.146/2015).

Com essa definição, fica claro qual é o público-alvo da educação especial, o qual será
contemplado pelos programas e atendimentos constantes da Política Nacional da Educação
Especial, na perspectiva inclusiva.
A mesma Lei nº 13.146/2015, no seu Inciso 2º, aponta para a nova abordagem da avaliação
da deficiência, considerando aspectos biopsicossociais, realizada por equipe multiprofissional e
interdisciplinar, evitando estigmas e mudando a concepção de deficiência associada à condição
de doença, carência ou invalidez, para uma visão que considere suas potencialidades, como um
sujeito integral, e que assegure sua participação em ambientes sociais, escolares e familiar.
A educação é direito de todos os cidadãos, torna-se necessário receber e atender de
maneira que contemple as singularidades de cada criança. A modalidade Educação Especial se
articula com a Educação Infantil em seu aspecto transversal, com o objetivo de garantir oportunidades socioeducacionais à criança, promovendo o seu desenvolvimento e participação social,
como também respeito às singularidades existentes.

É importante ressaltar que as experiências oportunizadas à criança com deficiência não podem
ser respaldadas em compensar faltas, mas pensar em como valorizar, explorar e potencializar a
forma singular da criança ser e como reage aos desafios propostos. Assim, é importante que seja
efetivada a Educação Especial, na perspectiva da inclusão, considerando os direitos de todas as
crianças a uma educação de qualidade, garantindo a equidade no desenvolvimento pleno da criança.

TEMAS CONTEMPORÂNEOS –
INTEGRADORES E TRANSVERSAIS
A educação, em todos os níveis, tem passado por muitos processos de mudanças relacionadas
ao desenvolvimento científico-tecnológico, a movimentos sociais, políticos e econômicos da sociedade pós-moderna. Nessa perspectiva, a educação é um desafio constante. A luta contra o insucesso
escolar, as novas metodologias e técnicas de ensino, a qualificação dos professores, a integração
escola-família, entre outros, são requisitos fundamentais no processo de educação para a vida.
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Observa-se que na perspectiva de um olhar atento às crianças, percebendo mais cedo
qual será o diagnóstico, possibilitando melhores capacidades no desenvolvimento de suas habilidades, as quais não se restringem apenas ao cognitivo, mas abrangem a formação integral,
considerando as capacidades e limitações de cada criança.
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Nesse sentido, repensar a questão do currículo escolar torna-se essencial, pois a escola
agora assume a função de transformação dos sujeitos, exigindo-lhe dar conta, não só do
acesso à cultura por meio do conhecimento socialmente valorizado como forma de conhecimento pessoal, mas também da formação da cidadania, através do convívio social e exercício
de práticas participativas.

Integralidade entre os campos de experiências
ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES
E TRANSFORMAÇÕES

SONS, CORES
E IMAGENS

O EU, O OUTRO,
O NÓS

CAMPOS DE
EXPERIÊNCIAS

CORPO, GESTOS
E MOVIMENTO

ESCUTA, FALA,
PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

A organização curricular por Campos de Experiências implica em uma ruptura com a estrutura tradicional, bem como preparatória, transferindo o foco da perspectiva do docente para a
centralidade na criança, oportunizando o protagonismo infantil. As aprendizagens e desenvolvimento da criança têm como eixos norteadores as interações e brincadeira que assegurarão os
direitos de conviver, participar, conhecer-se, brincar, explorar e expressar-se.
É na observância e escuta das crianças que a ressignificação da prática pedagógica irá
se constituir, revelando como as crianças pensam, questionam, investigam e interpretam a realidade. Como enfatiza Edwards et al (2016, p. 235), as crianças são “seres ativos, competentes
e fortes, explorando e encontrando significado, e não como predeterminadas, frágeis, carentes
e incapazes”.

OS CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS
Os Quadros Organizadores de cada Componente Curricular apresentam as unidades
temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades definidas para cada ano (ou bloco
de ano), e cada habilidade estão identificadas por um Código Alfanumérico, com a seguinte
composição:
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EI02TS01
O último par de números indica
a posição da habilidade na
numeração sequencial do campo
de experiências para cada grupo/
faixa etária.

O primeiro par de letras indica
a etapa de Educação Infantil.

O primeiro par de números indica
o grupo por faixa etária:
01 = zero a 1 ano e 6 meses
02 = 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses
03 = 4 anos a 5 anos e 11 meses

O segundo par de letras indica o
campo de experiências:
EO = O eu, o outro e o nós
CG = Corpo, gestos e movimentos
TS = Traços, sons, cores e formas
OE = Oralidade e escrita
ET = Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações

(Fonte: Disponível em: <https://www.construirnoticias.com.br/guia-pratico-da-bncc/>. Acesso em: 14 dez. 2020.)

Segundo esse critério, o código EI02TS01 refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem
e desenvolvimento proposto no campo de experiências “Traços, sons, cores e formas” para as
crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).
Cumpre destacar que a numeração sequencial dos códigos alfanuméricos não sugere
ordem ou hierarquia entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos
de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular
da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências, no âmbito
dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas
da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural. A definição e a denominação dos campos de experiências também
se baseiam no que dispõem as DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a
serem propiciados às crianças e associados às suas experiências. Considerando esses saberes
e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a BNCC são:

a)

O EU, O OUTRO E O NÓS

É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo
próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas
diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na
família, na instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre
si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais,
as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
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que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida,
diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações
e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao
outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.
Na intencionalidade educativa que versa na organização de proposições dos docentes
para as experiências, requer também o contato, as pesquisas de relações com o mundo natural,
a vivência de texturas, cores, materiais da natureza, entre outros. O contato com a natureza e os
animais, bem como a brincadeira em ambientes naturais, possibilita à criança os sentimentos de
pertencimento, de cuidado com o meio e a biodiversidade.
Seguem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento deste campo articulados
com os demais campos:
Conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, reconhecendo e respeitando as diferentes identidades e pertencimento étnico-racial, de gênero e religião.
Brincar com diferentes parceiros desenvolvendo sua imaginação e solidariedade.
Explorar diferentes formas de interação com pessoas e grupos sociais diversos, ampliando
a sua noção de mundo e a sua sensibilidade em relação aos outros.
Participar ativamente das situações do cotidiano, tanto daquelas ligadas ao cuidado de si e do
ambiente como das relativas às atividades propostas pelo(a) professor(a) e às decisões da escola.
Expressar às outras crianças e(ou) adultos suas necessidades, suas emoções, seus sentimentos, suas dúvidas, suas hipóteses, suas descobertas, suas opiniões e oposições.
Conhecer-se e construir uma identidade pessoal e cultural, valorizando suas próprias
características e as das outras crianças e adultos, não compartilhando visões preconceituosas
e discriminatórias.
BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01EO01) Perceber que suas ações
têm efeitos nas outras crianças e nos
adultos.

Favorecer a socialização entre as
crianças e das crianças com os adultos,
valorizando atitudes de cooperação,
solidariedade e respeito com o outro.

(EI01EO02) Perceber as possibilidades
e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.

Ampliar as experiências sensoriais,
expressivas e corporais, promovendo
o conhecimento de si e do mundo,
possibilitando a interação da criança
em pequenos e grandes grupos.

(EI01EO03) Interagir com crianças
da mesma faixa etárias e adultos ao
explorar espaços, materiais, objetos,
brinquedos.

(EI01EO03CR01) Participar de diversas
situações que promovam o aprendizado de forma lúdica, participando de
brincadeiras, jogos e cantigas.
(EI01EO03CR02) Demonstrar respeito com os colegas, os objetos e os
brinquedos.

Participar de atividades variadas, onde
a criança possa explorar espaços,
materiais, brinquedos e objetos com
outras crianças da mesma faixa etária,
de outras faixas etárias e adultos,
permitindo à criança brincar de faz de
conta, imitando a rotina dos adultos e
suas profissões.
Desenvolver atividades que estimulem
a prática de boas maneiras na interação
com as outras crianças e adultos, bem
como no zelo com os objetos e brinquedos tanto individuais quanto coletivos.
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BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01EO04) Comunicar necessidades,
desejos e emoções, utilizando gestos,
balbucios, palavras.

(EI01EO04CR01) Promover a inserção
da criança no ambiente escolar, respeitando o seu tempo e proporcionando
um ambiente favorável ao acolhimento e à adaptação.

Estimular a oralidade, a atenção e a
curiosidade por meio de conversas,
brincadeiras e músicas.
Realizar atividades que ajudem as
crianças a interagir com os colegas,
professores e funcionários da escola
por meio de cantigas de roda, brincadeiras de imitação, jogos e outros.

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos
de alimentação, higiene, brincadeira e
descanso.

(EI01EO05CR01) Promover atitudes
diárias para ampliar a autonomia dos
bebês, para que eles aprendam a manter o controle dos esfíncteres.

Conhecer o seu próprio corpo, com
suas diversificadas características físicas, sociais e culturais, manifestando
atitudes de cuidado com a higiene, a
saúde, o sono e a alimentação.
Incluir nas atividades diárias, hábitos e
atitudes que promovam a autonomia
dos bebês. Construir painéis com fotos
da criança e seus familiares, como também dela com sua turma, promovendo
um ambiente acolhedor, afetuoso e
lúdico.

(EI01EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etárias e adultas,
adaptando-se ao convívio social.

(EI01EO06CR01) Reconhecer a própria
imagem, percebendo-se como sujeito
individual. Participar de experiências
coletivas, identificando-se no grupo e
percebendo-se como sujeito social.

O professor como mediador deve valorizar a opinião das crianças, formulando perguntas, buscando informações,
confrontando ideias e permitindo às
crianças imaginar soluções, explorando
sua curiosidade sobre os acontecimentos dos mundos natural e social.
Registrar o cotidiano da turma por
meio de fotos, para que a criança possa
perceber as suas próprias características físicas e das pessoas de seu
convívio social.
Trabalhar as datas comemorativas,
valorizando a nossa cultura.
Trabalhar a partir de imagens e
fotografias as mudanças ocorridas
no município ao longo dos anos.
Apresentar os símbolos que representam o município: o hino, a bandeira,
o brasão (escudo do município de
Cerejeiras), etc.
Participar de momentos cívicos,
manifestações e tradições culturais
brasileiras.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de
cuidado e solidariedade na interação
com crianças e adultos.

Oportunizar situações em que a criança tenha autonomia para realizar ações
espontâneas dentro das atividades
escolares.

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade
para enfrentar dificuldades e desafios.

Mostrar às crianças que elas são seres
individuais e sociais, que sua identidade e suas características devem ser
valorizadas e respeitadas. Dialogar
com as crianças, incentivando-as a
falarem de si mesmas, seus desejos,
pensamentos, sonhos, etc.

(EI02EO03) Compartilhar os objetos
e os espaços com crianças da mesma
faixa etária e adultos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

(EI02EO03CR01) Incentivar os alunos
a escolher seus brinquedos, objetos e
espaços para brincar, desenvolvendo
autonomia e o cuidado pelos bens
pessoais e coletivos.

Estimular a autonomia por meio de
todas as atividades da rotina escolar e
do cuidado com os objetos.
Incentivar as crianças a ajudar na organização da sala e de materiais, dando
autonomia para elas guardarem suas
mochilas e pegarem objetos solicitados nos armários.

(EI02EO04) Comunicar-se com os cole- (EI02EO04CR01) Reconhecer colegas,
gas e os adultos, buscando compreen- professores e outras pessoas pelo
dê-los e fazendo-se compreender.
nome, entendendo quando é chamado
pelo próprio nome.

Acolher as crianças com alegria, carinho e afeto, aproximando-as de outras
crianças e adultos.
Realizar chamada oral, para que o
aluno identifique seu nome e o nome
de seus colegas.

(EI02EO05) Perceber que as pessoas
têm características físicas diferentes,
respeitando essas diferenças.

(EI02EO05CR01) Conhecer sua origem
e sua história de vida, valorizando o
respeito por si e pelo outro.
(EI02EO05CR02) Reconhecer aspectos
da sua cultura e conhecer outras culturas e modos de vida.
(EI02EO05CR03) Conhecer alguns
símbolos de nosso ambiente cultural e
de outras culturas.

Reconhecer as próprias características
físicas e diferenciá-las de outras pessoas.
Incentivar as crianças a respeitar as
diferenças existentes entre elas.
Trabalhar as datas comemorativas,
valorizando a nossa cultura.
Trabalhar a partir de imagens, fotografias, etc. as mudanças ocorridas no município ao longo dos anos. Apresentar
os símbolos que representam o município: hino, bandeira, brasão, etc.
Participar de momentos cívicos,
manifestações e tradições culturais
brasileiras.

(EI02EO06) Respeitar regras básicas
de convívio social nas interações e
brincadeiras.

(EI02EO06CR01) Mostrar a importância de cuidar dos materiais pessoais
e coletivos, mantendo regras de boa
convivência.

Explorar o ambiente escolar, conhecendo as pessoas que nele trabalham,
demonstrando respeito às regras e às
pessoas da instituição.
Propor atividades em que a criança adquira boas maneiras e aprenda a cuidar
dos próprios objetos e brinquedos, dos
colegas e os de uso coletivo.

(EI02EO07) Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação
de um adulto.

Cumprir regras e combinados existentes na instituição escolar, mesmo em
situações de conflitos.
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CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU O OUTRO E O NÓS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos
outros, percebendo que as pessoas
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

(EIO3E001CR01) Expressar, manifestar
e controlar suas necessidades, desejos
e sentimentos nas mais diversas situações cotidianas.
Respeitar as regras de convivência em
grupo referentes ao uso dos materiais
pessoais, coletivos e do ambiente
escolar.

Participação em brincadeiras nas quais
as crianças escolham seus parceiros
e personagens, interpretação de
histórias por diversos meios e leitura
de imagens.
Realização de atividades que envolvam
a utilização do crachá, fotos individual
e coletiva.

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas
e limitações.

(EI03EO02CR01)
Brincadeiras de faz de conta onde a
Participar na realização de atividades criança possa compartilhar brinquedos, ideias, sentimentos e papéis.
do cotidiano que envolvam ações de
cooperação e solidariedade.
Preservar os espaços e identificar situações de risco para prevenir acidentes.
Identificar alguns papéis nos grupos de
convívio, dentro e fora da instituição
escolar.

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de
participação e cooperação.

(EI03EO04CR01) Valorizar diálogo
como forma de lidar com os conflitos.

Realização de diversos tipos de jogo de
forma coletiva, na qual a criança possa
esperar sua vez, saber ganhar e perder
demonstrando autoconfiança.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias
e sentimentos a pessoas e grupos
diversos.

(EI03EO05CR01) Desenvolver hábitos
de higiene.
Reconhecer partes do corpo respeitando as características individuais de
cada um.

Atividades sobre diversas formas de
comunicação, como rodas de conversa,
imagens, gestos e desenhos.
Conhecimento sobre os diversos meios
de comunicação existentes (telefone,
revistas, televisão etc.).

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos
de vida.

Respeitar, valorizar e conhecer as
diversas culturas do nosso município.
Participação em propostas que
envolvam histórias, brincadeiras,
jogos, danças e canções que digam
respeito às tradições de sua comunidade e de outras, buscando meios de
conhecê-las.

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas
no respeito mútuo para lidar com
conflitos nas interações com crianças
e adultos.

Realização de momentos de diálogo,
jogos, brincadeiras e músicas em que a
criança possa se expressar, interagir e
emitir opiniões.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI03EO05) Demonstrar valorização das (EI03EO06CR01) Respeitar, valorizar e
Observação de sua própria imacaracterísticas de seu corpo e respeitar conhecer as diversas culturas do nosso gem, do colega e da professora
as características dos outros (crianças e município.
através de espelho, observando sua
adultos) com os quais convive.
singularidade.
Atividades diversas como: teatros, músicas, histórias, desenhos e palestras.
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b)

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO

Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos
sobre si, o outro, os universos social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes
dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro e as
brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo,
emoção e linguagem. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu
corpo e, com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à
sua integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é
o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação
com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons
e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o
corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em
berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Portanto, demanda dos docentes da primeira infância, pensar e organizar momentos para
que possibilitem experiências e vivências das crianças pequenas, objetivando que conheçam
seu corpo e sua funcionalidade, ser cuidada para cuidar-se, superar seus desafios corporais
para a faixa etária, para que se desenvolvam em todos os espaços e momentos dentro das escolas infantis, contudo, isso demandará:
•

Compreender o corpo em movimento como instrumento expressivo e de construção pela
criança de novos conhecimentos de si, do outro e do universo, sem interpretá-lo como
manifestação de desordem ou indisciplina.

•

Agir com delicadeza e sem pressa no contato com a criança em momentos de atenção
pessoal, observando com interesse suas reações, dizendo a ela o intuito da ação que está
mediando (“agora vamos vestir a camiseta”) enquanto aguarda sinal de que ela está disponível para participar da ação.

•

Preparar o ambiente interno e externo da unidade de Educação Infantil de modo que as
crianças se sintam instigadas a explorá-los, por exemplo, transformando uma mesa em
cabana, ou criando um túnel com caixas grandes de papelão.

•

Incluir as crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas atividades corporais, adaptando materiais e espaços, como por
exemplo, oferecer e colocar objetos sonoros perto de crianças cegas como forma de incentivá-las a movimentar-se para alcançá-los.

•

Interpretar os gestos das crianças em sua intenção comunicativa e/ou expressiva, verbalizando para elas sua compreensão do significado desses gestos.

•

Assegurar regularidade nas propostas de modo a possibilitar à criança explorar repetidamente os materiais, o espaço e o seu corpo de diferentes formas, com crescente domínio
dos movimentos em danças e em representações teatrais.

•

Reunir crianças com diferentes competências corporais e propor experiências que lhes
possibilitem a produção criativa de gestos e movimentos, validando os avanços motores
de todas as crianças, respeitando suas características corporais.

•

Observar as expressões do corpo das crianças nas mais diferentes manifestações culturais e brincadeiras tradicionais.
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•

Organizar materiais para a criança explorar o corpo, o espaço e as primeiras coreografias
improvisadas, ampliando o repertório de dança.

•

Estruturar ambientes internos e externos que favoreçam às crianças a exploração das possibilidades e limites da movimentação do corpo nas diferentes ações do cotidiano.

•

Tomar a brincadeira como elemento privilegiado nessa faixa etária.

Todavia, torna-se necessário a disponibilidade de recursos para fortalecer as interações e
brincadeira das crianças. É importante que as instituições de Educação Infantil tenham acervo
de brinquedos e livros, que forneçam temas e ideias para o faz de conta, e com materiais, como
panos, caixas, blocos e madeiras, como também dispor de maneira criativa os móveis, utensílios,
iluminação, tecidos, caixas, brinquedos que poderão ser usados pelas crianças para criar uma
variedade de ambientes, cenários e brincadeiras.
Seguem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento deste campo articulados
com os demais campos:
Conviver com crianças e adultos experimentando marcas da cultura corporal nos cuidados
pessoais, na dança, música, teatro, artes circenses, escuta de histórias e brincadeiras.
Brincar utilizando criativamente o repertório da cultura corporal e do movimento.
Explorar amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas, descobrindo
modos de ocupação e de uso do espaço com o corpo.
Participar de atividades que envolvem práticas corporais, desenvolvendo autonomia para
cuidar de si.
Expressar-se corporalmente emoções e representações nas relações cotidianas e nas
brincadeiras, dramatizações, danças, músicas, contação de histórias.
Conhecer-se nas diversas oportunidades de interações e explorações com seu corpo.
BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01CG01) Movimentar as partes do
corpo para exprimir corporalmente
emoções, necessidades e desejos.

(EI01CG01CR01) Deslocar seu corpo de forma autônoma no espaço,
estimulando suas potencialidades,
partindo do seu interesse, brincando
livremente.

Estimular movimento de deslocamento corporal (arrastar, engatinhar ou
caminhar até um objeto ou brinquedo
desejado).

(EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e
interações em ambientes acolhedores
e desafiantes.

(EI01CG02CR01) Explorar as posições
mais adequadas para manipular objetos com tranquilidade ou para estar
atento ao seu entorno.

Promover situações que mobilizem a
automotivação e curiosidade do bebê
nas explorações, como: imitar movimentos de outros bebês em situações
de jogos e brincadeiras.

(EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e
animais.

(EI01CG03CR01) Explorar gestos com
outras crianças ao som de músicas de
diferentes gêneros.

Participar de brincadeiras como: imitar
os colegas ou a professora; dançar com
outra criança; brincar de roda imitando
gestos e movimentos; reproduzir gestos e movimentos de adultos, animais
e outras crianças.

(EI01CG04) Participar do cuidado
do seu corpo e da promoção do seu
bem-estar.

(EI01CG04CR01) Sensibilizar-se quando Propor atividades que envolvam as
algum colega chora, buscando objetos partes do corpo como: bater palmas,
de conforto para seu colega ou para si. os pés, dançar, mexer a cabeça etc.
Utilizar espelhos, nos quais a criança
possa nomear as partes do corpo,
inclusive na hora do banho.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO
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BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO
(EI01CG05) Utilizar os movimentos de
preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS
(EI01CG05CR01) Utilizar-se de pequenos objetos com coordenação e
precisão.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Vivenciar situações que envolvam
movimentos específicos, como colocar
argolas em pinos, encaixar chaves em
fechaduras, segurar giz de cera e fazer
marcas em papéis, azulejos e chão, etc.

CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e
(EI02CG01CR01) Vivenciar práticas
movimentos de sua cultura no cuidado de cuidado de si, como alimentar-se
de si e nos jogos e brincadeiras.
e vestir-se, além de realizar higiene
pessoal, gradativamente e com apoio
do adulto.

Explorar várias possibilidades do corpo
no espaço: engatinhar, correr, pular,
equilibrar, ficar em pé, rolar, etc.
Participar de jogos e brincadeiras
folclóricas.

(EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como
em frente, atrás, no alto, embaixo,
dentro, fora etc., ao se envolver em
brincadeiras e atividades de diferentes
naturezas.

(EI02CG02CR01) Brincar em espaços
internos e externos e ao ar livre, em
contato com a natureza, diariamente e
por um tempo significativo.

Participar de diferentes gêneros e
outras expressões de cultura corporal
(mímica, teatro, fantoche e cantigas de
roda).
Explorar circuitos motores no espaço
interno e externo: encaixar, chutar, escorregar, balançar, passar por dentro,
por baixo, etc.

EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar,
dançar), combinando movimentos e
seguindo orientações

(EI02CG03CR01) Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais.

Adquirir gradativamente equilíbrio,
ritmo, resistência, força e independência de seus movimentos – como pegar,
segurar, empilhar, agrupar, chutar, etc.

(EI02CG04) Demonstrar progressiva in- (EI02CG04CR01) Interessar-se pelo
dependência no cuidado do seu corpo. cuidado do próprio corpo, solicitando
o auxílio de um adulto e realizando
progressiva independência aos cuidados de atenção pessoal.

Explorar as partes do corpo, conhecendo-as e identificando-as de acordo
com suas semelhanças e diferenças em
relação aos outros.
Fazer o contorno do corpo, recortá-lo e
definir suas feições.
Inicialmente, com o auxílio de um
adulto, fazer o uso do vaso sanitário.
Manusear talheres, pratos e copos
demostrando progressiva autonomia.

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar,
rasgar, folhear, entre outros.

Brincar de faz de conta, imitando
personagens. Construir, com o auxílio
do(a) professor(a) brinquedos com
sucatas ou castelo de areia.
Brincar de dançar, cantar, desenhar,
jogar bola no cesto, boliche, esconde-esconde, caça ao tesouro, brincar de
estátua, etc.

(EI02CG05CR01) Experimentar suas
possibilidades motoras e expressivas
por meio de gestos e ritmos para expressar-se e comunicar-se, ampliando
a capacidade de interagir com o meio.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI03CG01) Criar com o corpo formas
diversificadas de expressão, de sentimentos, sensações e emoções, tanto
nas situações do cotidiano quanto em
brincadeiras, dança teatro, música.
(EI03CG02) Demonstrar controle e
adequação do uso de seu corpo em
brincadeiras e jogos, escuta e reconto
de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.
(EI03CG03) Criar movimentos, gestos,
olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança,
teatro e música.
(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência.
(EI03CG05) Coordenar suas habilidades
manuais no atendimento adequado
a seus interesses e necessidades em
situações diversas.

(EI03CG01CR01) Criar com o corpo
formas diversificadas de expressão de
sentimentos, sensações e emoções,
tanto nas situações do cotidiano
quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música e no faz de conta.
(EI03CG01CR02) Valorizar a cultura
local enfatizando a importância do
contato desde a infância, com diferentes linguagens artística e cultural,
como música, teatro e dança.

Atividades que explorem a linguagem
corporal por meio de movimentos com
músicas, observação de imagem ou
elementos da natureza com a representação destes por meio de gestos
corporais e mímicas.
Brincadeiras que envolvam o incentivo
à criação, imitação e livre expressão
musical e motora nas diferentes formas de dançar.
Brincadeiras de faz de conta em que
as crianças têm a oportunidade de
explorar vivências cotidianas, organizando cantos temáticos, nos quais elas
explorem e expressem suas emoções,
seus sentimentos, suas fantasias e sua
imaginação.
Roda de conversa que envolva contação de história, bem como manipulação e exploração de espelho para
trabalhar as relações das expressões
faciais e suas emoções diversas, como:
medo, curiosidade, alegria, tristeza.
Confeccionar junto das crianças rostos
com diferentes expressões faciais que
simbolizem emoções (triste, alegre,
com medo ou raiva, cansado, curioso,
assustado, etc.).
Explorar e apreciar a escuta de diversos
estilos musicais, ritmos, timbres, tonalidades, etc.
Propor atividades com espelhos para
que as crianças familiarizem com a
própria imagem corporal, aprendendo
a discriminar e nomear as diferentes
partes do corpo.
Atividades onde os sentidos possam
ser explorados como conhecer e
confeccionar diversos instrumentos
musicais sonoros usando materiais
recicláveis como: garrafa pet, latas,
tubos, caixas, sementes, pedras, etc.
Brincadeiras que envolva histórias musicadas acompanhadas com fantoches
e representação teatral.
Propor atividades de percepção corporal no espaço: em frente, atrás, no alto,
em cima, embaixo, dentro, fora.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
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CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Realizar atividades com brincadeiras
de obstáculos e jogos para ampliar
gradativamente o conhecimento e a
coordenação do corpo e dos movimentos, que envolvam pular, pegar, lançar,
encaixar, empilhar, escalar; correr,
subir, descer, escorregar, pendurar-se,
movimentar-se, dançar, etc.
Brincadeiras com regras simples como
pula corda, ovo choco, amarelinha,
cabo de guerra, morto-vivo, etc.
Proporcionar atividades de cuidado com o corpo, na prevenção de
acidentes.
Propor atividades de noção básica de
higiene e alimentação para uma vida
saudável.
Realizar atividades em que seja identificada situações de risco, desenvolvendo a consciência e noção sobre o que
é seguro e o que pode causar dano ao
seu corpo.
Propor atividades em que as crianças
possam circular pelo ambiente em que
convivem e pegar objetos e brinquedos em que está em posições e alturas
diferentes, manipular objetos de
diferentes tamanhos e pesos, explorar
materiais como barro, massinha de
modelar, manipular objetos pequenos
construindo brinquedos ou jogos em
situações que envolvam habilidades
manuais, tais como; cortar, empilhar,
encaixar, rosquear, amassar, chutar,
arremessar e receber.
Propor atividades com livros, vídeos
e também propiciar práticas onde as
crianças possam ter contato direto
com alimentos.
Proporcionar a escuta de histórias,
brincadeiras, jogos danças, canções e
teatros que sejam a respeito das tradições culturais locais, buscando meio
de conhecê-las.
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C)

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura,
modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.
Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias
produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços,
gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos.
Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as
cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e
espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que
se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades,
ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas.
Proporcionar de forma sistemática um repertório musical, objetos sonoros e (ou) instrumentos musicais podem favorecer a exploração deles pelas crianças na intenção de identificar qualidades como: duração (sons curtos ou longos), altura (sons graves ou agudos), intensidade (sons
fracos ou fortes) ou timbre (que qualifica os sons a partir da fonte que os origina), ampliando de
forma significativa seu repertório de referências sonoras, bem como seus modos de escutar e
produzir música. Desenvolvendo, dessa forma, a capacidade de brincar com a música, de imitar
e inventar movimentos que manifestam a expressividade corpórea, apreciando, produzindo e
reproduzindo criações artísticas diversas. Compreendendo a arte musical como manifestação
cultural dos povos em sua construção histórica, política e social, dessa forma, demonstrando-se
sensíveis à música como forma de expressão humana.

Portanto, é extremamente importante que as crianças tenham a oportunidade de ampliar
as capacidades autônomas de desenhar, fazendo representações de histórias, cenas ouvidas ou
vivenciadas, modelar, pintar, realizar colagens etc. – quando de seu interesse, predispondo-se
a apreciar as próprias construções artísticas e de outros criadores; manifestando sensibilidade
à produção artística das mais diversas categorias, demonstrando compreensão de que a arte
visual é também uma fonte de expressão do sentimento do ser humano do decorrer do seu
desenvolvimento histórico e cultural.
Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que
as cerca. Por conseguinte, é necessário oportunizar a participação das crianças em tempos e
espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo
que se apropriem, reconfigurem e construam, permanentemente, a cultura e potencializem suas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Exploração de materiais como grafite, tintas caseiras, sagus, guache, aquarela, giz etc.
amplia o conhecimento das crianças sobre o desenho e a pintura, conforme utilizam vários instrumentos para desenhar e pintar (pincéis, lápis, carvão, canetas hidrográficas, rolinhos, escovas, esponjas, gravetos, galhinhos, barbantes, entre outros), em diferentes planos (horizontal e
vertical), dimensões (bidimensional e tridimensional) e superfícies/suportes (telas, papéis, paredes, objetos de diferentes tamanhos, formatos e texturas, inclusive o próprio corpo), descobrindo
linhas, formas, cores, volumes, planos e utilizando-os para expressar emoções ou representar
objetos e situações vividos ou imaginados.
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singularidades nas experiências e vivências artísticas.
Seguem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento deste campo articulados
com os demais campos:
Conviver e fruir com os colegas e professores manifestações artísticas e culturais da
sua comunidade e de outras culturas – artes plásticas, música, dança, teatro, cinema e festas
populares.
Brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas
tradicionais.
Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de materiais, substâncias, objetos e recursos tecnológicos para criar desenhos, modelagens, músicas, danças, encenações
teatrais e musicais.
Participar de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto o cotidiano
quanto o preparado para determinados eventos), à definição de temas e à escolha de materiais
a serem usados em atividades lúdicas e artísticas.
Expressar suas emoções, sentimentos, necessidades e ideias cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando.
BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01TS01) Explorar sons produzidos
(EI01TS01CR01) Explorar os elementos
com o próprio corpo e com objetos do da natureza e os espaços da escola,
ambiente.
descobrindo as cores, as formas, os
cheiros e os sons produzidos pelo próprio corpo, pela voz e pelos diferentes
materiais.

Registrar marcas com o corpo. Ampliar
as possibilidades de expressão corporal
em cantigas de roda, danças improvisadas. Utilizar o próprio corpo como
fonte rítmica (bater palma, cantar,
estalar língua, etc.).
Brincar com objetos do ambiente que
produzem sons diversos.

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em
diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.

(EI01TS02CR01) Realizar marcas gráficas com o próprio corpo ao lambuzar-se, tocar e experimentar, utilizando
elementos como: folhas, sementes,
terras de diferentes cores, texturas,
densidades, formatos e modelagens.

Explorar e manusear diversos materiais
e suporte para expressar-se por meio de
desenhos, pinturas, colagens em azulejos,
chão, parede, papéis de diferentes formas, texturas e tamanhos.
Produzir marcas gráficas utilizando diversos recursos como: tinta, gelatinas,
cola colorida, etc.

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes
sonoras e materiais para acompanhar
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

(EI01TS03CR01) Participar de situações que convidem a criar sons com
o próprio corpo, utilizando objetos e
instrumentos ao escutar, interpretar e
improvisar nas brincadeiras cantadas
típicas de sua localidade, imitando e
criando gestos.

Ampliar o vocabulário por meio
da música. Ouvir canções de ninar.
Acompanhar canções diversas com
instrumentos musicais. Cantar trechos
de músicas conhecidas.
Vivenciar diferentes gêneros e estilos
musicais. Experimentar fazer música
por meio da improvisação, participar de
brincadeiras cantadas e jogos sonoros.
Explorar músicas do nosso folclore e sons
de diferentes instrumentos musicais.
Apreciar vídeos de músicas em estilos
variados.
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI02TS01) Criar sons com materiais,
objetos e instrumentos musicais,
para acompanhar diversos ritmos de
músicas.

(EI02TS01CR01) Explorar e criar sons
e movimentos próprios para acompanhar músicas e danças do repertório.
(EI02TS01CR01) Conhecer músicas,
canções e cantigas de rodas descobrindo vários sons ao brincar com objetos,
materiais e instrumentos musicais.

Construir e manipular objetos e instrumentos sonoros.
Identificar ritmos do som: intensidade
(fraco e forte) e duração (curto e longo).
Cantar, dançar e interpretar músicas
em diversos estilos musicais.
Participar de brincadeiras cantadas
reproduzindo e criando várias canções.
Brincar de improvisar a partir de seu
repertório pessoal e cultural.
Cantar canções folclóricas criando e
reproduzindo movimentos corporais
livres e dirigidos.
Produzir sons com o próprio corpo.
Ouvir e explorar instrumentos musicais
convencionais e não convencionais.
Construir instrumentos musicais utilizando-os para interpretação e produção musical.

(EI02TS02) Utilizar materiais variados
com possibilidades de manipulação
(argila, massa de modelar), explorando
cores, texturas, superfícies, planos,
formas e volumes ao criar objetos
tridimensionais.

(EI02TS02CR01) Utilizar materiais e
suporte diversos para exploração grafoplástica (tinta, carvão, giz, papel, argila,
massa de modelar, etc.).
(EI02TS02CR02) Manusear materiais
naturais (pedras, folhas, sementes,
areia, etc.) e materiais industrializados
(potes, caixas, tampas, tecidos, etc.).
(EI02TS02CR03) Visualizar e apreciar
as próprias produções na sala de aula
e nos demais espaços da escola, que
estejam na altura da criança.

Observar e identificar cores.
Representar história por meio de
desenhos de forma livre. Criar desenhos, pinturas, colagens, modelagens,
dobraduras, etc.
Utilizar elementos das Artes Visuais:
ponto, linha, forma, volume, espaço,
textura etc. Explorar diferentes materiais e experiências plásticas.

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes
sonoras disponíveis no ambiente em
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

(EI02TS03CR01) Explorar brincadeiras
musicais, instrumentos, cantigas e
músicas regionais e local, por meio de
jogos e brincadeiras que envolvam a
dança e a improvisação musical, realizando movimentos e gestos comuns.
(EI02TS03CR02) Reconhecer e imitar
sons da natureza (canto de pássaro,
barulho de vento e de chuva) sons da
cultura (vozes humanas, produzidas
por máquinas ou objetos) desenvolvendo a sensibilidade e a percepção.

Explorar música do nosso folclore.
Reproduzir diferentes sequências
rítmicas, cantar, dançar e interpretar
diferentes estilos musicais.
Brincar de roda explorando cantigas
folclóricas.
Ouvir músicas clássicas, populares
instrumentais e outras, por meio da
audição de CDs, DVDs, aparelho de
som, computador ou por meio de intérpretes que possam ir às instituições
(pais, irmãos ou pessoas da comunidade). Propor diversas obras musicais
para que a criança aguce ainda mais a
apreciação musical.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO
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CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por
materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de
conta, encenações, criações musicais,
festas.

(EI03TS03CR01) Apresentação de
diferentes gêneros musicais a fim de
proporcionar aceitação das diferentes
culturas, construindo uma formação
étnica do povo brasileiro, sendo este
plural.

Desenvolver atividades de apresentação de instrumentos, a fim que observem a diferenciação dos sons.
Propiciar atividades com músicas de
diferentes gêneros, épocas, culturas,
países, etc.
Disponibilizar um repertório de
músicas variadas para que as crianças
possam memorizar e cantar.
Propor a criação de uma pequena
banda musical.
Promover rodas de conversa para que
a experiência da criança com alguns
instrumentos musicais ou com sons
que o corpo reproduz possam ser
compartilhadas.
Confeccionar instrumentos musicais
com materiais reciclados.
Realizar atividades com objetos que reproduzem sons de diferentes culturas
(berimbau, pandeiro e viola).
Propor às crianças que cantem e interpretem juntas ou de modo individual
determinadas músicas.

(EI03TS02) Expressar-se livremente por
meio de desenho, pintura, colagem,
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

Confeccionar origamis.
Utilizar massa de modelar.
Desenvolver pinturas utilizando objetos não convencionais (garfo, escova
de dente e peneiras).
Apreciar obras de arte em diferentes
texturas, conhecendo suas diferentes
interpretações e seus autores.
Confeccionar figuras geométricas em
três dimensões utilizando matérias
comestíveis.
Apreciar fotografias.
Reproduzir obras de arte.
Recortar e colar.
Expor obras produzidas pelos alunos.
Confeccionar brinquedos com sucata.

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades
do som (intensidade, duração, altura e
timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.

Realizar atividades com sons reproduzidos por diferentes animais, para a
diferenciação de sons graves e agudos.
Apresentar sons que podem ser
reproduzidos com a voz ou o corpo e
diversões materiais sonoros, além da
identificação de sons reproduzidos por
fenômenos da natureza.
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D)

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com
as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que
ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e
enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação.
Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam
falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo
e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito
singular e pertencente a um grupo social. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que
circulam no contexto familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua
escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores.
Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem
e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas
pelo educador, mediador 88 entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento
do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo.
Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita,
a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse
convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas
espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como sistema
de representação da língua.

É importante que os livros de histórias sejam lidos na íntegra, sem receio de que as crianças não compreendam algumas palavras, pois, é assim que seu vocabulário e suas hipóteses
vão se construindo e se constituindo, ao ver e ouvir o docente lendo e escrevendo vão se apropriando cada vez mais desta linguagem, crescendo seu interesse por explorá-la.
As rodas de conversas devem ser usadas para várias finalidades, não somente para comunicar o que aconteceu nos finais de semana, mas para decidirem coletivamente sobre como
organizar a sala, pensarem e exporem ideias sobre os espaços que desejam explorar, investigações que queiram fazer, argumentar, questionar, entre outros.
Assim, a criança vivencia experiências, descobrindo novos aspectos do mundo por meio
das linguagens oral e escrita, integradas com as linguagens corporais, musicais, visuais, representa passo importante na efetivação de uma Educação para a primeira infância conectada com
o presente, e não como um processo voltado apenas para futuras aprendizagens.
Compreender as relações entre a linguagem oral e escrita, o pensamento e a imaginação infantil transforma a prática pedagógica escolar e docente em encantamento para todos os
envolvidos, professores e crianças.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

A apropriação das habilidades de falar, de ler e de escrever pressupõe representar por
meio dos gestos e, mais tarde, por meio da fala, depois escrita, ou seja, tornar símbolos verbais
para tornar presente algo que esteja fora do nosso alcance imediato. A primeira interação mais
significativa que as crianças podem ter com a leitura e escrita é com o próprio nome e os de
seus colegas, sendo um bom ponto de partida para o contato com a função social e real dessas
linguagens.
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Eis os direitos de aprendizagem e desenvolvimento deste campo articulados com os
demais campos:
Conviver com crianças e adultos compartilhando sua língua materna em situações comunicativas cotidianas, constituindo modos de pensar, imaginar, sentir, narrar, dialogar e conhecer.
Brincar com parlendas, trava-línguas, adivinhas, memória, rodas, brincadeiras cantadas,
jogos e textos de imagens, escritos e outros, ampliando o repertório das manifestações culturais
da tradição local e de outras culturas, enriquecendo sua linguagem oral, corporal, musical, dramática, escrita, dentre outras.
Explorar gestos, expressões, sons da língua, rimas, imagens, textos escritos, além dos
sentidos das palavras, nas poesias, parlendas, canções e nos enredos de histórias, apropriandose desses elementos para criar novas falas, enredos, histórias e escritas convencionais ou não.
Participar de rodas de conversa, de relatos de experiências, de conotação e leitura de
histórias e poesias, de construção de narrativas, da elaboração, descrição e representação de
papéis no faz de conta, da exploração de materiais impressos e de variedades linguísticas, construindo diversas formas de organizar o pensamento.
Expressar sentimentos, ideias, percepções, desejos, necessidades, pontos de vista, informações, dúvidas e descobertas utilizando múltiplas linguagens, entendendo e considerando o
que é comunicado pelas demais crianças e adultos. Conhecer-se e reconhecer suas preferências por pessoas, brincadeiras, lugares, histórias, autores, gêneros linguísticos, e seu interesse
em produzir com a linguagem verbal.
BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01EF01) Reconhecer quando é cha- (EI01EF01CR01) Promover o reconhecimado por seu nome e reconhecer os
mento do nome através das cantigas,
nomes de pessoas com quem convive. imagem refletida no espelho, fotografias e rodas de conversa.

Atividades, brincadeiras e músicas
envolvendo a nomeação: roda de
conversa, chamada diária (com foto e
ficha com o nome escrito), brincadeiras
cantadas (“Se fosse eu peixinho”; “A
canoa virou”; “O sapo não lava o pé”).
Reconhecer a autoimagem em atividades com espelho, identificando-se pelo
nome e diferenciando-se dos demais.
Observar o nome na identificação dos
pertences: bolsa, copo, mamadeira.

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao
ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.

Apreciação de músicas infantis, clássicas, populares, folclóricas, resgatando
as cantigas de roda.
Rodas de leitura de poemas.
Incentivar as crianças a expressar com
gestos ou palavras durante a apreciação de leitura e música.

(EI01EF02CR01) Despertar o interesse e
o contato sobre a cultura oral.
(EI01EF02CR02) Promover situações de
escuta de poemas e músicas, incentivando imitações.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao
ouvir histórias lidas ou contadas,
observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor (modo
de segurar o portador e de virar as
páginas).

(EI01EF03CR01) Despertar o gosto pela
leitura e estimular a imaginação pela
literatura infantil.
(EI01EF03CR02) Desenvolver o canto
da leitura na sala de aula.
(EI01EF03CR03) Trabalhar a leitura
como fonte de conhecimento, brincadeira, incentivo à fala e diversão para
as crianças.

Manusear e explorar livros confeccionados com diferentes materiais: tecido,
plástico, papel, borracha.
Incentivar e acompanhar o manuseio
adequado dos livros.
Rodas de leitura e contação de histórias, incentivando o faz de conta e a
imaginação.
Utilizar materiais diversificados na leitura e contação de histórias: fantoches
e dedoches, dramatização, fantasias.
Explorar recursos que tragam aconchego para o momento de leitura (colcha
e almofadas).

(EI01EF04) Reconhecer elementos das (EI01EF04CR01) Observar e manusear
ilustrações de histórias, apontando-os, livros, apontar as imagens com os
a pedido do adulto-leitor.
dedos.
(EI01EF04CR02) Estimular a oralidade
por meio da nomeação de objetos
e personagens das ilustrações das
histórias.

Leitura e observação de imagens
variadas.
Reconhecer e nomear pela estimulação do adulto-leitor, os personagens,
os objetos, os cenários que compõem
a história pelas ilustrações do livro.
Interação, imitação e brincadeiras com
cenários, objetos e personagens que
fazem parte da literatura infantil.

(EI01EF05) Imitar as variações de
entonação e gestos realizados pelos
adultos, ao ler histórias e ao cantar.

(EI01EF05CR01) Despertar o encanto
pela sonoridade da linguagem.
(EI01EF05CR02) Explorar a imitação para
o desenvolvimento da linguagem oral.
(EI01EF05CR03) Reproduzir os comportamentos, a gestualidade e a postura
que o professor adota quando lê ou
canta.

Cantar com entonação de voz variada
(alto, baixo, fino, grosso).
Contação de histórias reproduzindo os
sons dos personagens da história.
Explorar material audiovisual para a
imitação de sons.
Promover a imitação de sons de animais.
Brincadeiras com o intuito de repetições.

(EI01EF06) Comunicar-se com outras
pessoas usando movimentos, gestos,
balbucios, fala e outras formas de
expressão.

(EI01EF06CR01) Brincar com o som da
língua, fazendo barulho com a boca.
(EI01EF06CR02) Explorar gestos, balbucios, palavras e sons onomatopaicos
para ocorrer a expressão dos desejos,
necessidades, ideias e sentimentos.
(EI01EF06CR03) Ampliar o repertório
linguístico, sendo promovido pela
variedade de materiais, explorações e
expressões.

Participação de rodas de conversa com
o(a) professor(a) e demais crianças,
de modo a se expressar por meio de
diferentes maneiras.
Incentivar a fala por meio de conversa,
repetição de palavras simples e imitação de sons e gestos diversos (tchau,
balançar a cabeça para negação e aprovação, balançar o dedo para negação).
Repetir sons onomatopaicos: au-au,
miau, brrr, bip-bip.
Brincar com o som da língua, fazendo
barulho com a boca (som do beijo, “de
índio” etc.).
Estimular a criança a expressar seus sentimentos e desejos por meio de questionamentos feitos pelo(a) professor(a).
Promover situações comunicativas
significativas, envolvendo também
os momentos da rotina diária: banho,
alimentação, troca de fraldas e o sono.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
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BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI01EF07CR01) Estimular a cultura
escrita.
(EI01EF07CR02) Promover o contato com materiais impressos e
audiovisuais.
(EI01EF07CR03) Observar e explorar
diferentes materiais impressos.

Disponibilizar diferentes materiais
impressos para observação e manuseio
das crianças, ampliando conhecimento
e possibilidades de exploração.
Explorar diversos vídeos e CDs infantis
(histórias e músicas) apropriados e
relevantes para as crianças.

(EI01EF08) Participar de situações de
escuta de textos em diferentes gêneros
textuais (poemas, fábulas, contos,
receitas, quadrinhos, anúncios etc.).

(EI01EF08CR01) Despertar o interesse e
a atenção pela leitura e a escrita.
(EI01EF08CR02) Ampliar o contato com
diferentes gêneros textuais.

Envolver as crianças na organização do
momento de leitura.
Proporcionar a participação das
crianças na escolha da leitura que será
realizada.
Desenvolver uma rotina e orientá-la
nas ações necessárias para a leitura
acontecer, respeitando as manifestações das crianças.
Explorar os diferentes gêneros textuais em rodas de conversa, contação,
leitura, dramatização: poemas, fábulas,
contos, receitas, quadrinhos, anúncios,
etc.
Utilização de variados recursos para
enriquecer e chamar a atenção no
momento da escuta dos textos.

(EI01EF09) Conhecer e manipular
diferentes instrumentos e suportes de
escrita.

(EI01EF09CR01) Observar e manusear
diversos suportes e instrumentos de
escrita.
(EI01EF09CR02) Perceber a presença
da escrita no cotidiano.
(EI01EF09CR03) Trabalhar suportes
e instrumentos de escrita de forma
lúdica.

Disponibilizar diferentes suportes de escrita, explorando-os e
identificando-os.
Explorar e manipular diferentes
instrumentos e suportes de escrita em
situações de brincadeiras e diferentes
espaços.
Identificar as preferências das crianças
nas manipulações.
Demonstrar a escrita através dos
próprios objetos utilizados no dia a
dia: livros, embalagens, escritas em
cartazes.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI01EF07) Conhecer e manipular
materiais impressos e audiovisuais em
diferentes portadores (livro, revista,
gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.).
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 03 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

(EI02EF01) Dialogar com crianças e
(EI02EF01CER01) Ser protagonista nas
adultos, expressando seus desejos,
interações cotidianas, comunicando-se
necessidades, sentimentos e opiniões. e participando com respeito.
(EI02EF01CR02) Desenvolver a linguagem oral através das rodas de conversa, ampliando o vocabulário.
(EI02EF01CR03) Conhecer diferentes
formas de expressão e comunicação.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Expressar ideias, desejos, sentimentos
sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral, de fotos, desenhos e
outras formas de expressão, fazendo-se entender.
Conversar respeitando sua vez de falar
e a dos demais.
Apreciação de produção artística
através das obras de arte, ampliando as possibilidades de expressão e
comunicação.

(EI02EF03) Demonstrar interesse e
atenção ao ouvir a leitura de histórias
e outros textos, diferenciando escrita
de ilustrações, e acompanhando, com
orientação do adulto-leitor, a direção
da leitura (de cima para baixo, da
esquerda para a direita).

(EI02EF03CR01) Participar e apreciar
a leitura de histórias e outros textos
diariamente, percebendo a diferença
entre a escrita e a ilustração.

Desenvolver regras e combinados para
o momento de leitura e contação de
histórias, aprendendo tanto a escutar
quanto a falar.
Distinguir letras e números.
Diferenciar desenhos de escrita.
Observar a direção da escrita utilizada
na leitura do professor.
Perceber que as letras do alfabeto têm
nome.

(EI02EF04) Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada,
identificando cenários, personagens e
principais acontecimentos.

(EI02EF04CR01) Expressar-se através
de perguntas e respostas sobre as
histórias narradas, desenvolvendo o
pensamento crítico.

Diálogo com perguntas e respostas
sobre os textos lidos.
Reconhecer que é possível ler textos e
imagens.
Rodas de conversa para estimular a
exposição de ideias sobre as histórias
narradas.
Realizar a pseudoleitura de textos que
já conhece.

(EI02EF05) Relatar experiências e fatos (EI02EF05CR01) Compartilhar suas exacontecidos, histórias ouvidas, filmes periências nas situações de conversas,
ou peças teatrais assistidos etc.
valorizando a fala e a escuta.

Brincar com sons onomatopaicos.
Brincar com os sons das palavras.
Incentivar a exposição e a escuta dos
relatos nas rodas de conversa.
Relatar vivência respeitando a sequência de antes e depois.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes (EI02EF02CR01) Demonstrar repertório Brincadeiras cantadas com cantigas,
sons e reconhecer rimas e aliterações de sons diferenciados através da imita- poemas, parlendas e quadrinhas.
em cantigas de roda e textos poéticos ção e imaginação.
Rodas de leitura, poemas e cantigas
de roda.
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 03 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI02EF06) Criar e contar histórias
oralmente, com base em imagens ou
temas sugeridos.

(EI02EF06CR01) Desenvolver a imaginação e a criatividade através das
histórias inventadas.

Brincar de ler com as crianças que
convive, professor e outras pessoas,
utilizando objetos, fichas de imagens,
fantoches, fantasias e acessórios.
Dramatizações para trabalhar a expressão, a criatividade e a imaginação.
Incorporar novas palavras ao seu vocabulário, ampliando a oralidade.
Aprender regras de conversação, esperando a vez e respeitando os demais.
Utilizar das garatujas nas situações de
escrita espontânea.
Recontar uma história, separando o
que acontece antes e depois.
Reconhecer a importância da escrita
do próprio nome para a identificação
de pertences e produções.
Realizar escrita espontânea do próprio
nome.
Promover projeto de leitura por turma
ou coletivamente, podendo envolver
as famílias.

(EI02EF07) Manusear diferentes
portadores textuais, demonstrando
reconhecer seus usos sociais.

(EI02EF07CR01) Brincar e explorar diferentes portadores textuais, reconhecendo seus usos sociais.
(EI02EF07CR02) Perceber a escrita nos
diferentes espaços da escola.

Apresentar diferentes portadores utilizando caixas-surpresas para despertar
a curiosidade.
Explorar jornais, revistas e gibis.
Manusear livros folheando progressivamente e com cuidado.
Apreciar e observar a escrita na confecção de cartazes com poesias, histórias,
músicas, cardápios e comunicados.
Explorar os rótulos de embalagens,
convites e panfletos do cotidiano para
observação da escrita e seus usos
sociais.

(EI02EF08) Manipular textos e participar de situações de escuta para
ampliar seu contato com diferentes
gêneros textuais (parlendas, histórias
de aventura, tirinhas, cartazes de sala,
cardápios, notícias etc.).

(EI02EF08CR01) Enriquecer o vocabu- Leitura em locais diferentes da sala de
lário ao explorar e manusear diferentes aula.
gêneros textuais.
Contação de histórias com recursos
para chamar a atenção e despertar a
curiosidade e a imaginação.
Reproduzir parlendas e canções de
memória.
Participar da leitura de diferentes
gêneros textuais, sendo em materiais
impressos ou audiovisuais.
Expressar ideias para a produção coletiva de diferentes gêneros textuais.
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 03 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO
(EI02EF09) Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para
desenhar, traçar letras e outros sinais
gráficos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI02EF09CR01) Trabalhar as letras e
Conhecer e manipular diferentes insdesenhos explorando o lúdico, a imita- trumentos e suportes de escrita.
ção e a criatividade.
Conhecer e experimentar prazerosas
formas de desenhar e traçar letras com
variedade de materiais e suportes:
tinta, lápis de cor, giz de cera, papéis
diversos, areia e chão.

CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e
sentimentos sobre suas vivências, por
meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão.

(EI03EF01CR01) Ser protagonista nas
diversas interações cotidianas, vivenciar diversas experiências comunicando-se e participando com respeito.
Desenvolver a linguagem oral através
de roda de conversa, ampliando o
vocabulário.

Comunicar-se através de roda de conversa usando linguagem oral, expressar desejos, necessidades, opiniões,
ideias, ouvir e compartilhar vivências,
brincar escutar e contar histórias.

Proporcionar aos alunos cantigas de
roda, acesso a livros, histórias diversas,
permitir manusear livros, atividades
que proporcione a criança a vivência
da própria história.

(EI03EF03) Escolher e folhear livros,
procurando orientar-se por temas
e ilustrações e tentando identificar
palavras conhecidas.

(EI03EF03CR03) Conhecer e manusear Cartazes com os nomes dos alunos,
livros, identificar letras.
objetos e utensílios de interesse da
turma.
Demostrar repertórios de livros
diferenciados através de recontos e da
imaginação.

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas
e planejar coletivamente roteiros de
vídeos e de encenações, definindo os
contextos, os personagens, a estrutura
da história.

(EI03EF04CR04) Planejar e participar
das experiências, enredos e produções
e apreciar a leitura de histórias.
Recontar histórias ouvidas.

(EI03EF05) Recontar histórias ouvidas
para produção de reconto escrito,
tendo o professor como escriba.

(EI03EF05CR05) Ser o protagonista nas Proporcionar aos alunos que possam
produções textuais, tendo o professor criar suas histórias e seus relatos com
como escriba.
papel e outros recursos, como sucatas e objetos do cotidiano. Utilização
parlendas, adivinhação etc.

(EI03EF06) Produzir suas próprias
(EI03EF06CR06) Realizar escrita imitahistórias orais e escritas (escrita espon- tiva do nome e das letras do alfabeto,
tânea), em situações com função social reconhecendo o nome próprio.
significativa.

Discutir com a participação dos alunos,
com atividades dinâmicas, decidir
juntos sobre vídeos, contar histórias
coletivas em que cada um tenha
participação.

Proporcionar atividades impressas,
com recortes, alfabeto móvel para que
possam explorar as letras.
Variedades de textos lidos;
Atividades em que as crianças possam
“escrever” livremente.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI03EF02) Inventar brincadeiras canta- (EI03EF02CR02) Conhecer diferentes
das, poemas e canções, criando rimas, culturas e explorar as possibilidades de
aliterações e ritmos.
brincadeiras, poemas etc.
Conhecer diferentes formas de expressão artística e comunicação.
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CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em
portadores conhecidos, recorrendo a
estratégias de observação gráfica e/ou
de leitura.

(EI03EF07CR07) Desenvolver a imaginação e a criatividade com a criação
de regras, valorizando a fala e a escuta
com a criação de rimas, aliterações e
ritmos.
(EI03EF07CR08) Se envolver em
situações que envolvam a necessidade
de argumentar e explicar suas ideias e
pontos de vista sobre, livros, textos e
palavras.
Interações com letras, nomes e objetos
variados.

Criar situações que a crianças possam
argumentar e expor o seu ponto de
vista (regras nas brincadeiras, roda de
conversa etc.)
Criar atividades que permitam aos
alunos a conversar sobre letras iniciais
dos nomes dos colegas, professora,
objetos. Interagir com letras, objetos
variados.

(EI03EF08) Selecionar livros e textos de
gêneros conhecidos para a leitura de
um adulto e/ou para sua própria leitura
(partindo de seu repertório sobre esses
textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).

(EI03EF08CR09) Explorar diferentes
portadores textuais, livros, gibis, tendo
livros como fontes de prazer e entretenimento, enriquecer o vocabulário
ao explorar e manusear diferentes
gêneros textuais.

Proporcionar momentos onde a criança possa ter contato com materiais
impressos diversos.
Permitir que as crianças também
contém e recontem histórias para os
demais.
Propor atividades onde a criança possa
ler, ainda que seja hipoteticamente.

(EI03EF09) Levantar hipóteses em
relação à linguagem escrita, realizando
registros de palavras e textos, por meio
de escrita espontânea.

(EI03EF09CR10) Participar das situações do cotidiano em que se faz necessário o uso da escrita, trabalhando a
ludicidade e criatividade

Atividades nas quais o aluno possa
escrever seu nome com uso de crachás,
alfabeto móvel, recortes para explorar
a escrita do próprio nome.
Propor atividades que as crianças
possam escrever livremente.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

E)

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo
constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se
situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã
etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos
atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de
materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de
parentesco e sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas
pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.).
Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam,
frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias,
reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e conhecimento de numerais cardinais e
ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade.
Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam
fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e
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consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim,
a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.
Na integralidade dos campos de experiências as crianças podem vivenciar momentos de
apreciar uma pintura, desenhar, localizar-se, ler, escrever, brincar e muitas outras situações, que
ampliam as noções da criança de espaço. A criança, vai se apropriando e percebendo o mundo
de números, através das experiências, da leitura e observação dos endereços, das placas de
carros e motos, documentos, preços, número de calçados e roupas, situações onde é necessário
contar e/ou recitar numericamente, registrar, de forma não convencional, pontos em um jogo,
entre outros.
As situações de grandezas e medidas podem ser oportunizadas através de medidas dos
espaços, de uma mesa para confeccionar uma toalha, nas receitas culinárias que podem envolver as crianças na produção de alguma alimentação, quando poderão comparar medidas utilizando diferentes entre objetos, bem como poderão observar as relações de quantidade, volume,
densidade e aspectos físicos dos produtos. Ao observar os espaços e os objetos e as muitas
relações que estes possuem com as atribuições matemáticas, as crianças vão inferindo as relações e transformações no meio físico.
Portanto, promover experiências na Educação Infantil nas quais as crianças falam, descrevem, narram, explicam, pesquisam e exploram, torna-se, assim, requisito fundamental para a
construção e ampliação de saberes. Por exemplo, as vivências cotidianas das crianças ao construir um castelo como cenário de um espaço ambientado, procurar um sapo, borboleta no jardim,
cuidar de plantas e de animais, colecionar objetos, além de fortalecer sua autonomia, podem ser
ricas oportunidades para a construção do raciocínio lógico, de noções de tempo e espaço, de
classificações, etc., para a percepção de mudanças e transformações espaço, de classificações,
etc., para a percepção de mudanças e transformações nos objetos e materiais observados ou
manuseados, e para o desenvolvimento da imaginação pela criança. Por isso, as instituições
precisam promover experiências nas quais as crianças possam ter oportunidades de ampliar
seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano.
Seguem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento deste campo articulados
com os demais campos:
Conviver com crianças e adultos e com eles investigar o mundo natural e social.

Explorar características do mundo natural e social, nomeando-as, agrupando-as e ordenando-as segundo critérios relativos às noções de espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.
Participar de atividades de investigação de características de elementos naturais, objetos,
situações, espaços, utilizando ferramentas de exploração – bússola, lanterna, lupa – e instrumentos de registro e comunicação, como máquina fotográfica, filmadora, gravador, projetor e
computador.
Expressar suas observações, explicações e representações sobre objetos, organismos
vivos, fenômenos da natureza, características do ambiente.
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, reconhecendo seus interesses
na relação com o mundo físico e social.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Brincar com materiais, objetos e elementos da natureza e de diferentes culturas e perceber
a diversidade de formas, texturas, cheiros, cores, tamanhos, pesos, densidades que apresentam.
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BEBÊS
ZERO A 1 ANO E 6 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI01ET01) Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor,
cor, sabor, temperatura).

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Propor momentos de manipulação de
diversos objetos para fazer comparação entre as diferenças e semelhanças
entre eles.
Utilizar objetos como areia, terra,
argila, tinta guache, massinha entre
outros.

(EI01ET02) Explorar relações de causa
e efeito (transbordar, tingir, misturar,
mover e remover etc.) na interação
com o mundo físico.

(EI01ET02CR01) Explorar objetos com
tamanhos, formas e texturas diversas.

Proporcionar atividades em que as
crianças possam vivenciar experiências, observações e manipulação de
objetos com suas características.

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela
ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.

(EI01ET03CR01) Participar de momentos, para que conheçam as diferentes
estruturas físicas e organizacionais
(sons e locais que fazem parte do
ambiente escolar).

Conversas constantes sobre a rotina
diária, explicando sobre a organização
e duração das atividades.
Trilhas com colchões ou objetos.
Planejar trajetos e passeios: brinquedoteca, parque, salas de demais
turmas, jardim.

(EI01ET04) Manipular, experimentar,
arrumar e explorar o espaço por meio
de experiências de deslocamentos de
si e dos objetos.

(EI01ET04CR01) Vivenciar experiências Possibilitar que as atividades sejam
dentro e fora da sala para familiariza- realizadas em diferentes locais do
ção de local por parte dos bebês.
ambiente escolar: parques, pátio, sala
de brinquedos.
Atividades com balde e bola: esconder
a bola sob um balde para a criança
localizar, aprendendo que as coisas
existem apesar de não as ver.

(EI01ET05) Manipular materiais
diversos e variados para comparar as
diferenças e semelhanças entre eles.

(EI01ET05CR01) Participar de momentos em que possam manusear,
empilhar apertar elementos tais
como blocos, brinquedos e diferentes
objetos, evidenciando cores, formas e
tamanhos.

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, (EI01ET06CR01) Vivenciar situações
velocidades e fluxos nas interações
que envolvam canto e movimento,
e brincadeiras (em danças, balanços,
diferentes ritmos e sons.
escorregadores etc.).

Oferecer atividades que empilhem
blocos.
Enfileirem brinquedos.
Retirar e colocar objetos em cestos ou
caixas.
Manipular e observar brinquedos que
emitam sons.
Brincadeiras de roda com sons de
animais.
Escutar sons do ambiente onde
a criança está inserida: telefone,
campainha, passos, vozes de crianças,
de adultos, canto de pássaros, latido
de cachorro, etc.
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CRIANÇAS BEM PEQUENAS
1 ANO E 7 MESES A 3 ANOS E 11 MESES – CRECHE
CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO — CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EI02ET01) Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos
(textura, massa, tamanho).

(EI02ET01CR01) Explorar diferentes
materiais, objetos, estimulando a percepção visual, motora fina, ampliando
o conhecimento sobre peso, medidas,
tamanhos e texturas.

Montar jogos de encaixe, blocos ou
quebra cabeças.
Visualizar e manipular objetos sucatas
(caixas e recipientes).
Colar, raspar, picar diferentes tipos de
materiais.
Manusear e sentir texturas.

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva
etc.).

(EI02ET02CR01) Oportunizar situações Noções de clima: calor-frio,
de experiência do cotidiano e fenôme- chuva-nublado.
nos naturais para estabelecer noções Confeccionar o cartaz: O tempo hoje.
de tempo.
Apreciar e explorar figuras e sons sobre
os fenômenos da natureza.

(EI02ET03) Compartilhar, com outras
(EI02ET03CR01) Participar com as oucrianças, situações de cuidado de plan- tras crianças de situações de cuidados
tas e animais nos espaços da instituide plantas e animais.
ção e fora dela.

(EI02ET04CR01) Vivenciar situações em Noções: dentro, fora; em cima, embaixo.
que a orientação espacial esteja preMontar jogos: EX: quebra cabeças,
sente, tendo como referência o corpo músicas e brincadeiras.
na execução.
Expor através de músicas desenhos ou
figuras.

(EI02ET05) Classificar objetos, conside- (EI02ET05CR01) Explorar e descrever
rando determinado atributo (tamanho, semelhanças e diferenças entre objepeso, cor, forma etc.).
tos, considerando como atributos: tamanho, peso, cor, forma, cheio, vazio.

Manipular materiais diversos para comparar suas diferenças e semelhanças.
Usar objetos de comparação formas ou
tamanhos.

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de
tempo (agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido,
depressa, devagar).

(EI02ET06CR01) Introduzir conceitos
básicos de tempo, associados à rotina
e hábitos do cotidiano com auxílio de
atividades lúdicas, músicas e gestos.

Proporcionar atividades que as crianças possam compreender a organização do seu cotidiano, através de rotina,
contação de história, brincadeiras de
roda, músicas.

(EI02ET07) Contar oralmente objetos,
pessoas, livros etc., em contextos
diversos.

(EI02ET07CR01) Utilizar contextos diversos para contar objetos, brinquedos
entre outros, oralmente com crianças
da mesma faixa etária.

Utilizar contagem oral através do
comando da professora.
Escolher objetos a ser contado com a
ajuda das crianças.
Proporcionar atividades de coleta de
objetos para depois ser feita separação
e contagem.

(EI02ET08) Registrar com números
a quantidade de crianças (meninas
e meninos, presentes e ausentes) e
a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

(EI02ET08CR01) Auxiliar no desenvolvimento de noção de quantidade e suas
representações numéricas através da
contagem de objetos e figuras, colagem, brincadeiras, entre outros.

Proporcionar contato (momentos) para
crianças explorarem números, suas
representações e quantidade, utilizando dados coloridos, revistas, livros,
brinquedos relacionados aos números e objetos do cotidiano. Podendo
também utilizar músicas, jogos e
brincadeiras.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo,
acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).

Ampliar conhecimento sobre a fauna
e flora.
Cultivo de plantas no ambiente
escolar, envolvendo a parceria com as
famílias.
Visitar loja veterinária ou receber a visita
na escola de um especialista em animais.
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CRIANÇAS PEQUENAS
4 ANOS A 5 ANOS E 11 MESES – PRÉ-ESCOLA
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E
CONHECIMENTO – CEREJEIRAS

(EI03ET01) Estabelecer relações de
(EI03ET03CR01) Reconhecer os diferencomparação entre objetos, observando tes tipos de fauna e flora do município
suas propriedades.
e suas transformações ao longo do
tempo.
Perceber as características dos animais.
Preservar o meio ambiente através
de atitudes relacionadas a separação
do lixo e conhecer o processo de
reciclagem.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EI03ET02) Observar e descrever
mudanças em diferentes materiais,
resultantes de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo fenômenos
naturais e artificiais.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Atividades diferenciadas que a criança
tenha contato com diversos tamanhos,
cores, formas e texturas.
Reconhecimento das formas
geométricas.

(EI03ET06CR02) Conhecer a história da Realização de experiências simples,
família e qual a sua importância para o onde as crianças possam observar as
munícipio.
transformações e reações.

(EI03ET03) Identificar e selecionar
fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus
fenômenos, sua conservação.

Identificação dos fenômenos da
natureza através de cartazes, vídeos,
livros, jogos, músicas, sons, imagens e
desenhos.

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por
números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.

Atividades diversas utilizando a contagem oral, a sequência numérica, as
quantidades e sua representação.

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras
de acordo com suas semelhanças e
diferenças.

Montagem de quebra-cabeça, jogos de
memória, boliche, atividades onde a
criança possa utilizar o olfato, paladar,
tato, visão e audição.

(EI03ET06) Relatar fatos importantes
sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e
da sua comunidade.

Confecção de livretos utilizando fotos,
recortes e colagens.
Registro por meio do desenho, visitas
de familiares na escola para relatar a
história da família ou da criança.
Exposição de fotos e trabalhos realizados pela criança.

(EI03ET07) Relacionar números às suas
respectivas quantidades e identificar
o antes, o depois e o entre em uma
sequência.

Realização de jogos, brincadeiras,
leitura de imagens, músicas, desenho,
vídeos e escrita numérica.

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos.

Desenvolvimento de noções básicas
de localização espacial, introdução
à noção de medidas (comprimento,
peso, altura, tamanho).
Utilização de fita métrica.
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ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DO ESPAÇO
No currículo da Educação Infantil o espaço e o tempo são elementos integrantes da prática
educativa. O espaço é compreendido como um segundo educador das crianças e o tempo é o
elemento que garante o que deve ser vivido de modo a aproveitar as experiências ocorridas no
espaço como oportunidades para as crianças aprenderem e se desenvolverem.
Na elaboração da proposta curricular da unidade de Educação Infantil considerar o espaço
como elemento integrante do currículo permite ao professor vê-lo como local efetivo que contribui e possibilita a vivência de experiências de vida e de transformação que garantirão a continuidade ao que as crianças sabem, apreciam e, também, lócus de criação de conhecimentos
novos, novas possibilidades imaginativas, motivadoras e estimulantes de novas pesquisas e
descobertas.
Contudo, a discussão sobre os espaços na Educação Infantil é algo novo e, por isso, ainda
é fator de investigação e ressignificação do que se entende por espaços próprios para o trabalho
educativo de bebês, crianças bem pequenas e pequenas. Há de se considerar que nos últimos
anos houve uma evolução frente ao entendimento do espaço como um segundo educador, tanto
que começa a fazer parte da “cultura” do docente dessa etapa o entendimento de que os espaços das salas de acolhimento das crianças e os espaços externos constituem-se em recursos
polivalentes que podem ser utilizados de infinitas maneiras para apoiar o aprendizado e o desenvolvimento infantil.

Atualmente, por espaço ou meio escolar – iremos referir-nos indistintamente a uma ou outra denominação – não se considera somente o meio
físico ou material, mas também as interações que se produzem nesse
meio. São consideradas, então, a organização e a disposição espacial, as
relações estabelecidas entre os elementos da sua cultura – dimensões e
proporções, forma, localização, qualidade do material, etc. – e, também,
as pautas de conduta que nele são desenvolvidas, o tipo de relações que
as pessoas mantêm com os objetos, as interações que se produzem entre
as pessoas com os objetos, os papéis que se estabelecem, os critérios que
prevalecem, as atividades que procuram, etc. (CANO; LLEDÓ, p. 9-10).

A partir da análise da breve distinção entre os termos espaço e ambiente oportuno se faz
ponderar sobre a afirmativa de que o ambiente educativo é constituído por espaços pensados e
realizados onde a ação docente acontece na perspectiva da efetiva atuação das crianças, mediadas pelo adulto, na dimensão da autonomia, da acessibilidade, das possibilidades de interações
diversas, influindo no desenvolvimento e aprendizagem das crianças em sua integralidade.
Partindo-se do pressuposto de que o espaço é um segundo educador, pode-se inferir que
ele não é apenas considerado em seu aspecto físico, constituído por capacidade de volume,
como uma caixa, mas um espaço de vida, pensado e organizado para viver, onde a vida acontece na perspectiva do desenvolvimento a partir da experiência com as formas de vidas e das
diversas interações que ali ocorrem, bem como com o que o compõem e a forma com que é composto, pensado e organizado para cada experiência. Entendido dessa forma, o espaço não é só
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Antes, de aprofundar as questões referentes aos espaços na Educação Infantil, ressalva-se a distinção entre espaços e ambientes. Zabalza (1998, p. 232) diz que o termo “espaço”
refere-se ao meio físico, em outras palavras, aos locais para a atividade caracterizados pelos
objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração. Já o termo ambiente referese ao conjunto de espaço físico e às relações que ali são estabelecidas. Essa ideia é bastante
próxima a essa, exposta por Cano e Lledó (1990).
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o local em si, mas o local com tudo o que o compõe, lócus do sentir, de ampliação dos sentidos,
do que se sabe, da construção e reconstrução de saberes e competências.
Dessa forma, os espaços onde se processam as práticas pedagógicas da Educação Infantil
são também aspectos a serem considerados no planejamento e ação da prática docente que
toma a criança como centro do ato de planejar o trabalho destinado à formação e ao desenvolvimento humano na sua globalidade.
Em razão disso, o meio assume significativa importância, assim como o grupo e suas
interações, aferindo-se que os espaços de atuação das crianças deverão ser desafiadores, acolhedores e proporcionadores das interações entre crianças e adultos, da exploração, manuseio
e ressignificação da utilização de objetos e materiais, o que inferirá na disposição de móveis,
da diversidade de materiais, cores, sons, odores, dentre outras possibilidades, considerando a
perspectiva de que o espaço nunca é neutro, podendo ser limitador ou estimulador, mediador
das experiências e vivências infantis.
É, também, importante considerar que na Educação Infantil o trabalho coletivo, os agrupamentos diversos de crianças que propiciam as interações é sumariamente importante, mas é
sabido que há também o respeito à individualidade da criança, à necessidade de estar só em
algum momento, de ter autonomia para escolher seus pares, ou de ficar sozinho explorando
algo de seu interesse exclusivo, ou de deitar-se e observar, pensar, descansar dos muitos movimentos do cotidiano da instituição, por isso, os espaços precisam também prever a condição da
criança “estar sozinha” em algum momento.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Por conseguinte, a forma como os espaços estão organizados dizem muito sobre as concepções, sobre a personalidade daquele que o organiza, do professor e da instituição educativa, por exemplo, um espaço muito organizado, onde tudo está ao alcance do adulto, onde
tudo foi perfeitamente feito pelo adulto, o que comunica sobre a concepção desse adulto e do
fazer docente? Entende-se que os espaços educativos da infância são pensados pela e para a
criança, ele é organizado pelo professor para acolher, para propor experiências, mas ele é ressignificado pelas crianças, as paredes dizem sobre o que fazem, a disposição dos móveis, dos
brinquedos e materiais dizem como e o que fazem ali, dizem como pensam o mundo, dizem da
sua autonomia, da liberdade de expressão, das pesquisas e descobertas. Logo, esse espaço
tem a cara das crianças, com toques estéticos delas e do adulto, que primeiramente pensa e
planeja os espaços, que atua como mediador das situações de aprendizagem veiculadas pelas
interações e brincadeira.
Pensando na organização de espaços para as crianças é pertinente buscar nas especificidades do brincar uma das modalidades de brincadeira recorrente nessa etapa do desenvolvimento infantil, o faz de conta, que para as crianças representa uma forma de atribuir sentido
ao mundo e suas abstrações. Nesse sentido, resgata-se a importância dos espaços para o faz
de conta, que se constituem em recursos indispensáveis ao fazer do professor de Educação
Infantil. Esses espaços quando pensados e organizados intencionalmente para propiciar o imaginário infantil são instrumentos de interação entre crianças e da experiência com os elementos
do mundo (físico, social, natural, cultural, etc.), são espaços de ressignificação do sentido das
vivências infantis no contexto da vida do adulto e das situações antagônicas cotidianamente vividas e não entendidas pelas crianças, logo, os espaços para o faz de conta têm sua importância
garantida dentro do ambiente educativo para as crianças dessa primeira etapa do Ensino Básico.
No contexto do fomento ao pensar a importância do espaço como segundo educador das
crianças em todos os grupos da Educação Infantil importa atribuir a essa proposta de reflexão
a referência à organização do tempo, uma das dimensões do ambiente educativo, retomando-o
como um dos elementos integrantes do planejamento didático, remetendo-se aos momentos em
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que os espaços serão utilizados, os tempos das diferentes experiências ligadas aos espaços
destinados a sua realização: o tempo de brincar nos espaços diversos e distintos, o tempo de
comunicar-se com os outros nas rodas de conversa, o tempo de contar, recontar e ouvir histórias, o tempo de alimentar-se, de cuidar da higiene, o tempo do trabalho individual, ou em pequenos, ou grandes grupos, etc.
Além da questão física temporal, há também a questão do ritmo do desenvolvimento de
cada criança, do tempo para agir, para pensar, para assimilar, para aceitar, ou para inferir um
conceito à determinada situação, para aprender e se desenvolver. O tempo de cada criança não
obedece a um ritmo único, cada criança tem seu tempo de desenvolvimento condicionado por
questões sociais, biológicas, interacionais e culturais, portanto, é preciso respeito a esse tempo
de cada criança, sem, contudo, limitar-lhe o estímulo e o acesso. É essa questão temporal do
desenvolvimento infantil outro fator de atenção dos docentes dessa etapa. Enfim, o tempo, assim
como o espaço na Educação Infantil, integra o planejamento didático à medida que é pensado e
organizado na perspectiva da ação ou reação dos envolvidos no processo educativo, estando o
tempo e o espaço intrinsecamente relacionados dentro do ambiente educativo.

MODALIDADES ORGANIZATIVAS DO
TRABALHO PEDAGÓGICO
As modalidades organizativas são instrumentos, por meio dos quais a instituição e docentes vão planejar suas ações para mediar as experiências de aprendizagens das crianças na
Educação Infantil. É planejando que será possível oportunizar, propiciar, mediar, organizar e
intervir de forma a garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e, para
isso, é necessário o conhecimento intrínseco das crianças do grupo, contemplando seus conhecimentos prévios e suas singularidades, para, sobretudo, definir as melhores experiências, saberes, objetivos, tempo, espaço, materiais, etc., a ser oportunizados e usados pelas crianças no
período em que estiverem na Educação Infantil.

Desse modo, o planejamento na Educação Infantil é constituído em modalidades organizativas: atividades permanentes, sequências didáticas, atividades ocasionais/independentes e
projetos didáticos.
Há que se compreender que não deve haver, portanto, grau de valoração nas atividades
efetivadas. Receber a criança não é menos importante que realizar uma atividade de desenho
com ela. Organizar o espaço e a condição de alimentação das crianças não é menos importante
que preparar um painel para ser exposto em dia especial, como, por exemplo, em reuniões com
familiares. Organizar e acompanhar as crianças para o horário de descanso ou do sono não é
menos importante que as brincadeiras que ocorrem nos parques. As atividades realizadas à
tarde não são menos importantes que as atividades pedagógicas do período da manhã.
Com isso, supera-se a “lei da hierarquia” quando nas instituições se tem a ideia de que
alguns procedimentos didáticos valem mais que outros: elaborar procedimentos didáticos em
papel sulfite e em cadernos parece valer mais que os passeios e as histórias; escrever vale mais
que brincar, como explica Chaves (2007, p. 177).
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É importante que o planejamento parta das especificidades e necessidade do grupo de
crianças, tanto dos pequenos grupos quanto do coletivo, significando o aprendizado das crianças, propiciando sempre seu protagonismo.
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Em oposição a essas práticas, consolida-se o entendimento de que as instituições educativas só se justificam se, em todos os espaços e em todo tempo, ocuparem-se do desafio de
disponibilizar às crianças as máximas elaborações humanas. Em outras palavras, significa dizer
que na organização do ensino deve-se priorizar a defesa do desenvolvimento do espírito altivo,
apreço à arte e ao conhecimento.
Em harmonia com essa proposição, a organização do espaço pode e deve ser tomada pela
arte. Assim, áreas internas e externas, espaços em que se expõem painéis, cartazes, murais,
móbiles, crachás, letras, números, ilustrações afetas à natureza e brinquedos poderiam estar
organizados de forma que expressassem cuidados estéticos a serem observados na finalização
criteriosa e no zelo do professor ao participar da obra de arte das crianças. Nessa perspectiva,
a arte que se apresenta às crianças e os registros que estas são capazes de fazer, como, por
exemplo, as realizadas com lã, retalhos de tecidos, botões, papel, tinta e pincel ganham um
sentido e significado para além da ação meramente técnica ou de apelo à coordenação motora.

PROJETOS PEDAGÓGICOS
O projeto pedagógico é uma modalidade de organizar o trabalho pedagógico que consiste
em situações que devem partir da necessidade de investigar a partir de uma situação problema.
É interdisciplinar, subsidiando a integralidade entre os campos de experiências. O trabalho
doente na perspectiva dos projetos investigativos, precisa ter um olhar atento às necessidades
investigativas das crianças, oportunizando as rodas de conversa para o diálogo sobre pesquisas,
organização das descobertas, registros diversos (por fotos, escritas, desenhos, vídeos, pinturas,
etc.) dos caminhos que estão percorrendo nas suas experiências, Barbosa e Horn (2008, p. 31)
discorrem sobre os projetos como,
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[...] abertura para possibilidades amplas de encaminhamento e de resolução, envolvendo uma vasta gama de variáveis, de percursos imprevisíveis, imaginativos, criativos, ativos e inteligentes, acompanhados de uma
grande flexibilidade de organização. Os projetos permitem criar, sob forma
de autoria singular ou de grupo, um modo próprio para levantar uma questão e respondê-la. [...]

Com ampla abertura de possibilidades os projetos oportunizam os saberes que as crianças
irão ampliar e construir através das suas elaborações de hipóteses, as quais não serão respondidas simplesmente pelo(a) docente, mas que serão mediadas por situações significativas para
que as crianças possam validar ou não suas hipóteses, sendo assim, protagonistas de suas
investigações.

Organização da Sequência Didática
A sequência didática é o conjunto de atividades organizadas em certa ordem de complexidade de forma gradativa, que permitem trabalhar experiências objetivos e saberes mais específicos, tendo sempre como ponto de partida as curiosidades e necessidade de aprendizagem do
grupo de crianças.
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Atividades Permanentes
As atividades permanentes são uma modalidade que ocorre com certa regularidade,
podendo ser diária, semanal ou quinzenal. Têm como objetivo oportunizar experiências de
aprendizagens significativas às crianças, propiciando construção de atitudes, o desenvolvimento
de hábitos, o desenvolvimento da autonomia, investigações, exploração de diversos materiais,
que serão contemplados na organização do tempo e do espaço, tanto os internos (sala referência) quanto nos externos.

TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
O processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental é complexo para
a criança. É preciso levar em consideração diversos fatores, principalmente a realização de um
trabalho pedagógico condizente com faixa etária delas, em que o lúdico deve permear as atividades desenvolvidas no Ensino Fundamental, para que não ocorra uma ruptura brusca e uma
descontinuidade na vida escolar da criança. Um instrumento fundamental que marca a articulação entre os dois níveis de ensino é o registro do desenvolvimento da criança. Esse registro não
deve ter como objetivo a promoção da criança, mais sim oferecer subsídios importantes para a
continuidade do trabalho a ser desenvolvido. No entanto, as crianças precisam vivenciar esse
processo de continuidade, apropriando-se, progressivamente, de alguns procedimentos que lhe
permita organizar-se com autonomia em um novo espaço de educação.

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que
elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das
mediações de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias
de acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança
sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu
percurso educativo (BRASIL, 2017, p. 53).

Dessa forma, segundo a BNCC (2017), para que as crianças superem os desafios da
transição, é fundamental um equilíbrio referente às mudanças introduzidas, a continuidade das
aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que
os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do
trabalho pedagógico.
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Uma atividade, que merece destaque tanto na Educação Infantil como nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, é a brincadeira, sendo essa um direito assegurado à criança. No Currículo
do Ensino Fundamental é importante considerar também a música, a poesia, as artes plásticas
e dramáticas, a leitura, o movimento e a afetividade, não menosprezando o que é específico de
cada disciplina, contemplando essas modalidades, proporcionam-se às crianças diferentes formas de ensinar e aprender, tornando o aprendizado mais instigante, desafiador e prazeroso. De
acordo com o Referencial Curricular do Paraná (2018), é importante que ocorra a articulação dos
currículos e das práticas pedagógicas que envolvem essas etapas, de modo que as instituições
de ensino sejam incentivadas a traçarem formas de tornar essa transição tranquila, pautada na
relação e continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento humano.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA
Tratar da formação, capacitação ou qualificação contínua, impõe uma constatação: é um
procedimento que se realiza de fato-cursos, capacitações, encontros, seminários e eventos –
tanto nos estados como nos municípios, havendo, inclusive dotação orçamentaria, para tal
finalidade.
Destacamos que a promulgação da Constituição Federal de 1988 desempenhou um papel
importante para a formação continuada, pois no artigo 206, inciso V, da Carta encontra-se fixada,
como um dos princípios do ensino, a valorização do profissional (BRASIL, 2004). Neste mesmo
sentido, a Lei de Diretrizes de Base da Educação-Lei nº9.394/96 (BRASIL, 1996) afirma em
seu conjunto que o Sistema de Ensino deve favorecer a valorização dos profissionais de educação, indicando ainda que a progressão funcional deve basear-se na titulação e na avaliação
de desempenho. A referida Lei estabelece, ainda, que a União, os estados e municípios devem
promover investimentos na capacitação do quadro docente, tanto nas escolas quanto dos centros da Educação Infantil.
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Com uma formação sólida para o profissional da educação e da infância e com os encaminhamentos consequentes, ora com plenas conquistas, ora com dificuldade, pode-se efetivar
uma prática e uma ideia de educação e Educação Infantil em que a plena formação da criança
seja prioridade de fato e de direito. Segundo essa proposta, através de diferentes mediações,
especialmente, a de adultos em espaços que propiciem a aprendizagem, firma-se a identidade
da criança e sua percepção de mundo, para que se desenvolva e se aproprie do conhecimento
de modo integrado. Assim entendemos que o desafio é incorporar as necessidades, interesses e
potencialidades das crianças, respeitando os padrões e valores da cultura e da sociedade onde
elas se encontram e, ao mesmo tempo, ampliar permanentemente as fronteiras do seu universo
e da sua realidade imediata.
É pertinente que os responsáveis pela formação continuada tenham uma organização estável – baseada em alicerces como o respeito, a liderança democrática e a participação de todos,
pois que o entendimento da necessidade da formação continuada por parte daquele que passará
pelo processo formativo é uma condição preponderante para a evolução da prática docente.
Importante também é que haja um entendimento por parte do formador das diversidades de concepções de processos de ensino e aprendizagem existentes entre os educadores, o que leva a
diferentes maneiras de pensar e agir, fato que demandará do formador o bom conhecimento do
grupo de professores e a boa articulação entre as estratégias formativas. Nesse contexto, Nunes
(2002, p.84) analisa a prática dos professores, considerando que “[...] esta nova prática implica
competências, habilidades e conhecimentos específicos, cuja aquisição deve ser o objetivo central da formação inicial e continuada dos docentes”.
A formação continuada propicia ao professor entender a própria função e dialogar com ela,
é uma demonstração de competência desse profissional, visto que para muitos a formação continuada mediante aos desafios da prática é uma constante inquietação, é o que lhe dá condições
de saber de suas necessidades formativas e, obviamente, desejar aprender, aceitar a intervenção do outro em sua prática educativa, prevendo a qualificação desta e o norteamento das ações
pedagógicas às reais necessidades de aprendizagem das crianças.
A rede municipal de Cerejeiras propõe formações no contraturno de trabalho docente, em
que os professores e professoras complementam a sua carga-horária contratual com momentos
de estudo implementados pela Secretaria Municipal de Educação Cultura, Desporto e Lazer e
pelas escolas, conforme levantamento de demandas educacionais verificadas conforme assessoramento pedagógico feito pelo setor pedagógico da SEMED junto às escolas.
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Considerando que existe um caminho previamente estabelecido que delimite o percurso
dos sujeitos formadores e da formação continuada, este caminho demarca os conceitos e teorias
que devem ser constituídos para que a formação dos profissionais da educação seja refletida
na prática deste e que, sobretudo, reflita-se na aprendizagem das crianças. Assim, o movimento
criado na formação continuada assume uma dimensão prática ao mesmo tempo que é reflexiva
e dialógica, está embasado em teorias, mas está além dela, pois se encontra nela e fora dela, é
este movimento de rever-se, de procurar na própria prática a teoria a qual se está embasado e
vice-versa que garantirá entender-se como sujeito em processo de formação continuada. Este é
o movimento necessário para que o professor saiba de si, compreenda-se como sujeito do seu
próprio processo de formação em serviço, pois pensar a prática não é uma habilidade que se
consiga fazer sem a intervenção do outro, é preciso alguém que ensine a fazer isso, que conduza
essa ação, que tenha conhecimento para ensinar o outro a olhar, a ver-se como autor de suas
práxis pedagógicas.

AVALIAÇÃO: OBSERVAÇÃO, REGISTRO E
DOCUMENTAÇÃO
A avaliação da Educação Infantil segue orientações da Normativa 002/2020 SEMED, em
anexo, que define normas e critérios para instrumentais avaliativos da Educação Infantil, das
escolas da rede municipal de Cerejeiras Rondônia.

NECESSÁRIA E FUNDAMENTAL PARCERIA
COM AS FAMÍLIAS

No sentido de criar espaços de participação coletivos nas instituições uma das primeiras
atitudes dos profissionais será a de compreensão e não a de censura, o que “requer estreitar as
relações entre escola e comunidade e substituir o paternalismo ou distanciamento, porventura
existentes, pelo diálogo e o reconhecimento mútuos” (OLIVEIRA, 2011, p.176).
A parceria família escola tem sido bastante discutida no atual âmbito educacional e tem
sido evidenciada pelos profissionais da educação como um dos principais reflexos das mudanças sociais no desenvolvimento da criança.
Portanto, pensando na efetiva parceria entre escola e família, a escola precisa oportunizar
momentos ricos de troca de experiências entre ambas, propiciando a realização de enumeras
atividades que haja a participação efetiva dos pais na escola. Por exemplo, gincana da família;
ação social na própria escola; palestra com conselheiro tutelar, psicólogos, médicos, entre outros
profissionais com temáticas que abordem assuntos que venham ao encontro das necessidades
da comunidade escolar. Em cada momento, a presença dos pais se torna rica e de valiosa para
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A relação família e instituição mostram-se um tema de especial relevância no cotidiano dos
centros de Educação Infantil e Escolas, e uma características dessa relação que geralmente se
apresenta é a queixa, por parte das instituições e dos profissionais, no sentido de que “não há
participação dos pais” nas realizações das unidades escolares, seja em reuniões para tratar de
assuntos diversos ou “nem” nas reuniões para discutir o “comportamento dos filhos”.
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o desenvolvimento dos seus filhos, desde o levar para escola até o buscar no final do período,
conhecer a professora do seu filho ou da sua filha (às vezes não sabem nem o nome da professora) saber onde é a sala de referência, conhecer os funcionários, as dependências da escola,
enfim, para que isso ocorra é preciso que a escola dê o ponto de partida desde os primeiros dias
até o final do ano letivo.
Seguem algumas sugestões de como realizar a prática de registros de observações
pelo professor:
•

O registro diário da professora sobre o desenvolvimento da criança é fundamental. Os
registros individuais e coletivos elaborados pela professora, em diários, cadernos, ou fichas
dentre outros, serão a base para a elaboração de relatórios bimestrais ou semestrais que
poderão ser socializados com outros professores e com as famílias. Além de poder constar
nos portfólios individuais das crianças esse registro poderá ser enviado a outra instituição
em caso da possível transferência da criança.

•

É imprescindível que os professores consultem seus registros diários, ou outros tipos de
registros realizados por ele ou pelas próprias crianças, considerando as observações
registradas referentes ao processo de desenvolvimento das crianças, pois trata- se de uma
fonte permanente de reflexão e de avaliação, um instrumento imprescindível no acompanhamento da sua turma.

•

É importante que na redação do relatório de avaliação do desenvolvimento e aprendizagem das crianças seja utilizada uma linguagem mais impessoal, como se estivesse escrevendo para alguém que não conhece a criança, visto que é um documento de avaliação e
deve trazer uma linguagem mais formal.

•

O relatório semestral deve-se prevalecer à composição do relatório individual – parecer
descritivo que se constituirá em documentação pedagógica que favorecerá a análise e
acompanhamento das conquistas das crianças no período em questão.
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Assim, é necessário observar os dispositivos da legislação atual. Em princípio a LDB
9394/96, alterada pela Lei nº 12.796, de 2013, que dispõe: Art. 31. A Educação Infantil será
organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
I.

Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças,
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.

V.

Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento
e aprendizagem da criança.

A avaliação das práticas pedagógicas, das experiências educativas, das brincadeiras e das
interações infantis pode fornecer informações preciosas sobre os processos de desenvolvimento
e de aprendizagem das crianças. Tais informações, advindas dos processos avaliativos, não
devem ter como objetivo a seleção, promoção ou classificação das crianças ou serem utilizadas para a retenção destas na Educação Infantil, mas para embasarem práticas de garantia da
continuidade dos processos de aprendizagens nos diversos contextos e momentos vivenciados
pelas crianças. A avaliação na Educação Infantil deve, portanto, cumprir o papel de melhoria da
qualidade da educação oferecida às crianças e às famílias (BRASIL, 2009a).
Outro instrumento pertinente à avaliação das crianças é o portfólio individual, onde se pode
garantir a inserção organizada de atividades realizadas por elas e de suas experiências vivenciadas na Educação Infantil. É um dos instrumentos de avaliação condizentes com a avaliação
formativa, uma coleção proposital do trabalho da criança que conta a história dos seus esforços, progresso ou desempenho. Essa coleção deve incluir a participação da criança; as linhas
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básicas para a seleção; os critérios para julgamento do mérito e evidência de autorreflexão pela
criança. Cada portfólio é uma criação única porque a criança seleciona as evidências de aprendizagem sobre o processo desenvolvido, é um excelente mecanismo para estimular a construção
da autonomia.
Portanto, seguem algumas orientações que nortearão a organização dos itens que irão
compor o portfólio das crianças, conforme orientações do Manual de Portfólio: um guia passo a
passo para o professor. (Porto Alegre: Artmed, 2001).
Vale considerar que a avaliação por meio de portfólio pode ir além do que será apresentado. Esta é, na verdade, a orientação para a iniciação de um processo de muita produção, criatividade e aprendizagens.
No entanto, para esta implementação é importante termos como intenção:
1.

A maior parte do material produzido e descartado na organização do portfólio poderá ser
levada pela criança para casa em outro supor que não seja o portfólio.

2.

O portfólio é um instrumento de avaliação e por meio dele o professor realiza uma mostra
do percurso da criança, seus avanços e conquistas. Trata-se, também, de uma mostra das
intervenções, metodologias e ações adotadas pelo professor, durante o ano letivo, as quais
contribuem com o desenvolvimento da criança.

3.

O objetivo não é avaliar por meio do uso de notas ou conceitos, mesmo porque, não faz
parte da proposta de avaliação da Educação Infantil, a intenção é conhecer e avaliar o itinerário percorrido pela criança, suas aprendizagens e desenvolvimento. (Nesse sentido é
bom repensar algumas práticas, como, o uso de estrelinhas ou carimbos). Algumas crianças com dificuldades de aprendizagem podem sentir-se frustradas ou com baixa autoestima por não os receber.

4.

Os professores envolverão as crianças na seleção de itens a serem apresentados no portfólio e o disponibilizarão para que as crianças revisem.

5.

Os professores disponibilizarão os portfólios de aprendizagem para os pais e responsáveis
durante as reuniões regulares de pais e professores, ou durante outros momentos, quando
requisitados, é a forma de as famílias conhecerem o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem na Educação Infantil. Os professores podem estimular a família das crianças a contribuir com os itens para os portfólios de
seus filhos e a anexarem seus próprios comentários a respeito das amostras (produções,
fotos e outras atividades).
Algumas ideias do que poderá ser contemplado no portfólio das crianças:
a)

Amostras de trabalhos (Desenhos, pinturas, primeiras escritas dentre outros).

b)

Fotografias (feitas por adultos e pelas crianças de situações diversas de
aprendizagens).

c)

Registros de casos.

d)

Relatório narrativo individual.

Seguem algumas orientações para cada item a compor o portfólio individual:

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Para os adultos o uso de estrelinha é uma prática de estímulos, para as crianças é um ato
de aprovação ou reprovação daquilo que ela realiza ou produz. (Vale lembrar que elas
estão em processo de desenvolvimento o que pode desencadear problemas futuros ao se
sentirem reprovadas em uma determinada atividade em que não consigam realizá-la com
êxito).
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Amostra de Trabalhos
É preciso questionar: Quais amostras de trabalhos serão apresentadas no portfólio?
Como a proposta curricular apresenta cinco campos de experiências: “O eu, o outro e o
nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores e formas”, “pensamento e imaginação”, um pouco de todos são muito importantes. É uma maneira de avaliar sistematicamente
e comunicar os propósitos educativos os quais norteiam a ação educativa dentro do espaço
escolar.
Contudo, não é necessário dividir o portfólio em Campos de Experiências, porém é importante não se esquecer de contemplá-las no contexto da organização do portfólio.
Outro critério importante: É preciso coletar os melhores exemplos, aqueles que o professor
julgar importante por explicitar o desenvolvimento da criança, a etapa em que se encontra dentro
do processo de aprendizagem. Vale considerar que os melhores exemplos não são entendidos
como “melhores trabalhos”, “mais bonitos” ou “perfeitos”. Por isso os trabalhos devem ser coletados no decorrer do ano, de preferência uma vez por semana, assim será possível avaliar o
desenvolvimento da criança ao comparar um trabalho anterior com um recente.
Para essa coleta, o professor poderá planejar um dia específico para a seleção dos trabalhos e demais itens que irão para o portfólio, devendo contar com a participação das crianças ou
da família. Nesse dia as crianças poderão escolher os itens, os anexarão ao portfólio (isso para
as crianças maiores, em especial da pré-escola) e os manusearão.
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Essa prática ajudará o professor, e o mais importante, terá grande valor para as crianças
por ser significativo, por terem participado do processo de construção e organização. É uma
estratégia interessante para trabalhar os campos de experiência. Nesse sentido, para que os trabalhos mais relevantes não fiquem de fora, aqueles os quais informam o progresso das crianças,
o professor poderá solicitar às crianças que escolham três os quais, ao final, o professor escolherá um para ser anexado ao portfólio, ou, ora as crianças escolhem, ora o professor escolhe.
Para o bom desenvolvimento do trabalho com portfólio, é preciso estabelecer alguns combinados com as crianças, isso não pode faltar, contemplando desde os cuidados e a maneira como
serão selecionados os itens que estarão no portfólio.
É importante não predeterminar os itens que serão anexados ao portfólio “pensamento e
imaginação”, um pouco de cada é muito importante. É uma maneira de avaliar sistematicamente
e comunicar os propósitos educativos os quais norteiam a ação educativa dentro do espaço
escolar. Portfólio. Ex.: “A atividade que vocês realizarão irá para o portfólio, por isso, a façam
bem caprichada!”. É preciso valorizar as atividades realizadas voluntariamente pelas crianças.
Isso ajuda a garantir que as amostras coletadas revelem as habilidades individuais das crianças,
por isso haverá portfólio que conterão mais amostras de escrita, outros conterão mais desenhos
ou fotografias de trabalhos.
É necessário que as crianças assinem seus trabalhos e datem. Para as crianças bem
pequenas (da creche – 1 a 3 anos), o professor poderá fazer por elas informando em uma
pequena ficha anexada ao item. Não é conveniente escrever sobre o trabalho da criança.
Solicite às crianças que ditem ou escrevam (se dominarem essa competência) comentários sobre o item que vai para o portfólio. No começo darão respostas curtas como: “Não sei”,
mas aos poucos se soltarão. Use pequenos questionários, simples e claros, como: Como você
fez esse trabalho? O que você mais gosta nele? Você gostaria de ter feito de outro modo? Você
gostaria de tentar fazer outro como esse? É uma oportunidade de o professor atuar como escriba
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das crianças, sendo modelo de escritor dentro do processo de aproximação com a cultura escrita.
Registre a resposta da criança, em letra palito, tal qual ela pronunciou. Exemplo:
“Eu acho que esse trabalho é bom porque a cerca ao lado da casa vai para o lado e não
para cima”.
Esse registro deve ser à parte, nunca escreva sobre o trabalho da criança, como já mencionado. Escreva em um pequeno papel ou ficha e anexe ao trabalho, como um rodapé, ao lado
ou ao verso. Outro aspecto, não é necessário fazer esse registro em todos os itens que serão
mostrados, você não dará conta diante de uma demanda de crianças a serem atendidas, porém
a realização deste tipo de registro é possível em alguns itens e em dias alternados.
Realizar essas anotações valoriza a atividade da criança e esse registro pode ser feito na
hora em que a criança o escolhe.

Fotografias
Para enriquecer o portfólio das crianças com fotografia é necessário fotografar com frequência, não só as crianças, mas também algumas situações como exposições de trabalhos e
produtos finais de projetos didáticos, tentem tirar algumas fotos toda semana. Um aspecto importantíssimo: evite pedir às crianças que façam poses para as fotografias, isso alterará o curso
das situações que você está fotografando, deixa o registro fotográfico artificial, empobrecendo a
qualidade da situação de aprendizagem. No princípio as crianças irão notar que você está fotografando e vão sorrir para câmera. Estimule-as a fingir que você não está ali. Logo elas irão se
acostumar com a câmera e ignorá-la.
É importante tomar notas de algumas cenas que você está fotografando, aquelas mais relevantes. Guarde as anotações até revelar ou imprimir as fotos e transfira para os portfólios individuais.
A mostra de fotografias é importante, pois há muitas atividades e aprendizagens construídas pelas
crianças possíveis de registrar apenas por meio do registro fotográfico ou filmagem. Por exemplo:
uma situação de brincadeira, uma apresentação musical, dramatização, produções artísticas como
arte na areia ou na terra, esculturas com argila, massa de modelar, castelos de areia, etc.
Essa prática de registro ajuda a contrapor as afirmações de alguns pais que costumam
dizer: “Meu filho não faz nada na escola, não vejo nenhuma tarefa!”, como se as crianças aprendessem apenas realizando atividades escritas.

1.

Você não precisa se preocupar com a qualidade artística de suas fotos, mas deve certificar-se que elas contam uma história.

2.

Tome notas breves da situação ou objetos que você fotografou. Inclua a data, o cenário, os
nomes das crianças envolvidas e o significado de cada cena.

3.

Revele ou imprime as fotos, faça duplicatas, para que você tenha fotos para o portfólio de
mais de uma criança.

4.

Anexe seus comentários às fotos.

OBSERVAÇÃO: As crianças podem participar da escolha de fotos e fazer comentários
sobre suas escolhas. Seus comentários podem ser registrados e anexados às fotos. A fotografia
é um item muito importante para ser mostrado por meio do portfólio e um excelente instrumento
para avaliar o processo de desenvolvimento das crianças. Lembre-se: Pense sobre o que você
deseja avaliar e se o registro fotográfico se aplica a seus objetivos de avaliação.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Fotografando passo a passo
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
PACTO INTERFEDERATIVO: SUA RELEVÂNCIA
NA ELABORAÇÃO DO REFERENCIAL
CURRICULAR DE RONDÔNIA
O Brasil tem uma organização político-administrativa com base no federalismo. Por sua
enorme extensão territorial, embora caracterizado pela autonomia dos entes federados, a forma
de governo é baseada em distribuir e exercer o poder político em uma sociedade, sobre um
determinado território, que resulta da necessidade de preservar a diversidade de culturas, das
tradições políticas, econômicas e sociais dos Estados-Membros. Contudo, a federação brasileira
constituída de 27 (vinte e sete) unidades federativas, sendo 26 (vinte e seis) estados e um distrito
federal, divididos em 5 (cinco) regiões ricas em recursos naturais, com especificidades nos seus
arranjos econômicos, apresenta uma acentuada diversidade cultural e profundas desigualdades
sociais que faz com a que separação de competências entre os entes federados, apresente
grandes desafios em organizar ações articuladas com a finalidade de garantir os direitos sociais,
culturais, ambientais e econômico do cidadão.
Em um país em que a sociedade é constituída de diferentes matrizes étnico-raciais e culturais entre as quais se destacam os caboclos, quilombolas/negros, indígenas e onde uma considerável parte da sociedade vive em condição de miséria que, geralmente são transformados
em objeto de desigualdade social, preconceito, discriminação e racismo a única forma de coordenação resulta da pactuação de acordos intergovernamentais para aplicação de programas
financeiros com alcance na redução desses problemas.
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A atuação realizada em conjunto com os entes federados proporciona, com mais efetividade, o desenvolvimento de políticas públicas que garanta suas autonomias e, principalmente
possibilite a adoção de ações coordenadas objetivando o bem-estar social coletivo.
A diversidade de sujeitos com tradição indígena, cabocla, negra, ribeirinha, extrativista,
do campo e, considerável número de alunos com descendência boliviana, está presente nas
escolas públicas rondonienses. Contudo, por estas paragens a grande tarefa e o compromisso
que se busca no campo da educação é educar para a igualdade e equidade, para a prática
da liberdade e da inclusão e não da dominação e opressão. Ante o senso de responsabilidade, ainda que, em muitos casos, os educadores estejam desaparelhados, desprovidos de
conhecimentos práticos, pedagógicos e teóricos, sem materiais de apoio a prática de ensino
com fins a educação da igualdade racial, (NEVES, 2008), agora com a contribuição da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC, com o apoio do Ministério da Educação e das Secretarias
Estadual e Municipais de Educação poderão, de forma mais efetiva, se reestruturar a partir
do Documento Curricular elaborado, o qual dará suporte às escolas na construção dos seus
Projetos Políticos Pedagógicos. Nesse aspecto, somente através do trabalho compartilhado
entre a União, Estados, Municípios, inter-setorializado e apoiado por diferentes profissionais
poderá levar a cabo um Projeto Político Pedagógico que apresente a real intencionalidade educativa, que defina as aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver
de acordo com os seus contextos, expressando a igualdade educacional que devem estar à
disposição das minorias.
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Essa igualdade deve prevalecer tanto no ingresso quanto na permanência do estudante
nas escolas de Educação Básica, fator preponderante para a concretização do aprender em
sua integralidade. No Brasil do Século XXI, não cabe mais deixar que a desigualdade seja um
empecilho ao ingresso desses estudantes nas escolas e no seu aprendizado. A intolerância aos
estudantes motivados por sua raça, cor, sexo, condição socioeconômica de suas famílias ou
nacionalidade, devem ser alijadas do processo educativo. Nesse aspecto, cabe a União, manter
e ampliar o apoio técnico e financeiro aos sistemas e redes de ensino, priorizando aqueles que
possuem orçamentos insuficientes para manutenção do ensino de qualidade.
A partir do momento em que as instituições escolares e redes de ensino se reconhecer
como estabelecimentos que devem investir na produção de conhecimentos, de educação e de
convívio social, de desenvolver no indivíduo um conjunto de habilidades, sentimentos e emoções
para torná-lo apto a viver em uma sociedade harmônica, e conhecendo e respeitando o direito de
cada estudante, logo estará primando pelo princípio da equidade e firmando o compromisso da
educação sem qualquer tipo de preconceito.
Não há mais espaço para a perpetuação da história que marginaliza o homem pelo homem,
seja ele, negro, deficiente, caboclo, quilombola. Todos têm direito de ser reconhecido pelas suas
necessidades e especificidades no interior das práticas pedagógicas. A concepção de inclusão
escolar implica em repensar a escola e assegurar a todos, sem distinção, o direito de aprender. O
currículo de uma escola inclusiva deve ser pensado de maneira flexibilizada de modo a atender
as diferenças existentes na sala de aula e facilitar o ensino-aprendizagem dos seus estudantes.

ESCOLA E CURRÍCULO

Realmente, pelo fato de se constituir em um espaço de ampliação do conhecimento, por
estar centrada nas interações entre professor e o estudante, a escola é sim, um ambiente educativo voltado ao processo de escolarização e compromisso com os saberes, hábitos, atitudes,
conhecimentos, culturas, ideologias e valores socialmente referenciados em processo de constituição permanente de reflexão e transformação social para inclusão e melhoria da convivência
humana. Dessa reflexão, se a organização escolar trata da mediação de saberes e modos de
agir do estudante, logo, ela promove mudanças qualitativas e quantitativas no desenvolvimento
e na aprendizagem das pessoas, visando à melhoria na capacidade de ação dos sujeitos para
viverem e agirem na comunidade e na sociedade de forma consciente e responsável.
Ter clareza da função social da escola e do homem que se quer formar é fundamental para
realizar uma prática pedagógica competente e socialmente comprometida, articularmente em um
Estado de contrastes como o de Rondônia, onde convivem grandes desigualdades econômicas,
sociais e culturais.
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A importância da escola e o seu papel na sociedade atual é inegável, que todos e em
qualquer lugar possam aprendem algo e que a aquisição de conhecimentos não está circunscrita somente no âmbito da escola ou a sala de aula. Contudo, também, não se pode recusar
a ideia de que a escola tem sua importância e sua função de contribuir para a socialização dos
indivíduos e garantir a todos, conhecimentos essenciais organizados em noções-chaves dentro
de cada área de conhecimento e componentes curriculares. Entretanto, a escola continua sendo
a instituição que pode possibilitar a maior parte dos 27 cidadãos, sobretudo aos mais desfavorecidos, melhores condições de vida, (HERNÁNDEZ, 1998, p.10).
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O CURRÍCULO NO PROCESSO
EDUCACIONAL ESCOLAR
A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº
9.394/96, confirmam os princípios democráticos e contemplam os sujeitos sociais como cidadãos
com direitos a educação. Assim sendo, passou a assegurar que as escolas estruturem os seus
Projetos Políticos Pedagógicos coerentes com os documentos normativos e com o propósito de
organizar os conteúdos e trabalhos a serem ofertados no decorrer das aulas aos estudantes.
Ou seja, o Currículo Escolar configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos estudantes. O currículo inclui não só
os componentes curriculares centrais 28 obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros, de modo flexível e variável, conforme cada Projeto Político Pedagógico
escolar.
Por tal entendimento, que o Documento Curricular de Rondônia, por ser um documento
único que atenderá as Redes de Ensino Estadual e Municipais, públicas e privadas defende que
o currículo escolar sofra influências das experiências vividas regional e localmente, transcendendo os guias curriculares.
Isso pressupõe que o documento curricular elaborado leve em conta as questões técnicas,
políticas, éticas e estéticas que revelem a identidade do território, crie vínculos e seja consonante
aos conhecimentos científicos. Nesse contexto, a escola ao seu Projeto Político Pedagógico
(PPP) deve receber influência de diversas situações e conhecimentos, a fim de permitir que o
estudante compartilhe as experiências vividas e se aproprie também de outras realidades. O
currículo é um processo coletivo que envolve todos os segmentos da comunidade escolar, selecionando saberes, competências, conhecimentos e habilidades.
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Sabemos que grande é a discussão sobre a importância relacionada ao desenvolvimento
cognitivo, mas temos como objetivo a ampliação de todos os fatores que contribuem para a formação do estudante, tais como:
•

Saberes envolvem um conjunto de situações vivenciadas, adquiridas ao longo da vida e
que contribuem na formação do indivíduo. Todos têm saberes próprios, de acordo com
suas experiências, e estes devem ser articulados ao saber formal, favorecendo a integração com seu meio social.

•

Um currículo para formação humana considera que o conhecimento formal traz outras
dimensões ao desenvolvimento humano, não se limitando apenas à aprendizagem do
aluno ou às realidades regionais, ou seja, o conhecimento não é tão somente uma apropriação individual, mas um processo de desenvolvimento do sujeito nas suas relações com
o outro, que terá reflexo na vida em sociedade.

•

A competência não é algo que se alcança, e sim algo que, como feixe de relações, se
desenvolve em conjunto com o indivíduo. Moretto (2004) ressalta que a competência não
é algo abstrato ou descontextualizado, mas está sempre ligada a uma situação complexa
(situações simples, habituais, não requerem a mobilização de recursos de ordem superior).
A competência, portanto, implica na mobilização de conhecimentos e esquemas cognitivos na busca de desenvolver respostas inéditas, criativas e eficazes para a resolução de
problemas novos nas atividades propostas; as Habilidades se constituem de linguagens,
conhecimentos, atitudes e saberes adquiridos que, mobilizados, permitem a manifestação
da competência.
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Para o desenvolvimento de competências e habilidades, admite-se que a aprendizagem
deva ser considerada sempre como aprendizagem de algo para a construção de conceitos ao
longo do desenvolvimento humano. Por sua vez, o conteúdo formal, que integra os conhecimentos adquiridos e mobilizados no processo do desenvolvimento de competências e habilidades, se
coloca à disposição do conhecimento, para além das ações prescritivas. Por esse viés, o centro
da aprendizagem é o processo.
Lembremos sempre que um documento curricular de sucesso requer no seu processo de
elaboração a participação de todos os professores, gestores escolares e a sociedade como um
todo, só assim estará apropriado e pactuado como um documento orientador de trabalho e assumindo sua função social e preocupada com o cidadão que se quer formar. Esse cuidado é essencial, haja vista, que os estudantes transitam entre as diferentes escolas e não podem sofrer rupturas no processo de ensino e aprendizagem em caso de transferência para outra unidade escolar.

O currículo escolar hoje tem sido assunto discutido por muitos teóricos, com o propósito
de responder às questões postas pela sociedade e pela comunidade escolar, a fim de refleti-las,
buscando significados na perspectiva de uma reorientação desse documento nas práticas educativas. A visão do currículo nas instituições escolares mostra-se cada vez mais abertas e atenta
a vinculação de ideias e consequentemente uma visão voltada para o social, ou seja, todas as
discussões na elaboração do currículo têm sido cada vez mais voltadas para a prática social e
sua organização. O currículo é inseparável da cultura, tanto nas teorias tradicionais quanto na
teoria crítica, percebe-se que apresentam ações a serem vistas, revistas e conhecidas mediante
a diversidade cultural do contexto onde está inserido. Destacam-se as ideias de Moreira e Silva
(1997, p. 28) quando defende o indivíduo que “o currículo é um terreno de produção e de política
cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria prima de criação e recriação
e, sobretudo, de contestação e transgressão”. O currículo escolar tem várias dimensões que a
escola tem uma ação direta na construção e no desenvolvimento do aluno, fazendo-o trazer para
a sociedade, resquícios do que aprendeu na escola. Podemos afirmar que o currículo se refere
a uma realidade histórica ou como sua variação de acordo com a evolução social do cotidiano.
Para tanto, a elaboração do currículo é um processo social, construtivo e coletivo, onde traz para
estes vários fatores essenciais, tais como: epistemológicos, intelectuais, interesses, conflitos
simbólicos e culturais, estes, ligados aos fatores como classe, raça, etnia e gênero.

ENSINO FUNDAMENTAL
Marco normativo
O sistema de ensino do Estado de Rondônia compreende as redes escolares, os órgãos de
gestão educacional e os órgãos normativos de estado e dos municípios, regido pela legislação
educacional nacional, norteados pelas diretrizes curriculares nacionais.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

ESCOLA, SOCIEDADE E CULTURAS:
UMA APROXIMAÇÃO NECESSÁRIA
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A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, preconiza que a educação é direito de
todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
A Emenda Constitucional 59 especifica, no Artigo 208, que a educação básica é obrigatória
e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive para todos
os que não tiveram acesso na idade própria, a qual assegura, no campo do direito educacional,
consolidação do direito público subjetivo para todas as etapas da Educação básica (Educação
infantil, Ensino Fundamental e ensino médio para toda a população).
A Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394∕1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, especifica, no Artigo 32, que o Ensino Fundamental constitui etapa obrigatória da
educação básica, com a duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade, e tem por
objetivo a formação básica do cidadão, inclusive para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade própria.
Com o fito de garantir o cumprimento da finalidade do Ensino Fundamental na formação
do cidadão nessa etapa da educação básica, a LDB define um conjunto de pressupostos para
essa etapa de ensino:
I.

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo.

II.

A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade.

III.

O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição do conhecimento e habilidades e a formação de atividades e valores.

IV.

O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
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Esse conjunto de objetivos revela as intenções de formação de um cidadão que, instrumentalizado pelo conhecimento, possa se desenvolver como sujeito capaz de compreender as
inter-relações dos elementos que constituem sua realidade social e atue criticamente em seu
meio. O desenvolvimento das competências vinculadas a esses objetivos deve ocorrer ao longo
dos nove anos do Ensino Fundamental, de forma gradativa e aprofundada, sendo norte para o
desenvolvimento curricular na escola.
A partir de 13 de julho de 2010, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4, o Conselho Nacional
de Educação estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.
Pelo disposto nas normas é imprescindível considerar as dimensões do educar e cuidar em
sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua
centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana, sendo que, no
Ensino Fundamental, acolher significa cuidar e educar, como forma de garantir a aprendizagem
dos conteúdos curriculares, para que o aluno desenvolva interesses e sensibilidades que lhe
permitam usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na sociedade
em geral, e que lhe possibilite, ainda, sentir-se como coprodutor desses bens.
O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 7, de 14/12/2010,
estabeleceu Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, na qual
expressa que os sistemas de ensino e as escolas adotarão os princípios éticos, políticos e estéticos como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas na escola.
Ainda nessa mesma normativa, o currículo do Ensino Fundamental é entendido como constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas
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pelas relações sociais, buscando articular vivência e saberes dos alunos com os conhecimentos
historicamente acumulados, contribuindo para construir identidade dos estudantes.
No âmbito do Estado de Rondônia, compete ao Conselho Estadual de Educação, conforme
estabelece o Artigo 196, da Constituição do Estado de Rondônia, expedir normas complementares e de regulamentação do desenvolvimento da Educação Básica e suas modalidades, sempre
articuladas às normas nacionais, no sentido de orientar as instituições pertencentes ao sistema
de ensino do Estado, no desenvolvimento da educação escolar, as quais abrangem as unidades
da rede estadual, particular e das municipais que ainda não constituíram os seus sistemas.
Assim como o município de Cerejeiras, compete ao Conselho Municipal de Educação
expedir normas complementares e de regulamentação do desenvolvimento da Educação Básica
e suas modalidades, sempre articuladas às normas nacionais e estaduais.

A etapa do Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental é a etapa mais longa da Educação Básica, tem duração de 9 (nove)
anos e atende estudantes na faixa etária entre 6 a 14 anos. O público-alvo nesta etapa de escolarização passa por um período de transição entre criança e adolescência que se modifica física,
cognitivo, afetivo, social e emocional. Essas transformações humanas demandam para a escola
grandes desafios que perpassam tanto pela compatibilização de currículos quanto aos trabalhos
no ambiente escolar para atender as peculiaridades apresentadas.
Não se pode perder de vista os princípios norteadores da Educação Infantil e sua transição para o Ensino Fundamental, como também dos Anos Iniciais para os Anos Finais, afinal de
contas, dependendo das circunstâncias no processo de ensino-aprendizagem, possivelmente a
criança ou o adolescente pode não ter absorvido alguns conhecimentos e sentir as dificuldades
com a ampliação proposta nestas fases.

Lei Municipal nº 2.709/2.018 Seção II,
do Ensino Fundamental
Segundo a legislação do município que trata do Ensino Fundamental observamos os
seguintes artigos:
Art. 18. O Ensino Fundamental é a etapa da educação básica de escolarização obrigatória
e gratuita, tendo como objetivo a formação básica do cidadão.
Art. 19. O Sistema Municipal de Ensino, por meio dos seus órgãos, definirá a participação
da comunidade escolar, a organização do currículo do Ensino Fundamental, em anos, ciclos ou
alternativas, de acordo com o interesse do processo de aprendizagem.
Art. 20. O Ensino Fundamental nas escolas municipais, atendidas as normas gerais de
educação nacional, será organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
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A propósito, a Base Nacional Comum Curricular assegura que: Ao longo do Ensino
Fundamental anos iniciais “a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e
intercultural das crianças, [...]. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e
os interesses pela vida social, o que possibilita lidar com sistemas mais amplos [...]”. (BRASIL,
2017, p. 55).
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I.

II.

III.
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IV.

V.

VI.

A fixação do calendário escolar observará:
a)

O mínimo de oitocentas horas de efetivo trabalho escolar, distribuídas no mínimo em
duzentos dias letivos.

b)

O calendário escolar poderá ser reestruturado de acordo com as peculiaridades
locais, mediante a autorização do Conselho municipal de Educação.

A matrícula do aluno, exceto para o ingresso no ano inicial do Ensino Fundamental, poderá
ser feita:
a)

Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação escolar, que
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, respeitada a faixa
etária mínima, e que permita sua inserção no ano ou etapa adequada, observadas
as normas do Sistema Municipal de Ensino.

b)

Por promoção, para os alunos da escola que cursaram com aproveitamento, o ano
ou etapa, de acordo com o disposto no regimento.

c)

Por transferência, para alunos provenientes de outras escolas.

d)

Por reclassificação, para o ano ou etapa adequada, no caso de organização escolar
diversa da escola de origem, respeitada a faixa etária própria, mediante avaliação
com base nas normas curriculares gerais, inclusive quando se tratar de transferência
entre estabelecimentos situados no país ou no exterior.

O regimento escolar, nos estabelecimentos com progressão regular, por ano de formação
ou outras formas de ensino, poderão admitir, observadas as normas do Sistema Municipal
de Ensino:
a)

Regime de progressão continuada.

b)

Formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo.

A verificação do rendimento dos alunos, disciplinadas no regimento escolar, observará os
seguintes critérios:
a)

Avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com predominância dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do ano letivo
sobre os de eventuais provas finais.

b)

Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.

c)

Possibilidade de avanços nos anos ou etapas mediante verificação da aprendizagem, respeitada a faixa etária adequada.

d)

Obrigatoriedade de estudos de recuperação bimestral, semestral ou anual ao termino
de cada bimestre, semestre ou ano, para os casos de baixo rendimento escolar.

O controle da frequência dos alunos, conforme o disposto no regimento Escolar, de acordo
com as normas do Sistema Municipal de Ensino, observará:
a)

A frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas
anuais do conjunto de componentes curriculares, em que o aluno está matriculado,
para aprovação.

b)

A data de matrícula do aluno na escola, em qualquer época do ano letivo, para cálculo do percentual de frequência.

A definição da parte diversificada do currículo das escolas públicas municipais, em complementação a base comum nacional, observará:
a)

A inclusão de pelo menos uma língua estrangeira moderna, escolhida pela comunidade escolar, conforme as possibilidades da instituição.
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b)

A inclusão de componentes curriculares que atendam a proposta pedagógica da
escola, definidos em conjunto com os órgãos do Sistema Municipal de Ensino.

Art. 21. A jornada escolar do Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro horas diárias
de sessenta minutos de trabalho curricular efetivo com orientações do professor e com frequência, de acordo com a proposta pedagógica da escola.
Parágrafo único: São ressalvados os cursos noturnos e as formas alternativas de organização devidamente autorizadas pelo órgão responsável do Sistema Municipal de Ensino.
Art. 22. Os órgãos do Sistema Municipal de Ensino definirão a relação adequada entre os
números de alunos e professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento.
Art. 23. O Ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do
cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do Ensino Fundamental,
assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de
proselitismo.
Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o conselho
Municipal de Educação, estabelecerá os conteúdos do Ensino Religioso.
É necessário garantir na elaboração de currículos e Projetos Políticos Pedagógicos as
condições didático-pedagógicas concretas para assegurá-la a aprendizagem dessa clientela e
ajudar na ampliação contínua dos seus conhecimentos e aprendizagens entre as duas fases do
Ensino Fundamental, de modos a promover maior integração entre elas, consequentemente,
essa transição evidencia-se pelas mudanças pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes
da inserção dos componentes curriculares.

EDUCAÇÃO INTEGRAL: PROCESSO
EDUCATIVO QUE VISA A FORMAÇÃO E O
DESENVOLVIMENTO HUMANO GLOBAL

A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação
deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se constituir como
projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores,
gestores e comunidades locais. (Disponível em:<https://educacaointegral.
org.br/>. Acesso em: 4 jul. 2020).

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se,
ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar
com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos
para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados
de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades.
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A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo nas questões centrais do
processo educativo: o que e para que aprender, como ensinar, de que modo promover redes de
aprendizagem colaborativa e de que maneira avaliar o aprendizado.
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Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual
(cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral
da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promovendo uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades.
Além disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve se
fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças
e diversidades. Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de Educação
Integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos
educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades
e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea.
Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis
e seu potencial de criar novas formas de existir. Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, à
importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em
sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida.
A proposta de Educação Integral deve ser assumida por todas as pessoas envolvidas no
processo formativo das crianças, jovens e adultos, a escola se torne em um espaço essencial
para assegurar que todos e todas tenham garantida uma formação integral. Ela assume o papel
de articuladora das diversas experiências educativas que os discentes podem viver dentro e fora
dela, a partir de uma intencionalidade clara que favoreça as aprendizagens importantes para o
seu desenvolvimento integral.
No que se refere à escola, o currículo da educação integral prevê o acesso do estudante a
todas as áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com a fragmentação das disciplinas e dando sentido ao conteúdo a partir das questões, trajetórias, experiências
e relações dos sujeitos envolvidos nos processos educativos.
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A escola focada na educação integral sustenta altas expectativas de aprendizagem e
desenvolvimento para todos os discentes ao mesmo tempo que oferece mecanismo para todos
os alunos aprenderem e se desenvolverem integralmente visando que todos os alunos são capazes de aprender. Com esse objetivo a escola integral deve ter clara a intencionalidade pedagógica e compor um planejamento integrado.
A educação integral apoia-se na ideia de que é necessário reconhecer e
abolir barreiras arquitetônicas, políticas, culturais e atitudinais para que
todos os espaços sejam inclusivos; e que a diversidade se constitua não
apenas como um valor como também é uma oportunidade de desenvolvimento de crianças e jovens em suas diversas dimensões. No contexto
da escola, esta perspectiva se concretiza no acesso e permanência qualificada em classe comum da rede regular. (Disponível em:<https://educacaointegral.org.br/>. Acesso em: 9 dez. 2020)

A educação integral deve superar todas as diferenças existentes, como raça, deficiência,
condições econômicas, origem geográfica, orientação sexual, religiosa ou qualquer outro fator.
E os processos educativos devem articular os diferentes espaços e tempos de aprendizagem
disponíveis e garantir a ampliação e diversidade para todas as pessoas.
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OS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA BNCC
BNCC e sua interface com currículo
O compromisso com a educação humana integral é finalidade preponderante assegurada na Constituição Federal (1988), bem como nas normativas estabelecidas na LDB (Lei
nº 9.394/96), que fixa as diretrizes e as bases da organização do sistema educacional público e
privado, nos níveis da Educação Básica e Ensino Superior, estabelecendo deveres ao Estado
enquanto agente provedor da educação escolar pública, cujas responsabilidades devem ser
pactuadas entre a União, Estados e Municípios brasileiros.
Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação modificada em 2016, esta alterou os
currículos da Educação Básica, os quais passaram a ser compostos pela Base Nacional Comum
Curricular e por Itinerários Formativos Específicos, com ênfase nas áreas de Linguagens,
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ensino Religioso e Formação Técnica e
Profissional. Pautando dessa forma, a BNCC unificou os conteúdos básicos que devem ser ensinados em todo o país e que corresponde ao currículo mínimo obrigatório de todas as escolas.
A BNCC no âmbito da educação escolar assegura o compromisso com a formação e o
desenvolvimento global do estudante nas dimensões intelectual, física, social, ética, moral e
simbólica por meio das competências que preveem a formação de cidadãos críticos, criativos,
participativos e responsáveis, capazes de se comunicar, lidar com as suas emoções, propor
soluções para os problemas e desafios do século XXI. Fatores que implicam na desvinculação
da escola moderna, que no processo de ensino valorizava a memorização de conteúdos.

Observados os aspectos acima, a partir da estrutura da BNCC, o Documento Curricular de
Rondônia, deverá ser mais minucioso, criterioso e detalhado, isso porque as escolas terão que
repensar todo o Ensino Básico, as trajetórias que os alunos vão percorrer e formatar seu Projeto
Pedagógico de acordo com suas realidades. Terão que pensar um documento com uma estrutura própria que seja permeada de objetos de conhecimentos, atividades e avaliações para todo
o ano letivo, de forma a inter-relacionar as competências e habilidades.
É imprescindível que os gestores, professores e equipes escolares tenham muita clareza
dos objetivos da aprendizagem das crianças, jovens e adultos, sem deixar de lado os seus direitos. Devem refletir sobre o que querem de fato que os alunos aprendam e quais recursos de
suporte ao ensino-aprendizagem precisam ter na sala de aula, esses replanejamentos compõem
o currículo real. Ponderar sobre o que as crianças estão mostrando em suas aprendizagens tem
que ser repensado cotidianamente pelos professores. O currículo real não pode ficar na dependência de um trabalho isolado.
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Inversamente, a pós-modernidade, exige ações educativas escolares que devam ser definidas em um planejamento onde os projetos e as sequências didáticas fomentem o processo
de ensino e aprendizagem envolvendo toda diversidade presente na escola e na comunidade.
Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico (PPP), de cada instituição educativa precisa ser
construído coletivamente com base nos documentos legais nacionais e locais, bem como focados nos anseios sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais que permeiam a sociedade. Ou seja, deve ser um documento vivo que contemple a identidade da escola, os conteúdos
específicos de sua história, sua geografia, suas tradições e características específicas dos povos
envolvidos, como: indígenas, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas ou do campo, o que configura
a chamada base diferencial.
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Sacristán (2000, p. 17) diz que a escola em geral, ou um determinado nível educativo ou tipo
de instituição, sob qualquer modelo de educação, adota uma posição e uma orientação seletiva
frente a cultura que se concretiza precisamente no currículo que transmite. Qualquer que seja a
temática sobre o currículo, encontra-se uma relação interdependente entre elas, e se entrecruzam
com outros, em que se veem implicações muito diversas que configuram a realidade escolar.
Para Sacristán, a constituição do currículo perpassa por várias facetas:
1.

A expressão da função socializadora da escola.

2.

É um instrumento que cria toda uma gama de usos, de modo que é elemento imprescindível para compreender o que chamamos de prática pedagógica.

3.

Está estreitamente relacionado com o conteúdo da profissionalização dos docentes.

4.

No currículo se entrecruzam componentes e determinações muito diversas: pedagógicas,
políticas, práticas administrativas, produtivas de diversos materiais, de controle sobre o
sistema escolar, de inovações pedagógicas, etc.

5.

Por tudo que foi dito, o currículo, contudo o que implica quanto aos seus conteúdos e
formas de desenvolvê-los, é um ponto central de referência na melhoria da qualidade do
ensino, (SACRISTÁN, 2000, p. 32).

Todos os professores cerejeirenses, sejam de escolas públicas ou privadas, devem ser
desafiados constantemente a debater sobre seu currículo e desenvolver diferenciados espaços
de estudos, para que se sintam mais responsáveis e engajados com os conhecimentos que as
crianças, jovens e adultos precisam aprender. Sobre a realidade que a educação vem abarcando, o currículo deverá sofrer interferências de referências teóricas e práticas de forma democrática e contínua. Moreira e Candau informam que diferentes fatores socioeconômicos, políticos
e culturais contribuem, assim, para que currículo venha a ser entendido como:
Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; (b) as experiências de
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; (c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais;
(d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino;
(e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e
nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização,
(MOREIRA & CANDAU, 2007, p.17).
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O currículo, cada vez mais, exige mudanças de acordo com a trajetória histórica da sociedade, partindo do modelo que se pretende construir, para isso é preciso que os atores responsáveis pela escola estejam conscientes dessas necessidades.
As mudanças solicitadas estão asseguradas no conjunto de normas constantes na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/1996, onde, o Art. 32 institui que, o “Ensino
Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, [...], terá
por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...] III – o desenvolvimento da capacidade
de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de
atitudes e valores”. Assim, os resultados das aprendizagens desenvolvidas na escola, precisam
articular possibilidades de utilizar os conhecimentos nas diversas situações que requerem aplicá-lo no cotidiano, bem como para tomada de decisões e resoluções de problemas.
A esse conhecimento promovido no âmbito escolar se dá o nome de competência, que na
BNCC versa como a mobilização e aplicação dos conhecimentos escolares, entendidos de forma
ampla (conceitos, procedimentos, valores e atitudes). Assim, o desenvolvimento de competências pelos alunos significa que ele(a) seja capaz de, ao se encontrar com um problema, ativar e
utilizar o conhecimento construído para resolvê-los.
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A adoção desse enfoque pela BNCC vem reafirmar o compromisso da escola com a garantia de que os direitos de aprendizagem sejam assegurados a todos os alunos. Assim, o currículo
constituído com a explicitação de competências, é demonstração visível do que os alunos devem
aprender, e, sobretudo, saber fazer com os resultados de sua aprendizagem, fomenta o fortalecimento de ações que assegurem os direitos de aprendizagem previstos na base legal.
As competências propostas pela BNCC, com as quais as escolas e os professores têm
que desenvolver em seus alunos, representam a integração que envolve a ciência e a ética, de
forma que a sociedade crie e recrie seus valores. Em síntese, professor, deve-se ter em mente
que o conjunto de competências propostas no documento nacional, implica no compromisso da
educação formal, com a formação integral e responsabilidade pela construção de uma sociedade
justa, democrática, sem preconceito e inclusiva.
Isto posta deve-se perceber que as 10 Competências Gerais para o desenvolvimento
humano devem sempre estar conectadas as habilidades de aprendizagem dos conteúdos em
cada componente curricular e, devem considerar sempre, as faculdades cognitivas, emocionais,
sociais e éticas do estudante.
1.

Dos conhecimentos, de como se desenvolve um conhecimento físico, digital, das Ciências
Humanas, da matemática, como fazer para o estudante se apropriar deles.

2.

Do pensamento científico, crítico para argumentar, problematizar o conhecimento adquirido e, ainda, o pensamento criativo.

3.

Conhecimentos dos repertórios culturais (dança, músicas, artes, exposições).

4.

Capacidade de comunicação (capacidade de escutar, compreender o que ouve, argumentar sobre, expressar ideias, ressentimentos, opiniões, e não somente a linguagem escrita,
verbal, gestual, mais se utilizar de múltiplos meios de comunicação e mídias – blogs,
vídeos, rádios.

5.

Desenvolvimentos da cultura digital, conhecer o mundo tecnológico e saber lhe dar com
estas ferramentas, de maneira crítica, ética, reflexiva).

6.

Ter capacidade de argumentação com opiniões fundamentadas em elementos, evidências
e dados necessários para criar e defender um bom argumento com convicção e sempre
respeitando os direitos humanos e de inclusão a diversidade.

7.

Capacidade de gerir a própria vida nos aspectos profissionais, pessoal, acadêmica, estabelecendo metas, tendo disciplina e resiliência, persistência e desenvolver sonhos.

8.

Esta é de caráter mais íntimo, promove o desenvolvimento pessoal do estudante, capacidade de alto conhecimento e cuidado, capacidade de conhecerem seus corpos, suas
emoções e saber gerenciar-se, defenderem-se de situações de riscos, cuidar de sua alimentação, qualidade de vida.

9.

Desenvolvimento social, capacidade de conhecer o mundo em que vivem e poderem ser
agentes de transformação dessa realidade, conhecer seus direitos e deveres, exercer sua
cidadania, com respeito, solidariedade, preocupados com a sustentabilidade, solidariedade, colaborativos e de cooperação com os demais.

10.

Focada no desenvolvimento da autonomia, determinação de realizar todo o potencial das
competências gerais.

As referidas Competências Gerais dialogam com as competências específicas dos diversos
componentes curriculares e as habilidades contêm todos os suplementos dessas Competências
Gerais. As aprendizagens essenciais da BNCC estão expressas nas suas 10 Competências
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Nas explicações de Penido (2018), as 10 Competências Gerais tratam:
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Gerais que definem o cidadão que queremos formar e norteiam a educação que queremos para
todos. Estas Competências Gerais estabelecidas neste documento estão dispostas no quadro
abaixo, cujo propósito é contribuir para a construção de uma sociedade mais ética, democrática,
responsável, inclusiva, sustentável e solidária, que respeite e promova a diversidade e os direitos
humanos, sem preconceitos de qualquer natureza.

As 10 Competências Gerais
COMPETÊNCIAS
GERAIS

1

PENSAMENTO
CIENTÍFICO,
CRÍTICO
E CRIATIVO

3

COGNITIVAS

COMUNICAÇÃO

4

BNCC
PROPÓSITO

5

COMPETÊNCIAS
COMUNICATIVAS

ARGUMENTAÇÃO

6

CULTURA
DIGITAL

7
COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS

10

AUTOGESTÃO

8
9

AUTOCONHECIMENTO E
AUTOCUIDADO

EMPATIA E
COOPERAÇÃO

Lauri Cericato
Fonte: BNCC
Arte: Sergio Cândido

AUTONOMIA

Entender e intervir na sociedade.

PARA

Desenvolver o senso estético.

Investigar, elaborar e testar hipóteses; formular e
resolver problemas e criar soluções.

PARA

Utilizar as linguagens verbal,
verbo-visual, corporal,
multimodal, artística, matemática,
científica, tecnológica e digital.

Reconhecer, valorizar e fruir as diversas
manifestações artísticas e culturais e participar
dessas criações.

PARA

Expressar-se, partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes
contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.

Argumentar com base em
fatos, dados e informações
confiáveis.

PARA

Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista
e decisões comuns que promovam os direitos humanos
e a consciência socioambiental, com posicionamento
ético no cuidado consigo e com os outros.

Utilizar tecnologias digitais
de comunicação e informação de
forma crítica, significativa,
reflexiva e ética.

PARA

Comunicar-se, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimento e
resolver problemas.

Entender o mundo do trabalho
e planejar seu projeto de vida
pessoal, profissional e social.

PARA

Conhecer-se, apreciar-se,
reconhecer suas emoções e
as dos outros, ter autocrítica.

Exercitar a empatia, o diálogo,
a resolução de conflitos
e a cooperação.

Agir pessoal e coletivamente
com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e
determinação.

PARA

PARA

PARA

Fazer escolhas em relação ao futuro com
liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.

Cuidar da saúde física, emocional, lidar com
suas emoções e com a pressão do grupo.

Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro;
acolher e valorizar a diversidade sem preconceitos;
reconhecer-se como parte de uma coletividade com a
qual deve se comprometer.

Tomar decisões seguindo princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Enfim, para que o estudante adquira uma educação integral que contemple todas as dimensões do desenvolvimento humano, o Documento Curricular de Rondônia vem desenvolvendo na
extensão dos Componentes Curriculares as Competências Gerais constantes no quadro acima,
por comporem um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que precisam ser desenvolvidas nos estudantes para que eles tenham condições de (escutar, se comunicar, expressar
suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que consubstanciem suas ideias)
de enfrentar e saber se defender dos desafios e complexidades surgidos no seu cotidiano.

BNCC.indd All Pages
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PARA

Exercitar a curiosidade
intelectual, o pensamento crítico,
científico e a criatividade.

SENSO
ESTÉTICO

2

COMPETÊNCIAS

Contribuir para a construção
de uma sociedade mais ética,
democrática, responsável, sustentável
e solidária, que respeite e promova
a diversidade e os direitos
humanos, sem preconceitos
de qualquer natureza.

Valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente
construídos sobre o mundo
físico, social e cultural.

CONHECIMENTO

12/13/17 6:49 PM

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
O processo da Alfabetização e Letramento promovem o ensino e aprendizagem dos códigos da língua escrita e da leitura do sistema alfabético de forma significativa. Essa perspectiva
deve ocorrer por meio de práticas pedagógicas concretas, permitindo a ampliação dos conhecimentos de maneira consciente.
A Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), propõe que no Ensino Fundamental –
Anos Iniciais, principalmente nos dois primeiros anos, a ação pedagógica deve ter como foco
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a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do
sistema de escrita alfabética de modo articulado ao seu envolvimento em práticas diversificadas
de letramento.
Nessa mesma direção, a pesquisadora Magda Soares (2015, p.17), diz que o processo
de alfabetização deve levar à aprendizagem não de uma tradução do oral para o escrito, mas à
aprendizagem de uma peculiar relação fonema-grafema, de outro código, que tem, em relação
ao código oral. Ela diz que, alfabetização permite a especificidade morfológica e sintática, autonomia de recursos de articulação do texto e estratégias próprias de expressão/compreensão. A
autora expressa que o processo da aquisição da leitura e da escrita, ou seja, “a alfabetização é
um sistema complexo, possui dimensões psicológica, psicolinguística, sociolinguística e linguística” (SOARES, 2015, p. 23). A alfabetização e letramento é um processo dinâmico e interacional
aos fatores sociais, culturais que a condicionam. Uma teoria da alfabetização só será possível se
estiver articulada a estes contextos.
O Parecer CNE/CEB nº 11/2010, propõe que a educação escolar em sua organização curricular deve considerar os seguintes aspectos:
Essa diversidade econômica, social e cultural exige da escola o conhecimento da realidade
em que vivem os alunos, pois a compreensão do seu universo cultural é imprescindível para que
a ação pedagógica seja pertinente. Inserida em contextos diferentes, a proposta político-pedagógica das escolas deve estar articulada à realidade do seu alunado para que a comunidade
escolar venha a conhecer melhor e valorizar a cultura local. Trata- se de uma condição importante para que os alunos possam se reconhecer como parte dessa cultura e construir identidades
afirmativas o que, também, pode levá-los a atuar sobre a sua realidade e transformá-la com base
na maior compreensão que adquirem sobre ela, (BRASIL, 2010, p.8).
No processo de alfabetização e letramento a escola deverá propiciar aos alunos condições
para que compreendam a sua cultura e as dos outros, para que transcendam seu universo cultural local e se tornem preparados para participar de diferentes cenários da vida social, econômica
e política.

O documento da BNCC – Ensino Fundamental orienta que a alfabetização precisa alinhar-se considerando as seguintes perspectivas:
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do conhecimento ocorre
pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e
da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar com sistemas mais
amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história,
com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente, (BRASIL, 2017, p. 55).
As crianças, ao chegar à escola, já têm experiências sociais, como a linguagem oral, práticas concretas de convivência familiar e espaços sociais. Assim, as práticas pedagógicas precisam ser pautadas com base na leitura de mundo que as crianças já têm e, consequentemente,
ampliá-lo conforme elas vão se apropriando da oralidade e dos códigos escritos do processo
alfabético.
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Soares (2015) informa que a alfabetização é um processo multifacetado, o alfabetizador
precisa perceber essa dinâmica, a natureza complexa e suas condicionantes repercussões no
problema dos métodos, do material didático, bem como da definição de pré-requisitos e da preparação para a alfabetização. Portanto, o método não é o único caminho para o alfabetizador,
será insuficiente, se não buscar uma articulação dessas diversas facetas e procedimentos de
ensinar a ler e a escrever.
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O Parecer CNE/CEB nº 11/2010, informa que “aquisição da leitura e da escrita na escola,
fortemente relacionada aos usos sociais da escrita nos ambientes familiares de onde veem as
crianças, pode demandar tempos e esforços diferenciados entre os alunos da mesma faixa etária”. As crianças nessa etapa da vida, já possuem vivências nos espaços públicos, bem como a
escola. O CNE orienta que “esse é, pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem
das normas da conduta social, com ênfase no desenvolvimento de habilidades que facilitem os
processos de ensino e de aprendizagem”.
A alfabetização tem um significado abrangente, o aprendiz vai além de aprender o código
escrito, como dizia Freire, que a leitura de mundo procede a leitura da palavra, fundamentando-se na antropologia. Nessa direção, o ser humano, muito antes de interpretar os códigos linguísticos, já criam percepções sociais. Essa perspectiva sinaliza que o indivíduo para aprender é
necessário que o conhecimento tenha sentido, partindo das experiências interculturais.
Macedo (2011, p. 85), propõe que a alfabetização e a educação de modo geral, são expressões culturais, não se pode desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura,
porque a educação é, por si mesma, uma dimensão cultural. Nesses termos, a alfabetização e
o letramento ocorrem por meio de processos contínuos, ao mesmo tempo que o educando se
apropria dos códigos da língua oral e escrita, também associa aos significados sociais. A capacidade de ler deve permitir ao indivíduo compreender o mundo em que vive de forma consciente
e crítica. A alfabetização e Letramento precisa ser situada dentro de uma teoria de produção
cultural e relacionada como parte integrante do modo pelo qual as pessoas produzem transforam
e reproduzem significados.
A alfabetização precisa afastar-se das abordagens tradicionais que realçam a aquisição
de habilidades mecânicas, que separam a leitura de seus contextos ideológicos e históricos.
Assim a escola deve rejeitar os princípios conservadores que impregnam as abordagens da
alfabetização. O aprender a ler e escrever devem ser um ato criativo que implica a compreensão
crítica da realidade em que os educandos estão inseridos. Assim, encontra se a razão política da
importância do letramento, pois as crianças, jovens e adultas alfabetizadas e letradas preveem
de antemão o lugar social, direitos e deveres que cada um ocupa.
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ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA
Dimensões da ação pedagógica no currículo:
interdisciplinaridade e transversalidade
O currículo é lugar, além dos objetos de conhecimentos, das expressões culturais relevantes para a formação dos sujeitos vindos de uma variedade de contextos sociais. Nessa direção,
o currículo não pode ser fixo, homogêneo, engessado por uma única dimensão teórica, é lugar
de disputa, é campo de reflexão, no qual uma única teoria não daria conta de defini-lo, devendo
perpassar por vários conceitos.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (2010) no Art. 24 institui a necessária integração dos
conhecimentos escolares no currículo e favorece a sua contextualização aproximando o processo educativo das experiências dos alunos. Nesse sentido, o currículo perpassa por dimensões teóricas, metodológicas, práticas, alinhadas aos contextos sociais inerentes a formação
humana.
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A esse respeito, o documento das DCN informa que:
§1º A oportunidade de conhecer e analisar experiências assentadas em diversas concepções de currículo integrado e interdisciplinar oferecerá aos docentes subsídios para desenvolver
propostas pedagógicas que avancem na direção de um trabalho colaborativo, capaz de superar
a fragmentação dos componentes curriculares. §2º Constituem exemplos de possibilidades de
integração do currículo, entre outros, as propostas curriculares ordenadas em torno de grandes
eixos articuladores, projetos interdisciplinares com base em temas geradores formulados a partir
de questões da comunidade e articulados aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, currículos em rede, propostas ordenadas em torno de conceitos chave ou conceitos
nucleares que permitam trabalhar as questões cognitivas e as questões culturais em uma perspectiva transversal, e projetos de trabalho com diversas acepções, (BRASIL, 2010).
Os objetivos definem a função do currículo em cada contexto, dessa forma, é entrelaçado
pela diversidade cultural, das relações afetivas e familiares, atados em políticas educacionais,
religiosas, envolvendo relações socioeconômica, culturais e institucionais (LIBÂNEO, 2007).
Diante desta visão, o currículo estabelece a função do que é ensinado, de quem ensina, e
do aprendiz. É neste contexto que surge a necessidade de reorganização do currículo à realidade
em que os sujeitos estão inseridos. Em relação à dimensão da organização do currículo, Silva
(2005) expressa que é uma contingência social e histórica. O fato de ser dividido em matérias,
ou disciplinas que se distribuem em intervalo de tempo, que seja organizado hierarquicamente,
tudo isso, se faz por meio dos processos sociais.
Moreira e Candau (2008), dizem que é a forma de enfocar o conhecimento num período
histórico e social determinado, conforme o nível ou modalidade de ensino. O currículo explicita
o modelo e métodos, conteúdos, práticas pedagógicas, bem como a formação que se pretende
alcançar, assim o currículo define a função da escola, dos gestores, professores e alunos.

A esse respeito, Moreira e Candau (2003, p.159) apontam que não há educação que não
esteja imersa na cultura da humanidade e, particularmente, do momento histórico em que se
situa. Portanto, é preciso que os que os professores redirecionem o currículo formal ao contexto
da cultura e das necessidades de aprendizagem importantes à vida prática dos alunos. O conhecimento escolar tem características próprias, produzido pelo sistema escolar, que se dá em meio
a relações de poder estabelecidas na escola e entre a sociedade. A escola é um espaço de
transmissão do conhecimento já elaborado, porém precisa ser espaço de produção de conhecimentos. Desse modo, o fazer pedagógico vincula-se aos conteúdos curriculares à realidade
social, às tecnologias, a política e contexto econômico.
A dimensão do currículo escolar vincula a proposta da interdisciplinaridade e a transversalidade no fazer pedagógico de forma que os conteúdos se entrecruzem entre os diversos componentes curriculares para que o conhecimento, os saberes e temas transversais perpassem por
todas as áreas.
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Esse processo é marcado pela interação entre os seres humanos e o meio, no contexto
das relações sociais, é a partir daí que constrói os conhecimentos, valores, representações e
identidades. Assim o currículo precisa de abrangência dos conhecimentos científicos historicamente construídos, a cultura no contexto político, econômico da sociedade. Sacristán (1995)
pressupõe que o currículo não é estático, está sempre em processo de mudança e adequações,
devido às experiências sociais serem voltadas para dentro da escola, por isso o currículo precisa estar inquirido a mudanças conforme as demandas da sociedade. Para o autor, o currículo
é “uma realidade prévia muito bem estabelecida através de componentes didáticos, políticos,
administrativo, econômicos”, [...], atrás dos quais se encobrem muitos pressupostos, teorias parciais, esquema de racionalidade, crenças e valores.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1997) a transversalidade e
interdisciplinaridade se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma
a realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. De acordo com o texto do PCN, essas dimensões apontam a complexidade do real e a
necessidade de se considerar à teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. Dessa forma interdisciplinaridade e a transversalidade se diferenciam uma da outra, pois a
interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento,
enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da didática.
Os PCN apontam que a interdisciplinaridade questiona a segmentação entre os diferentes
campos de conhecimento produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação
e a influência entre eles, questiona a visão compartimentada das disciplinas da realidade sobre
a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente, assim interdisciplinaridade, refere-se, a
uma relação entre disciplinas.
A diferença entre interdisciplinaridade à transversalidade, é que a segunda dimensão diz
respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática escolar, uma relação entre aprender partindo da realidade e contextualizar para realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados, ou seja, aprender sobre o cotidiano e as questões da vida real, bem como aprender partindo
da realidade para a realidade gerando possibilidades de mudanças e melhoria social, intelectual
e profissional dos alunos.
Sempre que houver um tema análogo que perpasse por diferentes disciplinas, no mesmo
ano, que os professores tentem trabalhar juntos de modo interdisciplinar e transversalmente.
Esquematizem suas aulas sobre um dado conteúdo que proporcione o desenvolverem trabalhos
em conjunto, a exemplo de:
•

História/Revolução Industrial X geografia/transformação do Espaço e Sociedade X Ciências/
Produtos Químicos X Educação Ambiental/Poluição do Ar, Desmatamento.

•

Língua Portuguesa/Oralidade, Variação Linguística X Arte/Música Folclórica e popular X
Pluralidade Cultural/músicas regionais e ritmos.
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Cada Componente Curricular está contemplado com várias habilidades que podem encontrar diversas intersecções e serem trabalhadas através de apresentações, vídeos, pesquisas,
filmagens, para, sobretudo, conhecer os diferentes contextos e a diversidade de idiomas (língua
portuguesa, espanhola e inglesa), já que o estado de Rondônia é fronteiriço e um mosaico de
culturas, dado o seu processo de colonização. Isto significa a adequação das proposituras da
BNCC a realidade local, ou seja, utilizando as características (culturais, históricas, sociais e naturais) e a própria vivências dos estudantes.
Sobre tal exemplo, os PCN, propõem que a prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade alimentem-se mutuamente, pois o tratamento das questões trazidas pelo cotidiano da
escola, tal como os Temas Transversais expõe as inter-relações entre os objetos de conhecimento,
de forma que não é possível fazer um trabalho pautado na transversalidade tomando-se uma
perspectiva disciplinar rígida. A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, ou seja, abre espaço para a inclusão de saberes extraescolares,
possibilitando a referência a sistemas de significados construídos na realidade dos estudantes.
O Parecer CNE/CEB Nº 7/2010, contempla a transdisciplinaridade ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes
disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto no tempo. Adota atitude de abertura sobre as
culturas do presente e do passado, uma assimilação da cultura e da arte.
O documento informa que a interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de
uma disciplina para outra. Dessa forma, na abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade
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do conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica
mediada pela pedagogia dos projetos temáticos.
De acordo com essa visão, estes facilitam a organização coletiva e cooperativa do trabalho
pedagógico. A interdisciplinaridade é, portanto, entendida como abordagem teórico-metodológica
em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento,
essa dinâmica gera a cooperação e troca, reflexão sobre as práticas, bem como a condução de
um planejamento com ações claras para alcançar continuamente a qualidade pedagógica escolar.

As sequências didáticas utilizadas no ato do ensino
Aprendizagem: abertura, desenvolvimento e fechamento.
É comum imaginar que o papel da escola e da sala de aula sejam somente organizar
saberes a ensinar e desenvolver meios didáticos de acordo com as propostas pedagógicas para
o desenvolvimento do conhecimento propedêutico do estudante. Na realidade, a escola é um
sistema que vai muito além que o ensino formal e não pode ser pensada de forma isolada.
Objetivamente, esta instituição deve levar em conta a vida social, cultural da sociedade e as
experiências de vida, principalmente se pretender oferecer possibilidades na construção da própria identidade dos estudantes como sujeitos históricos e como cidadãos.
Do que foi mencionado, procede ao entendimento de que nem a escola e nem o professor
podem mais dissociar os fatores que intervêm no cotidiano humano e reduzir a elementos que
lhes convêm. Agora, torna-se, imprescindível, conciliar os saberes e as sequências didáticas aos
objetos de conhecimentos constantes nos componentes curriculares, trabalhados de modo interdisciplinar e transversalmente, conectados, sempre, a realidade social, política, econômica, cultural, ambiental, natural, tecnológica e científica do mundo contemporâneo e, por último, acompanhado por uma avaliação sobre os conhecimentos adquiridos.

Sobre tal referência, é prudente observar que a proposta pedagógica com enfoque aos
meios didáticos, incide com os propósitos contidos nos textos introdutores de cada Área de
Conhecimento e nos Quadros Organizadores dos Componentes Curriculares apresentados na
Base Nacional Comum Curricular – BNCC, consolidando a sequência didática como estratégia
no processo de construção do conhecimento e ampliando as práticas no processo de ensino-aprendizagem. Não por acaso, que Castellar e Machado (2016, p. 09), asseguram que: propor
orientações de ensino-aprendizagem que regem as atividades didáticas em sala de aula significa
o modo de pensar o sentido dessas estratégias para a construção do conhecimento.
Nessa lógica processual do pensamento prático, ensinar e aprender são duas vertentes
díspares que requerem esforços, conhecimentos e interação entre professor e estudantes, bem
como vice-versa. Mas o que é aprender e o que é ensinar? O conceito de aprender, ou de aprendizagem, pode ser analisado a partir de várias perspectivas teóricas, por exemplo pelo behaviorismo ou neobehaviorismo. Essa última corrente, inclusive, está focada em temas como empatia,
motivação e percepção.
Porém, em uma definição sucinta aprender pode ser entendido como a capacidade de analisar e assimilar conhecimentos; e, a aprendizagem, um método relacionado com o ato ou efeito
de aprender. É a modificação do comportamento do estudante desencadeada pela organização
das atividades. Ponto central do processo de ensino-aprendizagem.
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Trata-se, portanto, de novas técnicas e metodologias que devem ser aplicadas a fim de
possibilitar aos estudantes a compreensão de que os saberes escolares fazem consonância ao
social em que eles estão envolvidos e que a escola é um espaço que deve promover conhecimentos que favoreçam a sua emancipação.
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Por outro lado, o ato de ensinar no âmbito da educação, nada mais é, que o processo de
transmissão de conhecimentos aplicado por meio de várias técnicas, métodos e ferramentas
que pode proporcionar no estudante várias habilidades. Ou seja, na prática da sala de aula,
ensinar implica na tríade: professor que partilha informações com o estudante, cujo objetivo
é transformá-la em conhecimentos. Os conhecimentos condizem aos conteúdos trabalhados
por componente curricular, no contexto das aprendizagens e nas estratégias metodológicas.
Todavia, para que esse processo educacional seja eficaz é necessário estabelecer estratégias
de ensino-aprendizagem, as quais podem ser traduzidas em Sequência Didática.
Contudo, considerando a proposta da BNCC e as palavras de Zabala (1998, p. 28), “no
ensino, não se podem priorizar somente as capacidades cognitivas relevantes direcionadas as
aprendizagens das disciplinas, [...]”. Na atualidade, a escola deve ocupar-se das demais capacidades já que deve promover a formação integral do estudante. Isto significa que o professor
deve conceber um conjunto de atividades para que o estudante adquira diversos conhecimentos
e determinadas habilidades.
Focado na formação em sentido pleno, o Documento Curricular de Rondônia (DCR),
baseado na BNCC, define um:
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagens
e desenvolvimento. [...] orientados pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral. (BNCC, 2017, p. 5)

Sobre este processo, sabendo que o Estado de Rondônia é um mosaico de diversas culturas, devido ao seu processo de povoamento e, estando o seu Documento Curricular organizado
em Eixos Temáticos, Objetos de Conhecimentos e temas que condizem com a realidade local, logo
será necessário que o professor organize uma série e seções com práticas formativas interligadas,
ou seja, uma Sequência Didática, para fazer com que os estudantes desenvolvam suas habilidades
cognitivas, motoras, profissionais e socioemocionais propostas em cada Componente Curricular.
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Mas que documento global as escolas rondonienses devem elaborar como instrumento de
expressão das ações tanto de caráter estrutural como das ações pedagógicas cotidianas na prática educativa que abarque o conjunto progressivo de aprendizagens orientadas pelos princípios
éticos, políticos e estéticos visando à formação integral do estudante?
Esse documento, certamente é o Projeto Político Pedagógico (PPP), instrumento teórico-metodológico utilizado para intervenção, reflexão e ação com propósito a mudança da realidade.
O referido documento que está contemplado na LDB (Lei nº 9.394/96) é um meio de engajamento
coletivo que contém um conjunto de diretrizes pedagógicas e que reflete a realidade da instituição
escolar. Segundo Pereira (2007), é a reflexão e a contínua expressão de direção e orientação a
uma ideia, um processo pedagógico intencional alicerçado nas reflexões e ações do presente.
Na Resolução nº 7/2010, a implementação do Projeto Político Pedagógico (PPP) deverá:
O cuidar e o educar, indissociáveis funções da escola, resultarão em ações integradas
que buscam articular-se, pedagogicamente, no interior da própria instituição, e também externamente, com os serviços de apoio aos sistemas educacionais e com as políticas de outras áreas,
para assegurar a aprendizagem, o bem-estar e o desenvolvimento do aluno em todas as suas
dimensões, (RESOLUÇÃO Nº 7/2010, p. 6).
O PPP, portanto, é um documento que transcende os planos de aula e atividades diversificadas. É um instrumento de trabalho de suma importância para o professor, pois indica o rumo e
direção das atividades a serem desenvolvidas na sala de aula. É político por estar comprometido
com a formação do estudante para a sociedade e é pedagógico porque proporciona a efetiva
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intencionalidade escolar, que é a formação do estudante: participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. Libâneo (2001, p.125) destaca que o Projeto Político Pedagógico “deve
ser compreendido como instrumento e processo de organização das escolas.”
Então, como o professor poderia adequar uma Sequência Didática em seu plano de aula
partindo do Projeto Político Pedagógico, articulando o desenvolvimento das 10 Competências
Gerais e Especificas e implementando as habilidades pretendidas para os estudantes nas etapas (Educação Infantil e Ensino Fundamental) da Educação Básica.
Partindo do princípio, o professor deve estruturar suas atividades focadas no desenvolvimento de competências e habilidades para se adaptarem a nova realidade. A competência é um
conjunto de saberes e habilidade é um saber fazer relacionado à prática do trabalho, para a qual
demandam domínio de conhecimentos.
Portanto, deve-se considerar que cada uma das dez competências gerais perpassa por
todas as competências específicas das Áreas de Conhecimentos e dos Componentes Curriculares
mobilizando diversos conhecimentos, como: habilidade, atitudes e valores para serem aplicados
na vida cotidiana, na prática cidadã diária do estudante. Então o professor, de acordo com o
seu Componente Curricular deverá construir atividades de aprendizagens dinâmicas e atrativas
através de habilidades e competências socioemocionais, fazendo com que o estudante tenha a
capacidade de colocar em prática os conteúdos que aprendeu, compreendendo os processos
mentais que o guiaram para uma ou outra solução.
Na estruturação de suas atividades escolares devem ser utilizadas diversas ferramentas
tecnológicas, jogos e pesquisas voltadas e intencionadas a formação do estudante com fins a
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Ou seja, você professor, deverá
projetar suas atividades sobre cada competência, de modo a proporcionar o processo de ensino
e aprendizagem e conhecimento.
Mas, o que é Sequência Didática? Segundo Castellar e Machado o termo se constitui como:

Complementando a concepção acima, após a elaboração do Projeto Político Pedagógico,
o primeiro instrumento que professor deverá estruturar como a Sequência Didática é o seu Plano
de Aula, no qual deverá conter a descrição detalhado do seu trabalho durante a aula e, certamente, os tipos de avaliação que serão praticadas. Essa metodologia deve sempre ser planejada
abordando os conteúdos progressiva e sequencialmente, de modo a organizar a relação entre
o ensino e a aprendizagem do estudante nas suas devidas etapas. É primordial que o corpo
docente de cada instituição escolar planeje suas atividades de acordo com a realidade do seu
público-alvo, fazendo sempre refletir sobre os conteúdos os contextos social e cognitivo dele.
Do ponto de vista prático, o plano de aula, funciona como um instrumento que deve ser
bem planejado pelo professor e abordar de forma detalhada o conteúdo programático e as atividades que pretende executar na sala de aula de acordo com seus objetivos gerais e específicos,
deverá estar inserido o número de aulas e o tempo de abordagem para cada assunto e, ainda,
as avaliações pertinentes à aferição do processo de aprendizagem por parte dos estudantes.
O professor não deve esquecer que o material de apoio que será disponibilizado aos estudantes,
deverá estar elaborado a partir do plano de aula.
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Alternativa de organização das aulas que se contrapõe ao secular modelo
tradicional de ensino. Embora diferentes modalidades organizativas de
aula possam contribuir nesse sentido, tais como trabalho de campo, jogos,
brincadeiras, projetos e resolução de problemas, cabe ressaltar a flexibilidade e o caráter estratégico da SD, que pode estar presente em um dos
momentos dessas intervenções educativas, bem como ser incluída em
suas etapas ou nas de outras modalidades. (CASTELLAR;MACHADO,
2016, p. 12 apud MACHADO, 2013 e 2014)
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Segundo Castellar e Machado, todas as atividades:
Desenvolvidas pelos alunos, como experimentos, observações e seminários, devem constar do material instrucional e ser devidamente detalhado no plano de aula. Ademais, outras modalidades organizativas
de aula podem ser incluídas e fazer parte do momento de invenções.
(CASTELLAR E MACHADO, 2016, p. 42)

Na projeção das atividades, na sala de aula, o professor deverá sempre unir a teoria à
prática. Ou seja, no campo prático do ensino, didaticamente pode-se produzir uma infinidade
de conhecimentos que circunscrevam os princípios teóricos, modelos de compreensão, regras
práticas, métodos e estratégias diferenciadas.
Outro ponto a ser seguido didaticamente é: o ensino investigativo sequenciado para o
conhecimento científico (a explicação científica, a organização do pensamento, interação entre
os pares, a organização dos métodos, a seleção do material de pesquisa, seleção de instrumentos tecnológicos de trabalho, investigação do problema e a construção do conhecimento). Essas
atividades devem ter a efetiva participação do professor com vistas ao aumento das participações, argumentação entre estudante e o professor durante a aula e a apresentação de ideias.
No processo de aprendizagem, a Sequência Didática tem que perpassar pelos trabalhos
interdisciplinares e transversais, alinhar as atividades as tecnologias, apresentar e discutir sobre
os contextos sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais da atualidade, quando for o
caso, comparando a outras situações já ocorridas. Todos os trabalhos têm que ser pensados e
diversificados de modo a desenvolver as competências e habilidades no estudante e focado no
cidadão que se quer formar.
Nesta visão, cabe ao professor difundir os conhecimentos necessários ao processo de
aprendizagem por meio de diversificadas estratégias de ensino, dentre as quais, Anastasiou
(2004), apresenta algumas boas sugestões:

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Estudo de Texto: é a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de um texto
e/ou a busca de informações e exploração de ideias; Portfólio: é a identificação e a construção
de registro, análise, seleção e reflexão das produções mais significativas ou identificação dos
maiores desafios/dificuldades em relação ao objeto de estudo, assim como das formas encontradas para superação; Tempestade cerebral: é uma possibilidade de estimular a geração de novas
ideias de forma espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado.
Tudo o que for levantado será considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação
posterior do estudante; Mapa conceitual: consiste na construção de um diagrama que indica a
relação de conceitos em uma perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo; estudo dirigido: permite ao aluno
situar-se criticamente, extrapolar o texto para a realidade vivida, compreender e interpretar os
problemas propostos, sanar dificuldades de entendimento e propor alternativas de solução; exercita no aluno a habilidade de escrever o que foi lido e interpretá-lo; Prática dinâmica, criativa e
crítica da leitura; Lista de discussão por meios informatizados: é a oportunidade de um grupo de
pessoas poder debater, a distância, um tema sobre o qual sejam especialistas ou tenham realizado um estudo prévio, ou queiram aprofundá-lo por meio eletrônico; Solução de problemas: é
o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento reflexivo, crítico e criativo a partir
dos dados expressos na descrição do problema; demanda a aplicação de princípios, leis que
podem ou não ser expressas em fórmulas matemáticas; Phillips 66: é uma atividade grupal em
que são feitas uma análise e uma discussão sobre temas problemas do contexto dos estudantes.
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Pode também ser úteis para obtenção de informação rápida sobre interesses, problemas,
sugestões e perguntas; Grupo de verbalização e grupo de observação (GV/GO): é a análise de
tema/problemas sob a coordenação do professor, que divide os estudantes em dois grupos:
um de verbalização (GV) e outro de observação (GO). É uma estratégia aplicada com sucesso
ao longo do processo de construção do conhecimento e requer leituras, estudos preliminares,
enfim, um contato inicial com o tema; Júri simulado: é uma simulação de um júri em que, a partir
de um problema, são apresentados argumentos de defesa e de acusação.
Pode levar o grupo à análise e avaliação de um fato proposto com objetividade e realismo,
à crítica construtiva de uma situação e à dinamização do grupo para estudar profundamente
um tema real; Simpósio: é a reunião de palestras e preleções breves apresentadas por várias
pessoas (duas a cinco) sobre um assunto ou sobre diversos aspectos de um assunto. Possibilita
o desenvolvimento de habilidades sociais, de investigação, amplia experiências sobre um conteúdo específico, desenvolve habilidades de estabelecer relações; Painel: é a discussão informal
de um grupo de estudantes, indicados pelo professor (que já estudaram a matéria em análise,
interessados ou afetados pelo problema em questão), em que apresentam pontos de vista antagônicos na presença de outros. Podem ser convidados estudantes de outras fases, cursos ou
mesmo especialistas na área; Fórum: consiste em um espaço do tipo reunião, no qual todos
os membros do grupo têm a oportunidade de participar do debate de um tema ou problema
determinado.

Esses são alguns exemplos de atividades, sobre as quais, no seu ato educativo, o professor deve estimular o estudante a expor seu pensamento, fazer suas proposições e apresentar
o que está aprendendo. O ofício do professor, como coloca Sacristán (1991, p. 79), “consiste
na disponibilidade e utilização de esquemas práticos para conduzir a ação. Esses esquemas
são os materiais e métodos de que o professor dispõe para realizar avaliações, corrigir provas,
solucionar conflitos sociais, [...]”, auxiliam a elaboração das aulas. Para garantir uma profícua
ação pedagógica, o professor tem que passar por constantes formações, estar se reinventando,
se reordenando, criando critérios e usando esses critérios para que o processo diário do ensino-aprendizagem tenha sentido.
Aliás, é demais esclarecer, como bem lembra Hernández (1998, p. 78) que a “escola nunca
poderá trazer para o seu âmbito fórmulas e experiências geradas em outros lugares e realidades
diferentes da sua”. Entre outras razões, porque nem correspondem a sua trajetória, nem as suas
necessidades. Com isso, Hernández quer deixar claro, que as inovações, como todos os processos, têm uma história própria, e que desconhecê-la significa descontextualizá-las e desvirtuá-las.
Então, professor, aplicar soluções e receitas alheias em suas realidades pode trazer prejuízos ao
desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos estudantes.
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Pode ser utilizada após a apresentação teatral, palestra, projeção de um filme, para discutir
um livro que tenha sido lido pelo grupo, um problema ou fato histórico, um artigo de jornal, uma
visita ou uma excursão; oficina (laboratório/workshop): é a reunião de um pequeno número de
pessoas com interesses comuns, a fim de estudar e trabalhar para o conhecimento ou aprofundamento de um tema, sob orientação de um especialista. Possibilita o aprender a fazer melhor
algo, mediante a aplicação de conceitos e conhecimentos previamente adquiridos; Estudo do
meio: é um estudo direto do contexto natural e social no qual o estudante se insere, visando a
uma determinada problemática de forma interdisciplinar. Cria condições para o contato com a
realidade, propicia a aquisição de conhecimentos de forma direta, por meio da experiência vivida
(ANASTASIOU; ALVES, 2004).
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Mediação tecnológica
Há tempos a educação escolar deixou de utilizar somente o universo do papel, da caneta,
do lápis, do quadro, do pincel, dos livros e do mimeógrafo, como recursos e instrumentos de
trabalho em favor do ensino-aprendizagem na sala de aula, bem ao contrário. Os desafios contemporâneos demandam um repensar da educação que envolve diversificar os equipamentos e
recursos didáticos, as formas de agir, aprender e buscar conhecimentos, considerando a cultura
e os meios de expressão que a permeiam.
Uma das maneiras de se reconsiderar a educação é conduzir professores e estudantes a
buscarem os conhecimentos das tecnologias de informação e comunicação, sendo necessária,
para isso, a disseminação das mídias educacionais, para que esses recursos possam auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem e no aperfeiçoamento da prática pedagógica. Nesse sentido,
Freitas (2009) faz o seguinte comentário:
Historicamente, no Brasil, as sucessivas reformas educacionais incluem
materiais didáticos inovadores, como exigências de novas filosofias e/ou
metodologias de ensino, que agregam aos conceitos didáticos e pedagógicos a reformulação da prática docente. Em geral, tal reformulação prevê
a adoção de novas técnicas, as quais se relacionam novos materiais e
equipamentos. (FREITAS, 2009, p. 27)

Com certeza, os meios tecnológicos adentram as salas de aula propondo mudanças significativas na interação professor versus aluno, propondo novos ambientes de aprendizagem. É preciso,
então, conhecer as novidades oferecidas pela tecnologia no campo educacional, avaliando de maneira
criteriosa os benefícios que tais novidades proporcionam. Para isso, faz-se necessário conhecer os
recursos disponíveis na escola e saber utilizá-los de forma adequada para atender os fins didáticos.
Torna-se de fundamental importância questionar as características, vantagens, desvantagens, exemplos de utilização, experiências vividas, e avaliar a verdadeira aplicabilidade pedagógica da mídia a ser explorada em sala de aula.
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Como agregar teoria e prática com as mídias ao currículo? Temos TV, vídeo, informática,
mídia impressa e rádio, que devem ser integradas no processo ensino aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento. Para que tais ações aconteçam e possam realmente contribuir para
a aprendizagem das diferentes áreas de conhecimento, é importante desenvolver competências e
habilidades no uso das mídias e associá-las aos conteúdos curriculares, promovendo a integração.
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O Projeto Político Pedagógico da escola contemplará o uso das mídias e tecnologias disponíveis no seu ambiente, na perspectiva da integração com o currículo escolar, garantindo, em
cada área, o papel e a contribuição delas.
Dando significação sobre o uso das Tecnologias e Inovações na educação, a Base Nacional
Comum Curricular apresenta, dentre as 10 Competências Gerais, a Competência 4 que fala do
uso das – linguagens tecnológicas e digitais – e a Competência 5 – que fala em utilizar tecnologias de maneira significativa, reflexiva e ética. Além disso, as tecnologias aparecem em várias
Áreas do Conhecimento, como na Matemática, que contém o pensamento computacional como
uma de suas habilidades a ser desenvolvida.
Ademais, o uso de robótica e de outras tecnologias pode fazer parte dos Projetos Políticos
Pedagógicos das escolas que poderão oferecer como práticas pedagógicas, metodologias e
ferramentas no desenvolvimento das atividades escolares.
Enfim, as tecnologias estão garantidas na BNCC, perpassando por todos os componentes
curriculares, de modos a guiar e dar diretrizes para que as Redes de Ensino possam construir
suas práticas pedagógicas mediadas pela tecnologia no atendimento das etapas da Educação
Infantil e Ensino Fundamental nas escolas.
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A iniciação científica na Educação Básica
A inovação educativa proposta pela BNCC, com horizonte para o Século XXI, instigadas pelas
diversas competências que se estendem por todos os componentes curriculares da Educação
Básica, exigirá no cotidiano escolar uma nova postura nas práticas pedagógicas do professor, bem
como a inserção de ferramentas tecnológicos que devem contribuir para a organização, estruturação e solução das atividades escolares diárias do estudante. O uso das tecnologias possibilitará a
estes estudantes a ampliação de conhecimentos, as novas formas de pensar e de aprender sobre
os diferentes componentes curriculares e o impulsionará na prática da pesquisa científica.
Mas como sair do enfadonho exercício de transmissão de conteúdos? Como modificar a
metodologia de ensino por parte do professor? Como mudar o comportamento do estudante e
aguçar seu interesse desde sua tenra idade a prática da pesquisa científica? Ou como associar
o ensino a pesquisa na Educação Básica?
A sorte está lançada. Pois, estes caminhos, devem ser traçados pela equipe gestora das
Secretarias de Estado da Educação de cada estado, e patrocinados pelos seus governantes.
Pois, nem a escola e nem o professor pode ignorar o que passa no mundo das novas tecnologias
da informação e da comunicação – TIC, porque sua importância não está somente na maneira
de comunicar, mas também de trabalhar, decidir, pensar, pesquisar, de aprender. Então, definitivamente o uso das tecnologias se constitui em um importante instrumento de trabalho. Um
recurso que tem por objetivo a aquisição e aprofundamento de conhecimentos acerca de determinadas áreas ou assuntos e, nesse viés, a BNCC 2017, diz que:

Se a Base Nacional entende que a prática científica é inerente a prática pedagógica e que
é imprescindível que o estudante tenha seu interesse progressivamente estimulado as curiosidades científicas que os “possibilite definir problemas, levantar, analisar e representar resultados, comunicar conclusões e propor intervenções”, (BNCC, 2017, p. 319), isso já justifica na
Educação Básica a inserção da Iniciação Científica.
A iniciação científica (IC), enquanto experiência de pesquisa que, até pouco tempo, era
trabalhada quase que exclusivamente no Ensino Superior, agora está, definitivamente associada a Educação Básica com o objetivo de iniciar, estimular e envolver o estudante na prática
da pesquisa científica e inovação tecnológica e instituir e conduzir a sistematização da pesquisa
desde a Educação Infantil perpassando pelo Ensino Fundamental e Ensino Médio e, ademais,
promover a integração das instituições públicas e privadas.
Desse modo, a escola possibilitará nas crianças e jovens estudantes o desenvolvimento
das capacidades sociocognitivas para as aprendizagens de natureza científica, além de beneficiá-los em formas mais elaboradas de pensamento e de capacidades para o trabalho individual
e em equipe. Segundo o Caderno 7 – Iniciação Científica, (MEC, 2014), organizado por Ítalo
Modesto Dutra, é preciso que:
Ao introduzirmos a IC nos currículos escolares, os estudantes da Educação
Básica sejam desafiados a explicitar curiosidades em todas as áreas do
conhecimento, a produzir indagações, a modelizar possíveis soluções aos
problemas, a orientar-se por um Método de Trabalho, a realizar testagens
e reflexões que levem à construção de novas relações entre elementos
de problemas levantados e que estão sendo estudados pelos estudantes
pesquisadores e seus professores orientadores. (BRASIL, 2014, p. 02)
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A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no
desenvolvimento científico e tecnológico [...], e que o ensino tem compromisso com o letramento científico [...], que precisa assegurar aos estudantes
o acesso à diversidade de conhecimentos científicos, produzidos ao longo
da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos,
práticas e procedimentos da investigação científica. (BRASIL, 2017, p. 317)
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É importante perceber que introdução da Iniciação Científica nas escolas de Educação
Básica despertará curiosidades e abrirá caminho para que todos os cidadãos tenham conhecimento da importância da ciência no cotidiano da humanidade e, ainda, possibilitará ao estudante
a introdução de novas criações e/ou trabalhar na tentativa de resolver questões para ele não
solvidas.
Estas atividades paulatinamente vão proporcionando compreensões sobre importância do
fazer científico e, para além do laboratório ou atividades desenvolvidas na sala de aula, permitirá
entendimentos condizentes as implicações políticas, sociais, econômicas, ambientais e culturais
em âmbito local e global.
Nesse contexto, não podendo mais deixar passar despercebido e trabalhando no sentido
de envolver e estimular os estudantes das escolas públicas, privadas e Instituições Federais
e de Ensino Superior na Iniciação Científica, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc),
desde 2014, vem realizando anualmente a Feira Rondônia Científica de Inovação e Tecnologia
(Ferocit), cujo objetivo é:
•

Estimular estudantes na atividade de iniciação científica e tecnológica.

•

Popularizar a ciência através da divulgação de trabalhos científicos em ambientes para a
participação do público em geral.

•

Instituir e conduzir à sistematização da pesquisa no Ensino Fundamental, Médio e Técnico.

•

Estimular a pesquisa científica e tecnológica nas escolas púbicas, privadas e institutos
federais.

•

Promover a integração entre instituições de ensino, pesquisa e meio empresarial, possibilitando o desenvolvimento, a aplicação e a divulgação de novas tecnologias.

•

Possibilitar aos expositores e professores a integração com colegas de outras instituições
de ensino de modo a ampliar suas relações de conhecimento.
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Este evento além de promover a pesquisa e os estudos científicos nas escolas de
Rondônia, motiva e incentiva o intercâmbio entre os estudantes pesquisadores e professores
orientadores e de toda a sociedade de outros estados e países, o qual tem produzido muito
sucesso e descoberto grandes talentos, inclusive com premiações em nível local, nacional e
internacional.
Não diferente, as demais escolas da Educação Infantil já vêm experimentando a prática
da Iniciação Científica, considerando sempre a faixa etária, o ano escolar e as indagações,
dúvidas e curiosidades apresentadas por esse público. Estas atividades experimentais, de
acordo com os conteúdos, são desenvolvidas no decorrer das aulas e, concomitantemente
são explicadas pelos professores com aproximações científicas de maneira a facilitar suas
compreensões.
Não obstante, entendendo que a escola é um espaço de interpretação e produção de
saberes os conhecimentos mediados pelo trabalho do professor são sempre abordados de forma
interdisciplinar e transversal, onde todos os conteúdos se complementam e se integram permitindo ultrapassar os limites de cada componente curricular. Nesse intuito, os gestores, orientadores educacionais e professores buscam, cada vez mais, aprofundar os trabalhos científicos nas
salas de aula. Bem ao propósito argumentado por Argüello:
Educar em ciências é vivenciar no aluno o processo de Fazer Ciências, de
Viver Ciências, é manter-se alerta para o diferente, o não explicado ainda
para o sujeito, é ter habilidade de formular a pergunta, é se autorresponsabilizar pela procura da resposta, é se extasiar no momento do encontro
da resposta criativa e é também saber e ter necessidade de comunicar o
descoberto. (ARGÜELLO, 2002, p. 205)
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Nessa perspectiva, a prática da Iniciação Científica tem promovido cada vez mais oportunidades de fazer os estudantes dialogarem com o conhecimento e, no âmbito da prática científica
fundamentada na pesquisa, realizarem novas descobertas, criações, experimentos e análises
dos conhecimentos gerados a partir dos diferentes estudos. Pois ao buscar novas informações o
estudante estará favorecendo sua autonomia, refletindo sobre os problemas sociais e perseverando pela igualdade de direitos.

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
O Sistema Municipal de Ensino define em seu texto, os objetivos a serem observados
pelas instituições de ensino, conforme segue:
Art. 2º. São objetivos da Educação Municipal, inspirados nos princípios e fins da Educação
Nacional:
I.

formar cidadãos participativos capazes de compreender criticamente a realidade
social, conscientes de seus direitos e responsabilidades, por meio de práticas educativas dialógicas;

II.

garantir aos educandos igualdade de condições de acesso, reingresso, permanência
e pleno desenvolvimento nas instituições escolares;

III.

promover apropriação do conhecimento comprometido com a promoção social;

IV.

assegurar padrão de qualidade na oferta de educação escolar;

V.

promover a autonomia da escola e a participação comunitária na gestão do Sistema
Municipal de Ensino;

VI.

oportunizar a informação do processo educativo valorizando novas ideias e concepções pedagógicas;

VII.

valorizar os profissionais da Educação Pública Municipal;

VIII. promover a educação ambiental nas instituições escolares.

Avaliação da aprendizagem no contexto escolar
A competência técnica do professor está intimamente ligada à efetividade da aprendizagem dos estudantes e à capacidade de avaliar o próprio e a inter-relação complexa.
Subjacente a essas metodologias e critérios encontra-se a ideia sobre a produção das
aprendizagens e, consequentemente, critérios para avaliação.
Habitualmente, ao referir-se à avaliação da aprendizagem escolar, logo vem à mente que
esse é um processo que parte de uma ampla perspectiva sobre o que o estudante recorda ou
compreendeu da informação que foi apresentada ou estudada na sala de aula, bem como, vinculada a utilização de provas e trabalhos para classificação e promoção desse estudante com
vistas a transpor etapas e níveis de ensino. Esse método excludente, rotulador, que separava
os bons dos maus estudantes, que desvalorizava saberes, que fortalecia hierarquia, que era
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AVALIAÇÃO
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utilizado como controle e ameaça a turma, instrumento disciplinador das condutas sociais, que
empoderava o professor e o comprazia com uso da caneta vermelha e com um zero em alto
relevo, atualmente está em desuso. Totalmente ultrapassado!
Com o propósito de transpor e modificar a finalidade da avaliação tradicional, nos moldes especificados acima, utilizada na educação denominada por Freire (1987), como Educação
Bancária, que era sucesso na escola da época, onde o professor era o sujeito que detinha os
conhecimentos e o estudante passivamente o recebia que forçava o estudante a memorizar os
conteúdos para atingir a nota máxima, eis que esta fase opressora foi superada e surge a chamada Educação Libertadora, na qual não poderia existir a separação entre professor e estudante.
Na Educação Libertadora, ou através dela, como bem lembra Freire (1987), o professor
tanto educava quanto era educado na medida em que dialogava com os estudantes. A partir daí
o espaço na escola e na sala de aula deveria estar aberta ao diálogo, a comunicação, ao levantamento de problemas, aos questionamentos e a reflexão sobre os problemas atuais da época,
fatores que rumavam a transformação.
Como se pode observar, as concepções que direcionam as didáticas praticadas pelo professor se sustentam nas tendências pedagógicas, que refletem diretamente na forma de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Elas se delineiam em conformidade com as diversas situações ocorridas nas fases históricas, que influenciam nos aspectos políticos e econômicos
e se consolidam em transformações nos contextos social, cultural e ambiental que podem resultar
em manifestações sociais e filosóficos que, por circunstância, coexistem na história da educação.
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Nessa perspectiva evolutiva, nas últimas décadas do século XX, na tentativa de solucionar
problemas circundantes a educação brasileira, vivenciou-se mais uma nova perspectiva metodológica de cunho prático pedagógico: o regime de progressão continuada garantida na Lei
9.394/96, Seção III, Art. 32, Parágrafo IV, Inciso 2º, que assegurava aos: “estabelecimentos de
ensino a utilização da progressão regular por série, podendo adotar no Ensino Fundamental o
regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas nas normas do respectivo sistema de ensino”. Este sistema visava minimizar
o índice de repetência e a evasão escolar no Ensino Fundamental e oferecia ao estudante reforços e modelos de recuperação paralela e recuperação intensiva, o que para muitos professores
transparecia como a solução para as questões do acesso à escola sem preocupação com a
qualidade do ensino, além de apresentar polêmicas quanto à avaliação, fator que proporcionou
consideráveis problemas quanto a aprendizagem dos estudantes.
Para Hoffmann (2003), esta metodologia não deveria ser confundida pelos professores,
como uma proposta de não avaliação. Ela comenta que era “perceptível na fala dos professores
que seus entendimentos sobre a proposta de progressão continuada eliminariam totalmente a
prática avaliativa nas escolas” (HOFFMANN, 2003, p. 19).
Na ideia dos professores a prática avaliativa estava sendo reduzida a mera realização de
provas obrigatórias e atribuição de notas, sem qualquer manifestação a formação integral do
estudante e, por consequência, sem avaliá-lo nos aspectos educativo propedêutico, procedimentais e atitudinais.
Nesta situação, parece que nem a instituição escolar e nem os professores se sentiam na
obrigação e responsabilidade de oferecer ao estudante um ensino-aprendizagem de qualidade a
partir da construção de suas práticas pedagógicas que os levassem a conceber os conhecimentos correspondentes a etapa de ensino e ao ano escolar e, serem avaliados dentro dos requisitos
estipulados por eles (professores) e garantidos na LDB.
Hoje, como colocado por Zabala (1998, p. 197), “a função social do ensino não consiste
em apenas promover e selecionar os mais aptos”, mas, sim, abarcar outras dimensões da
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personalidade e, para isso, a avaliação é considerada como um dos mais importantes instrumentos a disposição do professor para alcançar o principal objetivo da escola: que é proporcionar ao
estudante a progressão de seus conhecimentos. Isto é, fazer com que a escola encontre caminhos para medir a qualidade do aprendizado e, consequentemente, alternativas que favoreça
uma evolução segura para o estudante enquanto ser social e sociável, com espontaneidade,
criatividade e criticidade.
Assim, a métrica avaliativa da aprendizagem deve partir de distintos modelos pedagógicos
e de recomendações realizadas pela gestão escolar em conjunto com o professor e com foco a
recolher informação sobre os níveis de aprendizagem dos estudantes ante cada situação didática. Mas, nada obsta, que alguns elementos como: observar, solicitar redações, aplicar provas,
anotar o desempenho quando da participação de algum evento, sejam algumas das estratégias
de avaliação a serem utilizadas de acordo com a intenção do trabalho.

1.

Avaliação Inicial: pretende-se detectar os conhecimentos que os estudantes já possuem ao
iniciar um curso ou estudo de um tema. Com ela, os professores podem posicionar-se para
planejar melhor seu processo de ensino.

2.

Avaliação Formativa: sua finalidade não é a de controlar e qualificar os estudantes, mas,
sim, ajudá-los a progredir no caminho do conhecimento, a partir do ensino que se ministra
e das formas de trabalhos utilizados em sala. AF implica, para os professores uma tarefa
de ajustes constantes entre o processo de ensino e o de aprendizagem. A análise dos trabalhos dos estudantes aqui leva em conta a exigência cognitiva das tarefas propostas, a
detenção dos erros conceituais observados e as relações previstas.

3.

Avaliação Recapitulativa: apresenta-se como um processo de síntese de um tema, um
curso ou nível educativo, sendo o momento que permite se o estudante alcançou os resultados esperados, se adquiriu algumas destrezas e habilidades propostas, em função das
situações de ensino e aprendizagens planejadas. Na prática esse tipo de avaliação se
associa, sobretudo, com a noção de êxito ou fracasso dos estudantes na aprendizagem e
serve como passagem para provar oficialmente os conhecimentos adquiridos.

Se a avaliação é definida por seus efeitos de regulação das aprendizagens em curso, como
diz Hernández, tudo está certo desde que seja eficaz evidente que tudo dentro dos limites éticos,
já que é um dos poucos mecanismos que o professor detém para aferir a qualidade do seu trabalho, dos métodos, objetivos e conteúdos aplicados. Sem isso, tornar-se-ia muito difícil verificar
o grau de conhecimentos adquiridos pelos estudantes, bem como, comprometeria a evolução da
aprendizagem e afetaria de forma negativa a qualidade do ensino. Para não dizer que promoveria ampliação dos estudantes a categoria de analfabetos funcionais e evadidos.
A avaliação não é somente um instrumento que analisa e conferem os resultados de
aprendizagens dos estudantes, mais tudo o que envolve esse contexto, ou seja, os instrumentos
empregados, as metodologias de ensino praticadas, as estruturas ambientais utilizadas, dentre
tantos outros pontos, haja vista, a diversidade de culturas, comportamentos, e conhecimento
que o aluno trás de sua vivência, atitudes, saberes, conflitos internos, formação de juízos sobre
os contextos, social, político, econômico, cultural, ambiental e capacidades existentes em cada
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Porém, uma boa avaliação também só faz sentido se estiver voltada ao nível de desempenho do estudante, não diferente, dá margem ao professor avaliar somente aquilo que foi ensinado para possíveis tomadas de decisões. A avaliação, então, é uma forma de diálogo do professor com o conhecimento que o estudante vai construindo. Nesse sentido, acompanhando o
pensamento de Hernández (1998), destacam-se a seguir três importantes fases para o processo
de avaliação da aprendizagem que podem ser praticadas se pensar a formação integral do estudante, que são as seguintes:
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estudante em uma sala de aula. Não é fácil para um professor assegurar um futuro de conhecimentos e comportamentos possíveis sem refletir sobre os significados das metodologias, práticas desenvolvidas e sem, tampouco, conhecer o verdadeiro sentido da avaliação escolar.
Considerando essa multiplicidade na realidade do estudante e do país, a LDB – Lei
9.394/96, que trata das questões da educação brasileira de forma ampla e, portanto, da avaliação, assegura em seu Art. 13, que os docentes incumbir-se-ão dentre outros pontos, de: zelar
pela aprendizagem dos alunos; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional. Frente a estes pontos, a Lei possibilita novos olhares sobre os princípios de
avaliar como parte do processo de ensino-aprendizagem e/ou rendimento, garantido no Art. 24,
que observará os seguintes critérios:
A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais (LDB, LEI 9.394 DE 1996).
Esse critério de Avaliação Contínua e Cumulativa mencionada na LDB, não objetiva somente
classificar ou selecionar estudantes sobre o rendimento escolar. Está, sim, orientada aos processos de aprendizagens em seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais. Assentando-se,
portanto, em aprendizagens significativas e funcionais que são praticadas em contextos diversificados e se modernizando de acordo e, o quanto for necessário, a continuação da aprendizagem.
Ou seja, prioriza mais a educação em valores desenvolvendo a noção de responsabilidade e
atitude crítica.
Assim, percebe-se que a Avaliação Contínua e Cumulativa disposta na LDB faz consonância com a Avaliação Formativa confirmada na BNCC. Embora a Base não tenha fixado no
documento uma definição concreta da sua proposta avaliativa, mas ao referir-se que “competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades
(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexa da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p.6),
logo se concebe o mesmo sentido.
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Na BNCC (2017) a Avaliação Formativa, significa: Construir e aplicar procedimentos de
avaliação formativa de processo ou de resultado que levam em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da
escola, dos professores e dos alunos (BRASIL, 2017, p.15).
Aqui a Avaliação Formativa é uma proposta que inclui a avaliação no processo de ensino-aprendizagem, que se materializa nos contextos vividos pelos professores e estudantes e
tem como função regular e/ou mediar as aprendizagens. Para que isso ocorra é necessário que
a AF trabalhe com os procedimentos que estimulem a participação dos autores do processo.
Ademais, a AF está baseada nos princípios que decorrem do cognitivismo, construtivismo, interacionismo, das teorias socioculturais e da sociocognitivas e sob a concepção das aprendizagens significativas.
Os princípios apresentados asseguram os direitos de aprendizagens e desenvolvimento
essenciais definidas na Base e, concorrem para assegurar aos estudantes o desenvolvimento
das dez competências, as quais se inter-relacionam e desdobram-se no tratamento didático,
articulando-se com a construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na
formação de atitudes e valores. Ou seja, visando à formação humana integral e a construção de
uma sociedade, justa, democrática e inclusiva.
Observa-se, no entanto, que as competências gerais mencionadas na Base, sejam o ponto
de partida para o planejamento da avaliação. Sobre esse último ponto, Vilas Boas (2017), entende
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que esse atrelamento competências gerais/avaliação é importante para que não se incorra no
equívoco de a avaliação ser considerada o ato final do processo de organização curricular e do
trabalho pedagógico de toda a escola e da sala de aula.
Como podem ser observadas, as avaliações: cumulativa, contínua e formativa tem o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada estudante sobre o programa curricular.
Elas não devem priorizar apenas os resultados ou processo, mas, deve sim, como prática de
investigação, interrogar a relação ensino-aprendizagem e procurar identificar os conhecimentos
construídos e as dificuldades de uma forma dialógica. A detecção de falhas ou erros é considerada como indícios de como o estudante está relacionando os conhecimentos já adquiridos com
os novos conhecimentos que vão sendo adquiridos, reconhecendo uma melhor compreensão dos
conhecimentos solidificados, interação necessária em um processo de construção e reconstrução.
Assim, o erro deixa de representar a ausência de conhecimento adequado. Toda resposta
ao processo de aprendizagem, seja certa ou errada, é um ponto de chegada, por mostrar os
conhecimentos que já foram construídos e absorvidos, e um novo ponto de partida, para um
recomeço possibilitando novas tomadas de decisões, além do mais, propõe o acompanhamento
no desenvolvimento das aprendizagens do estudante. O resultado desse acompanhamento são
informações que retroalimentam e conduzem o estudante de forma significativa a ação pedagógica e aproxima, consideravelmente o professor do aluno.
Dessa forma, a avaliação tem a função prognóstica, avaliando os conhecimentos prévios
dos alunos, considera a avaliação de entrada (input); com função diagnóstica sobre a aprendizagem diária a fim de verificar absorção dos conhecimentos e a aquisição de habilidade previstas
nos objetos de conhecimentos estabelecidos. Contudo, existe também a função classificatória,
avaliação final (output). Assim, detecta-se quais as reais causas que impedem a aprendizagem
do aluno.
Enfim, para que a escola se torne significativa, é necessário que os professores diversifiquem suas práticas pedagógicas, se utilize de estratégias inovadoras, que saibam motivar e
despertas nos estudantes o desejo pelo aprendizado. E essencialmente, mudar as práticas de
ensino quando perceber necessário. Incentivá-los sempre, ao uso de ferramentas que proporcionem a busca e a compreensão dos conteúdos apresentados pelo professor.

A avaliação externa pode ajudar a gestão da escolar a refletir sobre as práticas pedagógicas e aprimorar o ensino-aprendizagem. As avaliações externas têm como propósito, além da
avaliação do aluno, a avaliação de toda gestão escolar, o desempenho docente, avaliação do
conjunto de ações educacionais relacionadas ao ensino e a sociedade em geral.
No Brasil, a partir de 1990, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB) que realiza seu ciclo de avaliação a cada dois anos. O SAEB foi criado tendo por objetivo
central promover uma avaliação externa em larga escala da educação no Brasil, visando construir dois tipos de medidas: a primeira, da aprendizagem dos estudantes e a segunda, dos fatores
do contexto correlacionados com o desempenho escolar. Este toma como um dos indicadores
da avaliação o desempenho em provas de uma amostra de estudantes do Ensino Fundamental
e Médio, de todas as unidades federadas.
A avaliação externa pretende averiguar a eficiência dos sistemas no processo de ensino
aprendizagem e, também, a equidade da educação oferecida em todo país. O SAEB coleta informações características dos educandos, professores e diretores, bem como das condições físicas
e equipamentos das escolas.
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Avaliação externa em larga escala da Educação Básica
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Nestes moldes também foi criado o Enem: Avaliação Nacional do Ensino Médio, criado em
1998, com a proposta de analisar as competências e habilidades fundamentais dos estudantes
do Ensino Médio para inserção social e exercício da cidadania. Deve servir como referência para
o professor programar a reforma do Ensino Médio em sala de aula, desenvolvendo os conteúdos
de forma contextualizada e interdisciplinar.
Considerando tal realidade, a Secretaria Municipal de Cerejeiras faz desde o ano de 2017,
Portaria nº 009/2017/SEMED, a avaliação no Ensino Fundamental, possibilitando um melhor
aproveitamento das avaliações e planejamento pedagógico nas escolas, afim de que os alunos
se apropriem das metodologias das avaliações externas.
Importante observar que não podemos avaliar tudo, mas é preciso considerar muitos aspectos peculiares que permeiam este processo para garantir a qualidade e a integridade de uma avaliação. Isso posto, a escola precisa estar preparada para a utilização destes resultados, para que
o resultado desta avaliação não represente apenas um índice, mas sim seja efetivamente um retomar de ações previstas no Currículo Escolar e na proposta Pedagógica, para efetivamente elevar
a qualidade da educação no município/estado. Diante disso, a importância de se ter as avaliações
externas como objeto de estudo do meio e do contexto escolar traz a oportunidade de identificar
avanços ou retrocessos, assim como determina a escolha das ações na continuação do percurso.
Como mencionado, as avaliações externas se inserem em uma nova visão sobre as políticas educacionais e se propõe a ser um indicador para os gestores públicos, educadores e a
sociedade em geral. No entanto, deve-se cuidar para não supervalorizar a avaliação em substituição do processo pedagógico. A avaliação é um indicador que reflete aquilo que foi feito em
todo um processo pedagógico, a considerar todos os aspectos relacionados condição de estudo
que permeia o processo educacional pelo qual o aluno passou.

AVALIAÇÃO MUNICIPAL DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
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Estabelece e define normas para regulamentar e orientar ações pedagógicas no âmbito
das escolas públicas municipais de Ensino Fundamental de Cerejeiras e de outras providências,
em anexo na Instrução Normativa pedagógica nº 003/2020/SEMED.

MODALIDADES DE EDUCAÇÃO –
A DIVERSIDADE NA FORMAÇÃO HUMANA
Educação Especial
A Educação Especial integra o Sistema de Ensino como modalidade e, em consonância
com a Política Nacional de Educação Especial. Organiza-se de modo a aperfeiçoar os pressupostos da prática pedagógica social e da educação inclusiva, a fim de cumprir os dispositivos
legais, políticos e filosóficos que fundamentam o atendimento ao aluno que apresenta necessidades educacionais especiais.
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A Educação Especial constitui uma modalidade que perpassa todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino.
As escolas deverão assegurar em suas propostas pedagógicas recursos e serviços de atendimento educacional especializado, organizado, para apoiar a educação nas classes comuns,
de modo a garantir a escolarização e a promoção do desenvolvimento das potencialidades dos
alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, conforme preceitua a Resolução
04/2009/CNE/MEC.
A Educação Especial direciona suas ações para o atendimento às especificidades desses
alunos no processo educacional e, no âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a
organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, serviços e o
desenvolvimento de práticas colaborativas.
As salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas, têm como objetivo dar
suporte ao processo inclusivo dos alunos público-alvo da educação especial, assumindo o compromisso de atuar na eliminação de barreiras atitudinais, físicas, pedagógicas e na comunicação
em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como primeira língua dos surdos. O auxílio na escrita
em Braille e outros recursos tecnológicos e didáticos para os deficientes visuais devem ser uma
prática utilizada na sala de recurso. A comunicação alternativa faz parte das estratégias de acessibilidade ao processo educacional inclusivo.
Nessa perspectiva, na sala de recurso deve realizar um intercâmbio de comunicação com o(a)
professor(a) da sala de aula inclusiva, e todos os profissionais envolvidos no processo educacional
do aluno, e também com a família para orientar e acompanhar o processo do desenvolvimento
biopsicossocial do aluno, viabilizando o processo inclusivo de forma sistêmica e circular, por meio
de condições concretas de apoio aos alunos público-alvo da educação especial. De acordo com o
Art. 2º, da Lei nº 13.146, de julho de 2015, (Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com Deficiência):
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual
em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. (LEI nº 13.146, 2015)

A mesma Lei nº 13.146/2015, no seu Inciso 2º, aponta para a nova abordagem da avaliação da deficiência, considerando aspectos biopsicossociais, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, evitando estigmas e mudando a concepção de deficiência associada à
condição de doença, carência ou invalidez, para uma visão que considere suas potencialidades,
como um sujeito integral e assegure sua participação em ambientes sociais, escolares e familiar.

Da Educação Especial Municipal
A BNCC define as aprendizagens essenciais às quais todos os estudantes têm direito.
A perspectiva inclusiva indica que qualquer estudante tem o direito de acessar o mesmo currículo, para o pleno exercício da cidadania e a consequente inclusão social.
Lei municipal nº 2.709/2.018 estabelece:
Art. 25. Entende-se por Educação Especial a modalidade de educação escolar, ofertada preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com necessidades educativas especiais.
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Com essa definição, fica claro qual é o público-alvo da educação especial, o qual será
contemplado pelos programas e atendimentos constantes da Política Nacional da Educação
Especial, na perspectiva inclusiva.
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§ 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para
atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escola ou serviço especializado,
sempre que, em função das condições especificas dos alunos, não for possível a sua integração
nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º. A oferta de educação especial na rede escolar municipal, é dever constitucional do
Poder Público, terá início na Educação Infantil e continuidade no Ensino Fundamental.
Art. 26. O Poder Público Municipal poderá complementar o atendimento a educandos com
necessidades educativas especiais, por meio de convênios com instituições filantrópicas ou privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, e que
atendam aos critérios estabelecidos pelo Sistema Municipal de Ensino.

Marco Normativo: LDB nº 9.394/96
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Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação (redação dada pela Lei nº 12.796/2013):
I.

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades.

II.

terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para
a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração
para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.

III.

professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a
integração desses educandos nas classes comuns.

IV.

Educação Especial para o trabalho, visando à sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade
de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais
afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas
artística, intelectual ou psicomotora.

V.

acesso igualitário aos benefícios de os programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva tem como objetivo promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo o atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de atividades recursos de acessibilidade e como apoio
permanente e limitado no tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais,
devendo esta integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para
garantir pleno acesso, participação dos estudantes, atender às necessidades específicas do público-alvo da educação especial e ser realizado de forma articulada com as demais políticas públicas.
Art. 59/A – O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades
desse alunado, (incluído pela Lei nº 13.234/2015).
O Ministério da Educação, com o objetivo de apoiar as redes públicas de ensino na organização e na oferta do AEE e contribuir com o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes comuns de ensino, instituiu o Programa de Implantação de salas de recursos
Multifuncionais, por meio da Portaria nº. 13, de 24 de abril de 2007.
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São atendidos, nas salas de recursos Multifuncionais, alunos público-alvo da educação
especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva e no Decreto nº 6.571/2008. O espaço da sala de recurso é parte integrante
do Projeto Político Pedagógico (PPP) e visa à formação do aluno, visando a sua autonomia dentro e fora da escola.
De acordo, e Resolução nº 02/2001/CNE e considera-se público-alvo da educação especial:
I.

Alunos com Deficiência: aqueles que apresentam um quadro de impedimentos de longo
prazo de natureza física, intelectual/mental ou sensorial, (Deficiência auditiva, Deficiência
visual).

II.

Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações
sociais, na comunicação ou estereotipias motoras.
a)

III.

Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger,
Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo na Infância (psicoses) e transtornos
invasivos sem outras especificações.

Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isolada ou combinada: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade.

De acordo com a Nota Técnica nº 09/2010 GAB/SEESP, o poder público deve assegurar
às pessoas com deficiência o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
Os sistemas de ensino devem garantir o acesso ao ensino regular e a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos público-alvo da educação e especial; alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades e recursos
pedagógicos e de acessibilidade organizados institucionalmente, restados de forma complementar
ou suplementar à formação dos alunos alvo da educação especial, matriculados no ensino regular.

Um Currículo Comum a Todos: as dificuldades de aprendizagem dos alunos que apresentam deficiências ou transtornos Globais do desenvolvimento, requerer respostas educacionais adequadas, que demandam flexibilizações curriculares no fazer pedagógico, no intuito de
remover barreiras que impedem a aprendizagem e participação desses alunos no processo de
escolarização. Vale ressaltar a importância do cuidado para que não haja fragmentação no processo curricular, tornando-se este um objeto de exclusão. As ações de flexibilizações devem ser
desenvolvidas em diferentes níveis de atuação:
•

No sistema de ensino: com as ações que promovam contratação de profissionais de
apoio, acessibilidade, formação continuada de professores, criação e implementação
de redes de apoio.

•

No PPP da escola: com ações que envolvam aspectos diretamente relacionados ao
planejamento e execução dos componentes curriculares.

•

Conteúdos programáticos (o que ensinar).

•

Objetivos (para que ensinar).

•

Sequência Temporal dos conteúdos (quando ensinar).
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O atendimento educacional especializado é realizado prioritariamente nas salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização, podendo ser realizado também em centros de atendimento educacional especializado
público e em instituições de caráter comunitário, confessional ou filantrópico sem fins lucrativos
conveniadas com a Secretaria de Educação, conforme Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 4/2009.
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•

Metodologia de ensino (como ensinar).

•

Avaliação do processo ensino aprendizagem (o que, como e quando avaliar).

•

No planejamento docente a aplicação de atividades e recursos que respondam
melhor as necessidades individuais dos alunos com dificuldades de aprendizagem.

As flexibilizações curriculares e os mecanismos para identificação das necessidades individuais devem estar coerentes com as publicações e legislação vigente, emanadas da SECADI/
MEC/Ed. Especial.
Vale ressaltar que as flexibilizações curriculares parte de um currículo comum a todos os
alunos. Neste currículo, prevalece o pensamento de que a flexibilização curricular deve contemplar as diferenças em sala de aula, contrariando a prática tradicional de que todos os alunos
aprendem do mesmo jeito. A diversificação de estratégias metodológicas deve ser respeitada
no que se refere as diferenças etárias, o nível de desenvolvimento cognitivo e social do aluno, o
contexto e as especificidades de cada aluno.

Do planejamento e organização –
Resolução nº 02/2017/CNE/CP
Art. 5º A BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou
redes escolares públicas e privadas da Educação Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos.
§1º A BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos, e consequentemente das propostas pedagógicas das instituições escolares,
contribuindo, desse modo, para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais
desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à
formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos
critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade.
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§2º A implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais,
ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e balizando a qualidade da educação ofertada.

Capítulo III da BNCC, do Currículo e da Proposta
Pedagógica – Resolução nº 02/2017/CNE/CP
Art. 6º As propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino, para desenvolvimento
dos currículos de seus cursos, devem ser elaboradas e executadas com 6 efetiva participação de
seus docentes, os quais devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas
propostas pedagógicas, nos termos dos Artigos 12º e 13º da LDB. Parágrafo Único. As propostas
pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando
ao seu pleno desenvolvimento, na perspectiva de efetivação de uma educação integral.
Art. 7º Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da Educação
Básica devem ter a BNCC como referência obrigatória e incluir uma parte diversificada, definida
pelas instituições ou redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais e
o atendimento das características regionais e locais, segundo normas complementares estabelecidas pelos órgãos normativos dos respectivos Sistemas de Ensino.
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Parágrafo único. Os currículos da Educação Básica, tendo como referência a BNCC,
devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito
de cada sistema de ensino, por uma parte diversificada, as quais não podem ser consideradas
como dois blocos distintos justapostos, devendo ser planejadas, executadas e avaliadas como
um todo integrado.

I.

Contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los,
representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem e são constituídas.

II.

Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares – disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar – e fortalecer a competência pedagógica das
equipes escolares, de modo que se adote estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

III.

Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar
com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem,
suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores.

IV.

Conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens.

V.

Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado,
que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros
como referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, dos professores e
dos alunos.

VI.

Selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender.

VII.

Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de desenvolvimento docente, que possibilitem contínuo aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem, em consonância com a proposta pedagógica
da instituição ou rede de ensino.

VIII. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para
os demais educadores, no âmbito das instituições ou redes de ensino, em atenção às
diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho Nacional de Educação e normas
complementares, definidas pelos respectivos Conselhos de Educação.
§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e integradora, de temas
exigidos por legislação e normas específicas, e temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana em escala local, regional e global, observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o processo de envelhecimento e o 7 respeito
e valorização do idoso; os direitos das crianças e adolescentes; a educação para o trânsito; a
educação ambiental; a educação alimentar e nutricional; a educação em direitos humanos; e a
educação digital, bem como o tratamento adequado da temática da diversidade cultural, étnica,
linguística e epistêmica, na perspectiva do desenvolvimento de práticas educativas ancoradas
no interculturalismo e no respeito ao caráter pluriétnico e plurilíngue da sociedade brasileira.
§2º As escolas indígenas e quilombolas terão no seu núcleo comum curricular suas línguas, saberes e pedagogias, além das áreas do conhecimento, das competências e habilidades
correspondentes, de exigência nacional da BNCC.
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Art. 8º Os currículos, coerentes com a proposta pedagógica da instituição ou rede de
ensino, devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o
contexto e as características dos estudantes, devendo:
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Art. 9º As instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão dos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes
comuns do ensino regular, garantindo condições de acesso e de permanência com aprendizagem, buscando prover atendimento com qualidade.

Da BNCC no Ensino Fundamental –
Resolução nº 02/2017/CNE/CP
Art.11º A BNCC dos anos iniciais do Ensino Fundamental aponta para a necessária articulação com as experiências vividas na Educação Infantil, prevendo progressiva sistematização
dessas experiências quanto ao desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo,
novas formas de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.
Art.12º Para atender o disposto no inciso I do artigo 32 da LDB, no primeiro e no segundo
ano do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, de modo
que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão
leitora e a escrita de textos com complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o
desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem
como o significado e uso das quatro operações matemáticas.
Art.13º Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos
estudantes um percurso contínuo de aprendizagens ao longo do Ensino Fundamental, promovendo integração nos nove anos desta etapa da Educação Básica, evitando a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e autonomia.
Art.14º A BNCC, no Ensino Fundamental, está organizada em Áreas do Conhecimento,
com as respectivas competências.

Estrutura Organizacional do Ensino Fundamental na BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL
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Etapas

Áreas de
conhecimento

LINGUAGENS

MATEMÁTICA

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

CIÊNCIAS
HUMANAS

ENSINO
RELIGIOSO

Língua
Portuguesa

Matemática

Ciências

Geografia

Ensino Religioso

Arte
Componentes
curriculares

História

Educação Física

Língua Inglesa
Fonte: NOGUEIRA, Brenda. Adaptado pela equipe da SEMEC (2019).

118

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 118

15/12/2020 16:25:59

Das Disposições Finais e Transitórias –
Resolução nº 02/2017/CNE/CP
Art. 15º As instituições ou redes de ensino podem de imediato, alinhar seus currículos e
propostas pedagógicas à BNCC. Parágrafo único. A adequação dos currículos à BNCC deve ser
efetivada preferencialmente até 2019 e no máximo, até início do ano letivo de 2020.
Art. 16º Em relação à Educação Básica, as matrizes de referência das avaliações e dos
exames, em larga escala, devem ser alinhadas à BNCC, no prazo de 1 (um) ano a partir da sua
publicação.
Art. 17º Na perspectiva de valorização do professor e da sua formação inicial e continuada,
as normas, os currículos dos cursos e programas a eles destinados devem adequar-se à BNCC,
nos termos do §8º do Art. 61 da LDB, devendo ser implementados no prazo de dois anos, contados da publicação da BNCC, de acordo com Art. 11 da Lei nº 13.415/2017.
§ 1º A adequação dos cursos e programas destinados à formação continuada de professores pode ter início a partir da publicação da BNCC.
§ 2º Para a adequação da ação docente à BNCC, o MEC deve proporcionar ferramentas
tecnológicas que propiciem a formação pertinente, no prazo de até 1 (um) ano, a ser desenvolvida em colaboração com os sistemas de ensino.
Art. 18º O ciclo de avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
seguinte à publicação da BNCC, deve observar as determinações aqui expostas em sua matriz
de referência.
Art. 19º Os programas e projetos pertinentes ao MEC devem ser alinhados à BNCC, em até
1 (um) ano após sua publicação.
Art. 20º O PNLD – Programa Nacional do Livro Didático deve atender o instituído pela
BNCC, respeitando a diversidade de currículos, construídos pelas diversas instituições ou redes
de ensino, sem uniformidade de concepções pedagógicas.
Art. 21º A BNCC deverá ser revista após 5 (cinco) anos do prazo de efetivação indicado
no Art.15.
Art. 22º O CNE elaborará normas específicas sobre computação, orientação sexual e identidade de gênero.

Art. 24º Caberá ao CNE, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas
pela presente norma.
Art. 25º No prazo de 30 dias a contar da publicação da presente Resolução, o Ministério de
Educação editará documento técnico complementar contendo a forma BNCC, nos termos das
concepções, definições e diretrizes estabelecidas na presente norma.
Art. 26º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Art. 23º O CNE, mediante proposta de comissão específica, deliberará se o ensino religioso
terá tratamento como área do conhecimento ou como componente curricular da área de Ciências
Humanas, no Ensino Fundamental.
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TEMAS CONTEMPORÂNEOS –
INTEGRADORES E TRANSVERSAIS
A educação, em todos os níveis, tem passado por muitos processos de mudanças relacionadas ao desenvolvimento científico-tecnológico, a movimentos sociais, políticos e econômicos da sociedade pós-moderna. Nessa perspectiva, a educação é um desafio constante. A
luta contra o insucesso escolar, as novas metodologias e técnicas de ensino, a qualificação dos
professores, a integração escola- família, entre outros, são requisitos fundamentais no processo
de educação para a vida.
Nesse sentido, repensar a questão do currículo escolar torna-se essencial, pois a escola agora
assume a função de transformação dos sujeitos, exigindo-lhe dar conta, não só do acesso à cultura por meio do conhecimento socialmente valorizado como forma de conhecimento pessoal, mas
também da formação da cidadania, através do convívio social e exercício de práticas participativas.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais dispõem a organização pedagógica da escola, em
torno de três princípios orientadores: a contextualização, a interdisciplinaridade e as competências e habilidades.
A interdisciplinaridade está relacionada ao conceito de contextualização sócio-histórica
como princípio integrador do currículo. Isso porque ambas propõem uma articulação que vá além
dos limites cognitivos próprios das disciplinas escolares, sem, no entanto, recair no relativismo
epistemológico. Ao contrário, elas reforçam essas disciplinas ao se fundamentarem em aproximações conceituais coerentes e nos contextos sócio- históricos, possibilitando as condições de
existência e constituição dos objetos dos conhecimentos disciplinares.
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Indissociável da interdisciplinaridade, a transversalidade estrutura, complementa e insere
a educação no contexto social e histórico. Os temas transversais tratam de processos que estão
sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, famílias, alunos e educadores
em seu cotidiano. São debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de
alternativas, confrontando posicionamentos diversos, tanto em relação à intervenção no âmbito
social mais amplo, quanto a atuação pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a
vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações
macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de
conteúdos relativos a essas duas dimensões.
Os PCN tratam essas duas dimensões de forma diferenciada, porém, na prática pedagógica, alimentam-se mutuamente, tornando o currículo estruturado e priorizando o desenvolvimento de competências e habilidades.
Philippe Perrenoud identificou oito grandes categorias de competências fundamentais que,
sendo desenvolvidas, formam seres autônomos:
•

Saber identificar, avaliar e valorizar as suas possibilidades, os seus direitos e as suas
necessidades.

•

Saber formar e conduzir projetos e desenvolver estratégias, individualmente ou em grupo.

•

Saber analisar situações, relações e campos de força de forma sistêmica.

•

Saber cooperar, agir em sinergia, participar de uma atividade coletiva e partilhar liderança.

•

Saber construir e estimular organizações e sistemas de ação coletiva do tipo democrático.

•

Saber gerir e superar conflitos.

•

Saber conviver com regras, servir-se delas e elaborá-las.

•

Saber construir normas negociadas de convivência que superem as culturais.
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Educação Ambiental
Construir habilidades e desenvolver competências pressupõe disponibilizar recursos mobilizados que, na estrutura cognitiva, assumirão sua postura em sinergia, objetivando um agir eficiente em situações complexas da vida da pessoa. Portanto, entende-se por competência a capacidade de mobilizar, articular recursos para a resolução de situações complexas de forma criativa.
Historicamente, a relação entre sociedade e natureza tem acarretado profundas transformações no planeta terra. Advertências sobre as profundas mudanças ocorridas na relação entre
Sociedade e Natureza tornaram-se rotineiras. O desenvolvimento econômico resultante do progresso científico e avanço tecnológico demonstram claramente que o domínio do homem sobre a
natureza tem desencadeado alterações ecológicas com proporções consequências graves para
o conjunto da humanidade.
Vivencia-se na atualidade a previsão de um futuro incerto com enormes problemas de
contaminação, esgotamento de recursos não renováveis e escassez de recursos renováveis,
aquecimento global, desmatamento, contaminação da água e do solo, fome, pobreza e superpopulação que constituem um perigo para a saúde e o bem-estar social. Tudo isso tem provocado
uma tomada de consciência generalizada de que o caminho empreendido pela sociedade e o
modo em que se tem enfocado as relações dos seres humanos com o meio que os sustenta é
algo que deve ser replanejado, se deseja oferecer um futuro equilibrado às futuras gerações.
Cumprindo as determinações emanadas das Conferências Internacionais e Nacionais, obedecendo a seus princípios, objetivos e metas, o Brasil, através dos marcos legais da Constituição
Federal de 1988, da Lei 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental –
PNEA, dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e a Resolução n. 2, de 15 de junho de
2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, assegura
a efetividade desse direito, incumbindo ao Poder Público, entre outras providências, promover a
Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para preservação
do meio ambiente.

A escola, um espaço social onde o aluno dará sequência ao seu processo de socialização.
O que nela se faz se diz e se valoriza representa um exemplo daquilo que a sociedade deseja
e aprova. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis.
Atualmente as questões ambientais já encontram certa inserção nas comunidades. A fragilidade dos ambientes naturais coloca em jogo a sobrevivência humana. Devido a isto, ocorreu o
crescimento dos movimentos ambientalistas e das preocupações ecológicas, criando-se condições para o desenvolvimento de um currículo que seja relacionado com esses problemas.
Muitos professores, preocupados com os problemas ambientais, acham que a educação
ambiental tem que ser voltada para a formação de uma consciência conservacionista. Uma consciência, portanto, relacionada com aspectos naturalistas, que considera o espaço natural fora
do meio humano. Desta visão, surge a grande maioria das ações educacionais direcionadas,
de forma predominante, para defesa do espaço natural de maneira restrita. Em muitos projetos
escolares, a Educação Ambiental se restringe a reciclagem de lixo, papel e plástico, ações de
plantio de mudas e comemorações em datas pontuais, tais como, semana do meio ambiente, dia
da árvore, dia da água e outras.
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A Educação Ambiental é um processo participativo, no qual o educando assume o papel de
elemento central do processo de ensino e aprendizagem pretendido, participando ativamente no
diagnóstico dos problemas ambientais e na busca de soluções, sendo preparado como agente
transformador, através do desenvolvimento de habilidades, da formação de atitudes e de uma
conduta ética, condizentes ao exercício da cidadania.

121

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 121

15/12/2020 16:25:59

No âmbito das escolas é preciso que fique definido como objetivo pedagógico, qual tipo
de educação ambiental deve ser seguido: uma educação conservacionista, que é aquela cujos
ensinamentos conduzem ao uso racional dos recursos naturais e à manutenção de um nível
ótimo de produtividade dos ecossistemas naturais ou gerenciados pelo homem, ou uma educação voltada para o meio ambiente, que implica em uma profunda mudança de valores, em uma
nova visão de mundo e uma nova maneira de se ver pertencente ao meio em que está inserido,
o que ultrapassa bastante o estado conservacionista. É papel fundamental da escola, propiciar
mecanismos para diminuir o distanciamento entre o que está explícito nos documentos e leis (Lei
9795/99) e o que está sendo praticado.
Devemos perceber claramente a tônica da Educação Ambiental direcionada para uma
consciência mais abrangente sobre a forma de perceber o que é o meio ambiente para as pessoas e o que significa educação para preservá-lo.
A forma de pensar e agir sobre os problemas ambientais implica na inter-relação da ética,
da política, da economia, da ciência, da cultura, da tecnologia, da ecologia, para uma prática
da educação ambiental voltada para a mudança do comportamento das comunidades e, até
mesmo, para a atuação da escola como agente transformador da cultura e da conscientização
das pessoas para os problemas ambientais.
Neste contexto, a Educação Ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino, de forma interdisciplinar, garantindo a diferentes grupos e faixas etárias o
desenvolvimento da cultura e cidadania ambiental, de modo que impregne toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão ambiental, visando aos
aspectos físicos, históricos e sociais, assim como a articulação entre a escala local e planetária
desses problemas.
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Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade cotidiana da
sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes. Cada professor, dentro da especificidade de sua área, deve adequar o tratamento dos conteúdos para contemplar a Educação
Ambiental; estes devem permear todas as disciplinas do currículo e contextualizá-los com a
realidade da comunidade.
A escola ajudará o aluno a perceber a correlação dos fatos e ter uma visão holística, ou
seja, integral do mundo em que vive, sendo capaz de: identificar-se como parte integrante da
natureza e sentir-se afetivamente ligados a ela, percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio
ambiente; perceber, apreciar e valorizar a diversidade natural e sociocultural, adotando posturas
de respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultural.
Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo propositivo, para garantir um
meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; adotar posturas na escola, em casa e em
sua comunidade que os levem a interações construtivas, justas e ambientalmente sustentáveis;
compreender que os problemas ambientais interferem na qualidade de vida das pessoas, tanto
local quanto globalmente; conhecer e compreender, de modo integrado, as noções básicas relacionadas ao meio ambiente.
Perceber, em diversos fenômenos naturais, encadeamentos e relações de causa/efeito
que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no tempo (histórico), utilizando essa percepção
para posicionar-se criticamente diante das condições ambientais de seu meio; compreender a
necessidade e dominar alguns procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais
com os quais interagem, aplicando-os no dia a dia.
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Neste sentido, deve-se incluir no Projeto Político Pedagógico das escolas a oferta da
Educação Ambiental para todos os níveis e modalidades de ensino e em todos os componentes
curriculares, de forma que fortaleça a cidadania ambiental nas escolas e comunidades, a partir
de uma educação participativa, democrática, transformadora e crítica, abordando o conhecimento e o exemplo na resolução de problemas socioambientais. Devem ser seguidos os seguintes aspectos na oferta da Educação Ambiental, nos níveis e modalidades de ensino: Educação
Infantil e início do Ensino Fundamental: enfatizar a sensibilização com a percepção, a interação,
o cuidado e o respeito das crianças para com a natureza e cultura, destacando a diversidade
dessa relação.
Anos finais do Ensino Fundamental: desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo e interpretativo das questões socioambientais, bem como, a cidadania ambiental; e por meio das
Conferências Nacionais, o Ministério de Meio Ambiente tem ampliado a discussão acerca da formulação e implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável, priorizando
temas relevantes para o conhecimento e discussão com a sociedade que refletem o amadurecimento da política ambiental brasileiras, nas séries finais do Ensino Fundamental.
Participam das Conferências Nacionais do Meio Ambiente representantes de toda a sociedade brasileira – setor público, sociedade civil organizada e setor empresarial. O processo se inicia nas etapas municipais e regionais, que avançam para as conferências estaduais e culminam
na Etapa Nacional, realizada em Brasília nas quatro edições.
2003 – I CNMA – Fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente;
2005 – II CNMA – Gestão Integrada das Políticas Ambientais e Uso dos Recursos Naturais;
2008 – III CNMA – Mudanças Climáticas;
2013 – IV CNMA – Resíduos Sólidos;
2018 – V CNMA – Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas.

Educação do Campo, Educação Indígena e Educação Quilombola: nestas modalidades de
ensino é importante a revitalização da história e da cultura de cada comunidade, comparando-as
com a cultura contemporânea e seus atuais impactos socioambientais, especialmente os causados por modelos produtivos. Nestas modalidades é oportuna a reflexão sobre processos de
proteção ambiental, práticas produtivas e manejo sustentável.

Educação para o trânsito
A Educação para o trânsito visa promover uma cultura de valorização da vida e de paz no
espaço social, estimulando a mudança de postura e comportamentos que resultam em acidentes. Isto permite a reflexão do aluno sobre a sua conduta e a dos outros, a partir de valores e princípios que norteiam a vida em sociedade, tais como: respeito, diálogo, solidariedade e justiça.
Faz-se necessária a compreensão da importância do trânsito como parte integrante do
cotidiano das pessoas, visto que todos têm necessidade de se locomover, de se comunicar e,
sobretudo, conviver no espaço público.
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A preocupação com a temática ambiental é mundial, em setembro/2015, em Nova York,
a ONU, com a cúpula de Desenvolvimento Sustentável, assinou o Acordo de Paris e, no ano de
2016, ele entrou em vigor. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC
para reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. Para o alcance do objetivo final do Acordo, os governos se envolveram na construção de
seus próprios compromissos, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente
Determinadas (INDC, na sigla em inglês).
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O Código Nacional do Trânsito, Art. 76, preceitua que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de Ensino Fundamental e Médio por meio de planejamento
e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação,
sendo assegurada, no Inciso I desse Artigo, a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar, com conteúdo programático sobre segurança de trânsito.
Na Resolução nº 07, de 14 de dezembro de 2010 e também na Resolução nº 02, de 30 de
janeiro de 2012, ambas do Conselho Nacional de Educação (CNE), a Educação para o Trânsito
tem em um tratamento transversal, permeando todo o currículo, no âmbito dos demais componentes curriculares.
Com base no que determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei nº 9.503/97,
Capítulo VI – A educação para o Trânsito é tema obrigatório para as escolas, deste a Educação
Infantil até o Ensino Superior, reforçados pela Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB); bem como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que enfatizam a relevância do
assunto, e as orientações emanadas da ONU e da OMS, que estabeleceram a Década de Ação
pela Segurança do Trânsito – 2011/2020. Nele foi firmado um acordo pelos governos do mundo,
que se comprometeram a tomar novas medidas para prevenir os acidentes no trânsito que matam
cerca de 1,3 milhão de pessoas por ano.

Educação em Direitos Humanos e diversidade
A Educação em Direitos Humanos está consoante com os pressupostos da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Instituto Interamericano
de Direitos Humanos (IIDH), que a partir da II Conferência de Direitos Humanos (Viena, 1993),
organizada pela ONU, passaram a exigir que os Estados Nacionais implementem políticas públicas efetivas nessa temática. Assim, em seu Programa de Ação, a Conferência orientou, explicitamente, o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos.
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Foi neste contexto que nasceu o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos,
lançado pela ONU, em 2005. Esse conjunto de processos internacionais repercutiu internamente
por meio da paulatina preocupação do governo com o desenvolvimento de ações e políticas
de educação em direitos humanos, o que se materializou de forma mais explícita com o lançamento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2006). O Ministério da
Educação, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça comprometeram-se no desenvolvimento de políticas de educação em direitos humanos no Brasil.
A Resolução nº1/CNE/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos, referenda que:
Art. 2º – A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos
e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de
sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.
1º Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos
civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individual, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.
Art. 3º – A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação para
a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:
I.

dignidade humana;

II.

igualdade de direitos;
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III.

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;

IV.

laicidade do Estado;

V.

democracia na educação;

VI.

transversalidade, vivência e globalidade;

VII.

sustentabilidade socioambiental.

Art. 7 º – A inserção dos conhecimentos concernentes a Educação em Direitos Humanos
na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das
seguintes formas:
I.

pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados
interdisciplinarmente;

II.

como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar;

III.

de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. Parágrafo
único. Outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos poderão ainda ser
admitidas na organização curricular das instituições educativas, desde que observadas as
especificidades dos níveis e modalidades da Educação Nacional.

O compromisso com os Direitos Humanos e a Cidadania deve estar presente nas ações
educativas promotoras de abordagens articuladas entre a educação para relações de gênero e
para a diversidade sexual. O reconhecimento e o respeito às diversidades de gênero e orientação sexual trazem à tona uma escola pluralista que ensina a convivência em uma sociedade
heterogênea, e trabalha a educação de forma igualitária, não discriminatória e democrática.
Nesse sentido, faz-se necessário que as escolas promovam a valorização e o reconhecimento da diversidade e dos direitos humanos, com garantia de atendimento pedagógico que
possibilite minimizar os conflitos causados pelas diferenças, o preconceito e a discriminação
relacionada ao sexismo, às questões de gênero e identidade de gênero, ao respeito às orientações sexuais, às relações afetivas e homoafetivas, bem como um olhar pedagógico a respeito da homofobia e suas implicações, assegurando ações de cidadania e respeito mútuo no
espaço escolar.

A Ética diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. A pergunta ética por excelência é: Como agir perante os outros? Verifica-se que tal pergunta é ampla, complexa e sua
resposta implica tomadas de posição valorativas. A questão central das preocupações éticas é a
da justiça, entendida como inspirada pelos valores de igualdade e equidade. Na escola, o tema
Ética encontra-se, em primeiro lugar, nas próprias relações entre os agentes que constituem
essa instituição: alunos, professores, funcionários e pais.
Em segundo lugar, encontra-se nas disciplinas do currículo, uma vez que o conhecimento
não é neutro, nem impermeável a valores de todo tipo. Finalmente, encontra-se nos demais
Temas Transversais, já que, de uma forma ou de outra, tratam de valores e normas. Em suma, a
reflexão sobre as diversas faces das condutas humanas deve fazer parte dos objetivos maiores
da escola comprometida com a formação para a cidadania.
Partindo dessa perspectiva, o tema Ética traz a proposta de que a escola realize um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral, condição para a reflexão ética. Para
isso foram eleitos como eixos do trabalho quatro blocos de conteúdo: Respeito Mútuo, Justiça,
Diálogo e Solidariedade, valores referenciados no princípio da dignidade do ser humano, um dos
fundamentos da Constituição Brasileira.
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Ética e Cidadania
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A cidadania é uma condição construída historicamente. Os PCN afirmam que seu sentido
mais pleno aponta para a possibilidade de participação efetiva na produção e usufruto de valores
e bens de um determinado contexto e sua configuração, e para o reconhecimento do direito de
falar e ser ouvido pelos outros.
Ser cidadão é participar de uma sociedade, ter direito a ter direitos, bem como construir
novos direitos e rever os já existentes. Admitir e defender direitos humanos significa não reconhecer apenas esta ou aquela propriedade de alguns sujeitos, mas que o direito de ser humano
é um estatuto que todas as pessoas têm o dever moral de, consciente e voluntariamente, conceder-se umas às outras.
A dimensão moral das ações humanas guarda uma perspectiva de intencionalidade. Ao
agir no mundo, construindo sua vida na relação com os outros, o ser humano o faz com vistas
a sua realização. Esta realização apresenta-se como a perspectiva de concretizar algo definido
como bem, que vai ao encontro de necessidades e desejos das pessoas de uma determinada
cultura e tem sempre um caráter histórico.
Um dos bens, como finalidade da vida humana, é felicidade, aqui entendida como concretização da vida humana, que tem sempre um caráter coletivo, o que não elimina a possibilidade
de haver a experiência particular de felicidade.
A formação da cidadania se faz, antes de tudo, pelo seu exercício. A escola possui condição especial para essa tarefa e os Temas Transversais têm um papel diferenciado por tratar de
assuntos diretamente vinculados à realidade e seus problemas.
A participação é um princípio da democracia que necessita ser trabalhado: é algo que se
aprende e se ensina. A escola será um lugar possível para essa aprendizagem, se promover a
convivência democrática no seu cotidiano, pois se aprende a participar, participando. No entanto,
se a escola negar aos alunos a possibilidade de exercerem essa capacidade, estará, ao contrário,
ensinando a passividade, a indiferença e a obediência cega. É aqui que a importância do convívio
escolar ganha amplitude, a fim de tomar a escola como espaço de atuação pública dos alunos.
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O ensino e a aprendizagem da participação têm como suporte básico a realidade escolar
para o uso efetivo dos procedimentos aprendidos e para a promoção das capacidades que se
quer desenvolver. Assim, devem ser eleitos métodos e atividades que ofereçam experiências de
aprendizagem ricas em situações de participação, nas quais os educandos possam manifestar
assumir responsabilidades, colocar-se, resolver problemas, conflitos e refletir sobre as consequências de seus atos. Situações que envolvam atividades como seminários, exposição de trabalhos, organização de campanhas, monitoria de grupos de estudos, eleição e desenvolvimento
de projetos, etc., favorecem essa aprendizagem.
Propor que a escola trate questões sociais na perspectiva da cidadania coloca imediatamente a questão da formação dos educadores e de sua condição de cidadãos. Para desenvolver
sua prática, os professores precisam também desenvolver-se como profissionais e como sujeitos
críticos na realidade em que estão, isto é, precisam poder situar-se como educadores e como
cidadãos, e, como tais, participantes do processo de construção da cidadania, de reconhecimento de seus direitos e deveres, de valorização profissional.
Em resumo, verifica-se que questões relacionadas à Ética e Cidadania permeiam todo o
currículo. Portanto, não há razão para que sejam tratadas em paralelo, em horário específico de
aula. Pelo contrário, passar ao lado de tais questões seria, justamente, prestar um desserviço à
formação moral do aluno: induzi-lo a pensar que ética é uma especialidade, quando, na verdade,
ela diz respeito a todas as atividades humanas. (PCN, Temas Transversais 5ª a 8ª séries, 2001).
A escola é o espaço onde as crianças aprendem a viver a complexidade dos dias atuais e
onde os educadores e inúmeros outros agentes sociais praticam e difundem os princípios da vida
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cidadã, Ética e Cidadania. Esses princípios têm por objetivo trabalhar esses valores na Escola
e na Sociedade, consolidar práticas que conduzam à consagração da liberdade, da convivência
social, da solidariedade humana, da promoção e inclusão social.

Prevenção e promoção à saúde familiar e social
A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza a sexualidade como um aspecto do ser
humano que não se pode separar dos outros aspectos da vida. Ela influencia nossos pensamentos, sentimentos e ações, bem como a saúde física e mental e, portanto, deve ser considerado
um direito básico do ser humano. Sendo assim, a sexualidade é indissociável da educação, da
saúde e da cidadania.
A escola tem como responsabilidade prezar pela saúde de seus alunos e, sobretudo, formar cidadãos conscientes, críticos e responsáveis, tanto em uma dimensão individual quanto
social. A educação sexual, no meio escolar, é um componente primordial para a construção
desse cidadão, bem como na prevenção de agravos à saúde e à integridade física e mental dos
estudantes, desconstruindo mitos, tabus e preconceitos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais preveem trabalhos da Educação Infantil ao Ensino
Médio, contemplando todas as modalidades de ensino, visando a uma educação voltada para a construção da cidadania, e propõem em forma de temas transversais, a inclusão da orientação sexual no
currículo escolar. Neles, a sexualidade é considerada como algo inerente à vida e à saúde e deve
ser entendida como um processo de intervenção pedagógica que tem como objetivo transmitir informações e problematizar questões a ela relacionadas, incluindo posturas, crenças, tabus e valores.

A proposta de orientação sexual dos PCN caracteriza-se por trabalhar o esclarecimento
e a problematização, a fim de favorecer a reflexão e a ressignificação das informações, emoções e valores recebidos e vividos no decorrer da história de cada um. Ela ressalta, ainda, a
importância de se abordar a sexualidade, não somente do ponto de vista biológico, mas, principalmente, em relação aos seus aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos e psíquicos.
Segundo os PCN, a orientação sexual deve fazer parte do Projeto Político Pedagógico da escola,
sendo desenvolvida de forma continuada por todos os componentes curriculares, não apenas
com ações pontuais e/ou isoladas. Ela deve contribuir para a construção de seres capazes de
desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade, bem como para garantir
o acesso à saúde, ao conhecimento e à informação, direitos fundamentais de todo cidadão.
A sexualidade, como um aspecto inerente ao ser humano, acompanha o indivíduo em cada
fase da vida e se manifesta sob formas multifacetadas, portanto, não é possível ignorar as diversas maneiras de expressá-la por parte de crianças e adolescentes no âmbito escolar. É através
de comportamentos, que muitas vezes ignoramos, reprovamos, criticamos ou repreendemos o
estudante ao expressar seus anseios, suas angústias, seus medos, suas necessidades e suas
dúvidas sobre a sexualidade. O educador, atento às manifestações anteriormente citadas, pode,
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Nos PCN, indica-se que o currículo escolar deve respeitar as especificidades de cada
comunidade escolar, desde que não sejam feridos os direitos e deveres básicos constitucionais já estabelecidos. Esses currículos devem ter a cor e o passo de cada escola, mas devem
estar apoiados em conhecimentos teóricos atualizados e precisos, além de garantir aos alunos o
direito e o respeito as suas identidades. Assim, determinam que sejam estabelecidos princípios
éticos, estéticos e políticos para a atuação escolar e, ainda, que os conceitos escolares encontrem seus melhores significados em cruzamento com certos princípios educativos que regem a
vida cidadã, tais como a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, as ciências e tecnologia, a cultura e as linguagens.
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ainda, ajudar a criança e o adolescente a se prevenirem ou se libertarem de uma situação de
violência ou de abuso sexual, pois certas atitudes do estudante são como um grito de socorro,
que grande parte dos educadores não consegue ouvir, devido aos preconceitos e à ignorância
diante de determinados comportamentos relacionados à sexualidade.
A escola deve estar preparada para apreender e compreender todas as manifestações
do educando, a fim de orientá-lo em suas buscas, ajudá-lo a sanar dúvidas e superar medos,
incitá-lo a refletir, questionar e descobrir o melhor caminho a ser trilhado, pois a sexualidade na
escola visa principalmente levar aos alunos, a partir dos seus conceitos e vivências, informações
e conhecimentos que permitirão compreender as diferentes dimensões da sexualidade, suscitando a reflexão e o desenvolvimento de atitudes de responsabilidade individual, familiar e social.
A educação eficaz é aquela que favorece a formação de cidadãos críticos e bem informados, que tenham habilidades e competências diversas para agir de forma eficiente em defesa da
vida. Por isso, a escola deve criar estratégias que possam envolver toda sociedade nas questões
que tratam da saúde pública, da promoção da sexualidade sadia e no combate ao consumo de
drogas lícitas e ilícitas.
Assim, se pressupõe a interseção da Educação com vários outros saberes e ciências, em
especial com a área de saúde. Uma parceria que venha a se solidificar e a se estruturar de forma
orgânica, levando em conta os limites e as inúmeras possibilidades de atuação parceira, de forma
dinâmica e perene, não eventual nem espasmódica. Saúde, portanto, não uma matéria ou componente curricular da escola, como por vezes sugerem algumas propostas e modelos. Como produção coletiva é transversal nos componentes curriculares e se integra aos conteúdos, principalmente
quando esses têm significado para crianças, adolescentes e jovens em processo de aprendizagem.
A saúde precisa ser pensada na inserção do Projeto Político Pedagógico da escola porque, como
forma de construção coletiva que envolve todos os segmentos da comunidade escolar, se integra
aos planos da escola e da comunidade para a constituição do conhecimento e o viver a vida.
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Nesse contexto, a promoção da saúde na escola se configura em atividades que favorecem e estimulam a reflexão e o conhecimento, valorizam a construção coletiva, a participação
e a mobilização social. E por meio de políticas sociais saudáveis, inter-setoriais e sustentáveis,
a produção da saúde na escola representa enfrentamento às desigualdades socialmente determinadas, incluídas as questões relativas a gênero, raça/etnia e orientação sexual, entre outras.
Dialogar pressupõe a garantia do direito à fala, à escuta, de emitir sugestões, de perguntar
e de esclarecer dúvidas, do exercício do poder de decisão, de identificar prioridades, de fazer
escolhas e, sobretudo, de participar. Educadores têm se pautado nessas ideias para agir de forma
contundente no oferecimento de uma educação de qualidade que estimula o desenvolvimento de
práticas de promoção de saúde que englobam conhecimentos, habilidades para a vida, tomada
de decisões, atitudes saudáveis e construção de ambientes favoráveis à saúde. Tudo isso tem
por base diversas ações educativas e sanitárias, cujo enfoque principal é a promoção da saúde
centrada na criança, com uma projeção significativa para a comunidade escolar e a família.

Pluralidade cultural
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a temática Pluralidade Cultural diz
respeito ao conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes
grupos sociais que convivem no território nacional, às desigualdades socioeconômicas e à crítica
às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e
algumas vezes paradoxal.
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Este tema propõe uma concepção da sociedade brasileira que busca explicitar a diversidade étnica e cultural que a compõe, compreender suas relações, marcadas por desigualdades
socioeconômicas e apontar transformações necessárias.
Considerar a diversidade não significa negar a existência de características comuns, nem
a possibilidade de constituirmos uma nação, ou mesmo a existência de uma dimensão universal
do ser humano. Pluralidade Cultural quer dizer a afirmação da diversidade como traço fundamental na construção de uma identidade nacional que se põe e repõe permanentemente, e o fato
de que a humanidade de todos se manifesta em formas concretas e diversas do ser humano.
Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e valorizando-a, e da superação das discriminações é atuar sobre um dos mecanismos de exclusão, para caminhar na direção de uma
sociedade plenamente democrática. É um imperativo do trabalho educativo voltado para a cidadania, uma vez que tanto a desvalorização cultural, quanto a discriminação são entraves à plenitude da cidadania para todos. O tema da Pluralidade Cultural busca contribuir para a construção
da cidadania na sociedade pluriétnica e pluricultural.
Este tema, no contexto escolar, apresenta sua importância na perspectiva de ensino e
aprendizagem, pois:

Contudo, para que se possa alcançar os objetivos da Pluralidade Cultural é essencial que
o trabalho didático das áreas contemple a perspectiva da Pluralidade, incluindo como conteúdos as contribuições das diferentes culturas, embora mais evidentemente ligados a História e
Geografia. Esses conteúdos referem-se também a Ciências Naturais (etnoconhecimentos), Língua
Portuguesa (expressões regionais), Arte e Educação Física (expressões culturais). Trata-se de
conteúdos que possibilitam o enriquecimento da percepção do mundo, bem como aprimoramento
do espírito crítico perante situações vividas e informações recebidas, no que se refere à temática.

Educação Financeira e Fiscal
A Educação Fiscal visa proporcionar conhecimentos básicos sobre o que significa ser um
cidadão e suas consequências práticas em termos de direitos e deveres; o que é o sistema tributário nacional; o que são tributos; a relação existente entre o dever de pagar os tributos devidos e
o direito de cobrar a aplicação correta dos recursos arrecadados em benefício da população, para
construção de uma sociedade e um estado forte e podemos fazer uma relação interdisciplinar a
partir da proposta da Educação Fiscal, pois, não se pode desvincular a aprendizagem da formação do cidadão participativo. Os debates resultantes das informações fornecidas pela temática
contribuem em todos os componentes curriculares, já que levam o aluno a conhecer e, a partir de
então, se tornar sujeito atuante nos assuntos relacionados ao seu país, estado e município.
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O caráter interdisciplinar constitui o campo de estudos teóricos da Pluralidade Cultural. A
fundamentação ética, o entendimento de preceitos jurídicos, incluindo o campo internacional,
conhecimentos acumulados no campo da História e da Geografia, noções e conceitos originários da Antropologia, da Linguística, da Sociologia, da Psicologia, aspectos referentes a Estudos
Populacionais, além do saber produzido no âmbito de movimentos sociais e de suas organizações comunitárias, constituem uma base sobre a qual se opera tal reflexão que, ao voltar-se para
a atuação na escola, deve ter cunho eminentemente pedagógico. No Trabalho pedagógico, são
muitas as maneiras a serem trabalhadas, pois, são pistas que o professor poderá seguir aprofundando e ampliando conforme as necessidades de seu planejamento. “Visam, sobretudo, a
explicitar que tratar do povo brasileiro, em seus desafios e conquistas do cotidiano e no processo
histórico, exige estudo e preparo cuidadoso que não se confundem, em hipótese alguma, com o
senso comum” (PCN, p. 129).
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A busca incessante por informações que tratam de direitos e deveres do cidadão, como
arrecadação, aplicação de recursos e mecanismos de controle social, leva o aluno à leitura e
à pesquisa. Podemos utilizar como ferramenta de aprendizagem, principalmente nos componentes curriculares do núcleo comum, os textos produzidos resultantes dos temas voltados à
Educação Fiscal.
O cotidiano de nosso país serve de instrumento para a produção de atividades em sala
de aula, já que o professor tem uma rica esfera, nos diferentes campos: político, social, financeiro, cultural, entre outros. O trabalho pode ser realizado a partir dos primeiros anos do Ensino
Fundamental e continuar por toda sua vida escolar, já que uma vez despertada a consciência
cidadã, esta será uma necessidade cada vez mais crescente.
Como é um Tema Transversal, as diversas temáticas da Educação Fiscal podem ser contextualizadas em sala de aula à medida que se aborde assuntos que tratem da prática da cidadania
e controle social, função socioeconômica dos tributos, além de informações cotidianas do cenário
político e social. Todas as áreas de conhecimento estão envolvidas na construção de ideais de
paz, liberdade e justiça social, sendo a consciência dos direitos e deveres, sua pedra angular.
Além de estar diretamente ligada à cidadania, a Educação Fiscal pode ser utilizada na
matemática, levando o aluno a conhecer e calcular a carga tributária, o funcionamento do sistema de arrecadação e a maneira como o dinheiro retorna em forma de serviço população.
Conhecemos a riqueza da produção de textos que resultam da análise da atuação das autoridades que fazem uso do dinheiro público. Cabe ao educador contextualizar as informações nas
suas aulas de Língua Portuguesa, Geografia, Meio Ambiente, Esporte, Moradia e Segurança,
pois, tudo isso nos fará refletir na qualidade de vida da população e como essas questões estão
sendo trabalhadas pelos governantes. Com o tema abordado em sala de aula iremos favorecer,
não só uma prática individual do aluno, mas principalmente este mudará hábitos familiares, como
por exemplo, a solicitação da nota fiscal, além de outros meios de controle social.
O educador deve incentivar principalmente a mudança dentro da escola, para que todos
possam participar das decisões que envolvam gastos públicos, promovendo assim o orçamento
participativo e fortalecendo os Conselhos Escolares. Através da Educação Fiscal executada na
prática, teremos a certeza da formação do cidadão atuante e da consolidação da democracia
participativa.
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Os Diretos das Crianças e dos Adolescentes
A Escola tem um papel importante para a garantia dos direitos infantojuvenil, na promoção
e desenvolvimento da cidadania de crianças e adolescentes, no enfrentamento das violações
dos direitos.
A atuação da escola deve ser de forma convergente com todo o Sistema de Garantia de
Direito-SGD (saúde, educação, assistência social, segurança, sistema de justiça, conselhos de
direito e sociedade civil) desta forma será garantida a proteção integral que alude a Lei 8.069/90.
O direito infantojuvenil está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069/90, onde
trazem em seu escopo os deveres e direitos que devem ser garantidos por toda a sociedade a
educação tem a fundamental importância no que se refere ao processo de ensino aprendizagem.
É importante salientar que a Lei 8.069/90 define criança a pessoa até 12 anos incompleto
e adolescente aquela entre 12 até 18 anos de idade. Com o Advento do Estatuto passou-se a
criança e adolescente ser considerada pessoa em pleno desenvolvimento psicossocial por isso
algumas terminologias devem ser substituídas e o educador deve se adequar a elas. O termo
“menor” já não é mais aceito pelo SGD, tendo em vista ser uma expressão menorista do Código
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de Menores da década de 80, o que trazia a criança e o adolescente como objeto (coisificação),
já a Lei 8.069/90, condiciona-os como pessoas em desenvolvimento e sujeitos de direito. A partir
desse entendimento o educador deve tratar assuntos que empoderem os alunos para que eles
sejam protagonistas de suas histórias, assuntos esses que devem ser trabalhados de forma
lúdica e pedagógica. O assunto violência sexual deve ser tratado de forma respeitosa de modo
que os alunos entendam e possam identificar os sinais de abuso e exploração sexual, o educador
deve ter a sensibilidade de caso seja identificada tal violência faça os encaminhamentos corretos
às autoridades competentes. O mesmo deve ocorrer com a violência física, os encaminhamentos devem ser feitos imediatamente as autoridades competentes. Tema como o trabalho infantil
deve ser tratado na perspectiva de que a exploração dessa mão de obra é crime, ao trabalhar
esse assunto o educador deve considerar o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil
e de proteção do trabalho do adolescente, deixando claro quais as possibilidades de trabalho e
seus direitos.

Processo de envelhecimento, respeito e a
valorização da pessoa idosa
O envelhecimento humano é uma questão inerente a todos os povos em todo o tempo e
espaço, e dessa forma o crescente aumento populacional de pessoas com 60 anos e mais, tem
intensificado os desafios para todas as sociedades no início do século XXI.
Enfocar o estudo sobre o envelhecimento da população e o convívio inter-geracional, deve
promover o debate em torno de questões fundamentais como: o papel exercido pelo Estado
e pela sociedade, para garantir condições de vida em comum para todas as pessoas. Essa
ideia vem formulando por sua vez, uma pergunta que, embora ainda não seja frequente, vem
ganhando terreno no processo de convivência com o outro.

A conquista do aumento da expectativa de vida dos brasileiros aumentou em função de
vários fatores, como: o controle de doenças infectocontagiosas fatais, a partir dos avanços na
área da saúde, com a descoberta de antibióticos e com a vacinação em massa, a diminuição da
taxa de fecundidade, a queda da mortalidade infantil, com a ampliação de da rede de abastecimento de água e esgoto, com a prestação de serviços básicos de saúde, com a urbanização
das cidades, as mudanças no processo produtivo e a organização do trabalho e da vida. Esses
fatores, associados aos cuidados atribuídos às pessoas idosas pelo poder público e pela família,
são condições importantes de indicadores sociais que servem para avaliar a qualidade de vida
de uma população em um determinado lugar.
Apesar do aumento positivo no índice social, muitos estados brasileiros apresentam grandes disparidades econômicas, políticas e sociais – a falta de ofertas de trabalho, acesso saúde,
a educação de qualidade, água potável, organização e participação social, mecanismos eficazes
de combate à corrupção e punição por crimes contra a sociedade – são condições que refletem
no nível de vida da população.
A velhice não é, portanto, uma questão apenas demográfica, trata-se também de uma
questão social que tem chamado a atenção de organismos internacionais, como a Organização
das Nações Unidas (ONU), que vem discutindo o tema e elaborou o Plano de Ação Internacional
para o Envelhecimento, instrumental que fortalece os dispositivos da Constituição Federal de
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Como viver em uma sociedade que há pouco tempo era considerada jovem e hoje enfrenta
um vertiginoso envelhecimento populacional? Trata-se, portanto, de uma pergunta pouco usual e
que parece apresentar grandes desafios para encontrar a devida resposta no conjunto da sociedade, bem como em espaço específico como a escola.
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1988, da Lei nº 8.842, de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso e da Lei nº 10.741,
de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso e da Lei nº 458, de dezembro de 1992 – Política Social
do Idoso em Rondônia.
Muito embora as leis aprovadas tragam, indiscutivelmente, muitas contribuições no que
se refere a políticas de promoção e garantias de direitos da pessoa idosa, ainda não há o estabelecimento de prioridades para implementá-las, o que transforma essas leis em instrumentos
dependentes de uma orientação política firme, voltada para a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Em face desta situação, é possível considerar está uma realidade inquietante em função da abundância de dispositivos institucionais, além da notoriedade de que estes direitos se
encontrem amplamente respaldados; fica claro também que se trate de uma produção que tem
mais expressão de cunho legislativo que factível.
Portanto, estando a temática inserida no contexto dos Temas Transversais, a escola se
constitui como espaço de construção e organização dos saberes, através de temáticas como:
o papel do estado e da sociedade no processo de garantia de direitos da pessoa idosa, envelhecimento populacional, o que é a velhice, mudança na pirâmide etária brasileira, mercado de
trabalho, aposentadoria, características individuais e coletivas do envelhecimento, valorização,
deveres e direitos individuais e coletivos da pessoa idosa, educação, saúde e acessibilidade.
Enquanto universo de promoção do conhecimento, a escola poderá trabalhar os diversos temas de forma interdisciplinar através dos componentes de: História, Geografia, Ciências,
Biologia, Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia e Matemática, cabendo à sociedade por meio
da sua organização, construir mecanismos de controle democrático como instrumento de consolidação e fortalecimento da democracia, condições indispensáveis à qualidade de vida para
todas as idades.
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A Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio, no inciso II do art. 10, também assegura como tema transversal, permeando todo o currículo, no âmbito dos demais componentes curriculares, a temática sobre o
processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso.
Para atender a esse contexto tem-se a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e de outras providências. Esse documento é destinado a regular os
direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Conforme
art. 2º, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo
da proteção integral, sendo-lhe assegurado, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
O Art. 3º aponta que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Em seu parágrafo único, assegura
que a garantia de prioridade compreende:
I.

atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados
prestadores de serviços à população;

II.

preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;

III.

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao
idoso;

IV.

viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as
demais gerações;
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V.

priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria
sobrevivência;

VI.

capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na
prestação de serviços aos idosos;

VII.

estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter
educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;

VIII. garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social;
IX.

prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda, conforme Lei nº 11.765, de
2008.

No Art. 4º nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será
punido na forma da lei. Os parágrafos 1º e 2º asseguram que: dever de todos prevenir a ameaça
ou violação aos direitos do idoso e as obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção
outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Dos Artigos 5º ao 10º, com os respectivos incisos e parágrafos, orientam:
Art. 5º A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa
física ou jurídica nos termos da lei.
Art. 6º Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de
violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.
Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso,
definidos nesta Lei.
Art. 8º O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social,
nos termos desta Lei e da legislação vigente.
Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e liberdade à
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
Art. 10º É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a, o respeito e a
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
I.

faculdade de ir vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as
restrições legais;

II.

opinião e expressão;

III.

crença e culto religioso;

IV.

prática de esportes e de diversões;

V.

participação na vida familiar e comunitária;

VI.

participação na vida política, na forma da lei;

VII.

faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação

2º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
3º É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
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1º O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
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OS CÓDIGOS ALFANUMÉRICOS: EXPLICAÇÃO
As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos
alunos nos diferentes contextos escolares. Para tanto, elas são descritas de acordo com uma
determinada estrutura.
Os Quadros Organizadores de cada Componente Curricular apresentam as unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades definidas para cada ano (ou bloco de ano),
e cada habilidade está identificada por um Código Alfanumérico, com a seguinte composição:

Cada habilidade é identificada por um código alfanumérico

EF67EF01
O último par de números indica
a posição da habilidade na
numeração sequencial do ano
ou do bloco de anos

O primeiro par de letras indica a
etapa de Ensino Fundamental.

O primeiro par de números indica o ano (01 a 09)
a que se refere a habilidade, ou, no caso da
Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, o
bloco de anos, como segue:
Arte
15 = 1º ao 5º ano
69 = 6º ao 9º ano
Arte
12 = 1º e 5º ano
35 = 3º ao 5º ano
67 = 6º e 7º ano
89 = 8º e 9º ano

O segundo par de letras indica o
componente curricular:
AR = Arte
CI = Ciências
EF = Educação Física
ER = Ensino Religioso
GE = Geografia
HI = História
LI = Língua Inglesa
LP = Língua Portuguesa
MA = Matemática
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Fonte: NOGUEIRA, Brenda. Adaptado pela equipe da SEMEC (2019).

Vale destacar que o uso de numeração sequencial para identificar as habilidades de cada
ano ou bloco de anos não representa uma ordem ou hierarquia esperada das aprendizagens. A
progressão das aprendizagens, que se explicita na comparação entre os quadros relativos a cada
ano (ou bloco de anos), pode tanto estar relacionada aos processos cognitivos em jogo – sendo
expressa por verbos que indicam processos cada vez mais ativos ou exigentes – quanto aos
objetos de conhecimento – que podem apresentar crescente sofisticação ou complexidade –, ou
ainda aos modificadores – que, por exemplo, podem fazer referência a contextos mais familiares
aos alunos e, aos poucos, expandir-se para contextos mais amplos.
Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das habilidades descritos na
BNCC (com a explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros).
Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o
desenho dos currículos. A forma de apresentação adotada na BNCC tem por objetivo assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que todos os alunos aprendam na
Educação Básica, fornecendo orientações para a elaboração de currículos em todo o país, adequada aos diferentes contextos.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA
Na perspectiva de pensar um currículo orientador das ações docentes, oportuno se faz
registrar um encaminhamento sobre o que considerar ao atribuir sentidos a ação docente tomando
o professor como ator no efetivo papel de planejar e desenvolver o trabalho educativo, logo, não
há como ampliar a concepção sobre o fazer desse profissional sem se remeter à formação continuada. Partindo dos pressupostos históricos da evolução do atendimento às crianças em idade
do que atualmente constitui as faixas etárias atendidas na Educação Infantil é facilmente observável que nesse processo a ação do professor tornou-se alvo de questionamentos e angústias de
muitos teóricos, do próprio professor, dos pais das crianças, dentre outros sujeitos que em algum
momento postaram-se a questionar sobre as especificidades do trabalho educativo para essa
etapa do Ensino Básico. Não obstante, as práticas destinadas às crianças da Educação Infantil –
no período em que a Educação Infantil passava por um processo de consolidação de uma identidade própria, assim, neste mesmo contexto, os subsídios direcionadores da ação docente ainda
estavam se constituindo mantinham-se nas limitações das ações de cuidado, desvinculadas do
processo educativo, mas fortemente amarradas às situações de entretenimento das crianças,
ou seja, não havia um foco educativo pedagógico nas práticas supostamente “educativas” das
crianças. Em observância às necessidades de criar uma identidade para a Educação Infantil,
agregando objetividade e significância ao trabalho pedagógico para esta etapa de ensino surge
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 23) esclarecendo que:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras
e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir
para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal,
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito
e confiança [...].

Ante do exposto, pode-se constatar que o cuidar é tão importante quanto o educar, o que
leva a compreensão de que o professor ou professora, ao mesmo tempo que cuida, educa, e
quando educa, cuida. Nesse sentido, percebe-se a importância de uma formação voltada para
esse aspecto, para o desenvolvimento de uma prática que possa manter o cuidar, o educar e o
brincar de forma indissociável.

Entretanto, o que observamos em diferentes localidades de nosso estado e do Brasil são
cursos de formação que muitas vezes encerram uma proposta de estudo frágil e desconexa.
Para aligeirar o tempo de aperfeiçoamento, a que se soma a preocupação com o limite da quantificação de horas, impulsiona-se a oferta de cursos cujos objetivos não se harmonizam com reflexões e pesquisas que indiquem ou anunciem a compreensão e, se necessária, a recondução da
prática pedagógica em prol de uma educação capaz de favorecer a promoção das crianças para
além de sua realidade imediata (CHAVES, 2014).
Importante também é que haja um entendimento por parte do formador das diversidades
de concepções de processos de ensino e aprendizagem existentes entre os educadores, o que
leva a diferentes maneiras de pensar e agir, fato que demandará do formador o bom conhecimento do grupo de professores e a boa articulação entre as estratégias formativas. Nesse contexto, Nunes (2002, p.84) analisa a prática dos professores, considerando que “[...] esta nova
prática implica competências, habilidades e conhecimentos específicos, cuja aquisição deve ser
o objetivo central da formação inicial e continuada dos docentes”.
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É pertinente que os responsáveis pela formação continuada tenham uma organização estável baseada em alicerces como o respeito, a liderança democrática e a participação de todos,
pois que o entendimento da necessidade da formação continuada por parte daquele que passará
pelo processo formativo é uma condição preponderante para a evolução da prática docente.
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A formação continuada propicia ao professor entender a própria função e dialogar com ela,
é uma demonstração de competência desse profissional, visto que para muitos a formação continuada mediante aos desafios da prática é uma constante inquietação, é o que lhe dá condições
de saber de suas necessidades formativas e, obviamente, desejar aprender, aceitar a intervenção do outro em sua prática educativa, prevendo a qualificação desta e o norteamento das ações
pedagógicas às reais necessidades de aprendizagem das crianças.
A rede municipal de Cerejeiras-RO, propõe formações no contraturno de trabalho docente,
em que os professores e professoras complementam a sua carga-horária contratual com momentos de estudo implementados pela Secretaria Municipal de Educação Cultura Desporto e Lazer
e pelas instituições escolares, conforme levantamento de demandas educacionais verificadas
conforme assessoramento pedagógico feito pelo setor pedagógico da SEMED junto às escolas.
Considerando que existe um caminho previamente estabelecido que delimite o percurso dos
sujeitos formadores e da formação continuada, este caminho demarca os conceitos e teorias
que devem ser constituídos para que a formação dos profissionais da educação seja refletida
na prática deste e que, sobretudo, reflita-se na aprendizagem das crianças. Assim, o movimento
criado na formação continuada assume uma dimensão prática ao mesmo tempo que é reflexiva
e dialógica, está embasado em teorias, mas está além dela, pois se encontra nela e fora dela, é
este movimento de rever-se, de procurar na própria prática a teoria a qual se está embasado e
vice-versa que garantirá entender-se como sujeito em processo de formação continuada.
Este é o movimento necessário para que o professor saiba de si, compreenda-se como
sujeito do seu próprio processo de formação em serviço, pois pensar a prática não é uma habilidade que se consiga fazer sem a intervenção do outro, é preciso alguém que ensine a fazer isso,
que conduza essa ação, que tenha conhecimento para ensinar o outro a olhar, a verse como
autor de suas práxis pedagógicas.
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Desse modo, ao considerar a dimensão social da formação profissional, prevista em lei,
concebendo a formação continuada como um direito do professor, estando no âmbito das políticas públicas de interesse nacional, sendo parte das ações cotidianas nos espaços institucionais
educativos, a formação continuada dos professores não pode acontecer dissociada da ação
docente ou fora desse espaço, tampouco, ser aplicada por sujeito alheio às especificidades das
necessidades formativas dos professores, considerando as diferentes realidades de cada instituição e o perfil do grupo de professores.
Dessa forma, conclama-se a atuação do professor Coordenador Pedagógico da instituição que, Segundo Libâneo, (2004, p. 221), uma das atribuições do Coordenador Pedagógico é:
“propor e coordenar atividades de formação continuada e de desenvolvimento profissional dos
professores.”, visto que a esse profissional é delegada a função de parceiro mais experiente dos
professores no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo as formações em serviço que
venham ao encontro com a necessidade da equipe de profissionais da instituição, objetivando
momentos reflexivos, individualmente e coletivamente.
Portanto, o trabalho do Coordenador Pedagógico frente à formação dos professores é
essencialmente um trabalho de formação continuada em serviço que requer de muita intencionalidade. A escolha de conteúdos, a metodologia, a preparação dos materiais e estudos para
desenvolver tal trabalho exige do formador a disponibilidade e uma ação anteriormente reflexiva
sobre a prática dos professores e sobre seus conhecimentos prévios, bem como sobre as habilidades que o formador necessita desenvolver.
Por conseguinte, cabe às instituições educativas pensar, também, na formação profissional desse sujeito, bem como nas suas atribuições no âmbito educativo para que este tenha as
condições necessárias para desenvolver a ação mais relevante de seu fazer profissional que é a
formação continuada dos professores em exercício na instituição onde atua.
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ANEXO
Matrizes Curriculares
1º Ano do Ensino Fundamental
Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Língua Portuguesa

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 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.

Competências de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas da Área de Linguagem para o ensino fundamental
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4.

Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante
de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

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.

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Protocolos de leitura

HABILIDADES –
1º ANO
(EF01LP01) Reconhecer que
textos são lidos e escritos
da esquerda para a direita
e de cima para baixo da
página.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação de leitor

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo
com as necessidades e
interesses.

(EF15LP01) Identificar a
função social de textos
que circulam em campos
da vida social dos quais
participa cotidianamente (a
Reconstrução das condicasa, a rua, a comunidade,
ções de produção e
a escola) e nas mídias imrecepção de textos.
pressa, de massa e digital,
reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Hipóteses a partir de situações geradas no âmbito
de ensino aprendizagem
que envolva ampliação da
lateralidade e noções de
espaços.
Fichas de leituras.
Escrita com construção de
cabeçalho.
Nome próprio, com exploração das letras.
Leitura de imagem
contextualizada.
Gibis.
Slides.
Fichas impressas.

Apresentar diversos gêneros textuais que leve o
aluno a compreender que o
que está escrito se pode ler
e o que se fala pode escrever usando as letras.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Estratégia de Leitura

HABILIDADES –
1º ANO
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e
da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados
da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências
realizadas antes e durante a
leitura de textos, checando
a adequação das hipóteses
realizadas.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Realizar a localização de
informações em folder,
panfletos, bilhetes e cartas.
Explorar leitura e apreciação de história em
quadrinhos.

(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Correspondência
fonema-grafema

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado,
palavras e frases de forma
alfabética, usando letras/
grafemas que representem
fonemas.

Hipóteses sonoras da
escrita.
Letra com ou sem valor
convencional.
Imagens ilustrativas.

Construção do sistema
alfabético/Convenções
da escrita

(EF01LP03) Observar escritas convencionais, comparando-as às suas produções
escritas, percebendo semelhanças e diferenças.

Rimas.
Sílabas convencionais e não
convencionais.
Parlendas.
Poemas.

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

(EF12LP03) Copiar textos
breves, mantendo suas características e voltando para
o texto sempre que tiver
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento
entre as palavras, escrita
das palavras e pontuação.

Adivinhas.
Parlendas.
Poemas.
Rimas.

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

Imagens ilustrativas.
Placas de trânsitos.
Símbolos.
Números.

Análise linguís- Conhecimento do
tica/semiótica alfabeto do português
(alfabetização) do Brasil

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF15LP04) Identificar o
efeito de sentido produzido
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em
textos multissemióticos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF01LP05) Reconhecer o
sistema de escrita alfabética
como representação dos
sons da fala.

Imagens ilustrativas dos
gêneros.
Oralidade.
Dramatização da fala e
escrita.
Grafemas e fonemas a partir
dos nomes próprios.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

Fichas de leituras.
Símbolos com
decodificação.
Painéis: listas com nomes
próprios.

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação
por letras.

Palavras alternadas.
Nomes a partir de pistas.
Palavras citadas com entonação de voz adequada.

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

Palavras citadas com entonação correta.
Sequência lógica de ideias.
Imagens e palavras com
relação entre si.

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

Nomes a partir de pistas.
Semelhanças sonoras.
Junções de sílabas.
Sílabas que compõem
várias funções.

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

Oralidade das letras.
Letras faltantes.
Letras que vem antes e
depois.

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/Acentuação

(EF01LP11) Conhecer,
diferenciar e relacionar
letras em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e
minúsculas.

Imagens fixadas de
visualizações.
Crachá com formatos de
escrita.
Nomes de animais e frutas.

Segmentação de palavras/Classificação de
palavras por número de
sílabas

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

Cores ou traços nos espaços
em brancos.
Segmentação de palavras.
Palavras unidas para decifrar.

Construção do sistema
alfabético

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre
sons de sílabas iniciais,
mediais e finais.

Nomes a partir de pistas.
Semelhanças sonoras.
Junções de sílabas.
Sílabas que compõem
várias funções.

Pontuação

(EF01LP14) Identificar
outros sinais no texto além
das letras, como pontos-finais, de interrogação e
exclamação e seus efeitos
na entonação.

Leitura expositiva.
Dinâmicas.
Frases com entonação.
Imagens ilustrativas dos
sinais.

Construção do sistema
alfabético

Construção do sistema alfabético e da
ortografia

Construção do sistema alfabético e da
ortografia
Análise linguística/semiótica
(alfabetização)
Conhecimento do
alfabeto do português
do Brasil

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES –
1º ANO
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

(EF01LP15) Agrupar
palavras pelo critério de
Análise linguísaproximação de significaSinonímia e antonímia/
tica/semiótica
do (sinonímia) e separar
Morfologia/Pontuação
(alfabetização)
palavras pelo critério de
oposição de significado
(antonímia).

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Dinâmicas de comparações.
Palavras expositivas.
Caixa com palavras.

Produção coletiva de textos.
Realizar a correção de
textos produzidos pelos
alunos.
Estimular a percepção auditiva através de jogos.
Propiciar atividades com
rimas, jogos e autoditado.

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve e para quem
escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto);
a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações necessárias à produção
do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

Revisão de texto

(EF15LP06) Reler e revisar
o texto produzido com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo,
fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

Apresentar programas
de produção de textos
adaptados à faixa etária
e a habilidades a serem
desenvolvidas.

Edição de texto

(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual
ou digital.

Utilização de tecnologias digital

(EF15LP08) Utilizar s oftware,
inclusive programas de
edição de texto, para editar
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.

Oralidade pública/
Intercâmbio conversacional em sala de aula.

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom
de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

Produção
de textos
(escrita compartilhada e
autônoma).

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Estimular o aluno a apresentar relatos do cotidiano,
mostrando assim a importância do diálogo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores e colegas, formulando
perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

Características da conversação espontânea.

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com
a situação e a posição do
interlocutor.

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15LP12) Atribuir
significado a aspectos não
linguísticos (paralinguísAspectos não linguísti- ticos) observados na fala,
cos (paralinguísticos) no como direção do olhar, riso,
ato da fala.
gestos, movimentos da
cabeça (de concordância
ou discordância), expressão
corporal e tom de voz.

Relato oral/Registro
formal e informal.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar,
cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas,
cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, ou já com certa
autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou
impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando
a situação comunicativa
e o tema ou assunto do
texto, relacionando sua
forma de organização à sua
finalidade.

Gêneros em concordâncias
que envolvam elementos
formais e não formais.
Sintetizar os conhecimentos
gerais dos próprios alunos
nas situações cotidianas.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

Compreensão em
leitura

(EF01LP16) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema ou
assunto do texto, relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

Leitura de imagens em
narrativas visuais

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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Escrita compartilhada

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Ritmo articulado da
pronúncia.
Textos ou frases expostos
várias vezes, em diferentes
formatos.
Etapas com divisão de
estrofes e versos.
Ideias representativas dos
alunos.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções de
montagem e legendas para
álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos),
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Lista em forma de cartaz.
Nome dos alunos.
Ficha de identificação.
Dados pessoais.
Diversos tipos de
ilustrações.

(EF01LP18) Registrar, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Cartazes.
Anúncios ilustrados para
recortes e colagens.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda
do professor, (re)contagens
de histórias, poemas e
outros textos versificados
(letras de canção, quadrinhas e cordéis), poemas
visuais, tiras e histórias em
quadrinhos, dentre outros
gêneros do campo artístico-literário, considerando a
situação comunicativa e a
finalidade do texto.

Leitura da história em voz
alta.
Alterar voz ao ler as falas
dos personagens.
Alterar expressões em determinados momentos.
Sequência dos
acontecimentos.
Ordenar trechos da história.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Produção de texto oral

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(alfabetização)

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções
de montagem, dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, que possam
ser repassados oralmente
por meio de ferramentas
digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Vídeos.
Slides de imagens em
áudio.
Ilustrações.
Fotos de identificação.
Textos injuntivos.

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

Memorização dos gêneros
apresentados.
Duplas para mútua ajuda.
Cartaz com produção de
escrita e desenho.

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

Músicas e melodias.
Memorização e atenção.
Aulas expositivas e
ilustrativas.
Atividades em pequenos
grupos.
Roda interativa.

(EF01LP20) Identificar e
reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras,
avisos, convites, receitas,
instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos
ou ilustrações (digitais ou
impressas), a formatação e
diagramação específica de
cada um desses gêneros.

Revistas ou folhetos de
imagens para recortes.
Desenho de completar.
Figuras e peças de montar.
Imagens combinadas.

CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens;
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da
Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides
em notícias, álbum de fotos
digital noticioso e notícias
curtas para público infantil,
dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema ou assunto
do texto.

Lista em forma de cartaz.
Diversos tipos de
ilustrações.
Jornais, revistas para recorte e colagem.
Embalagem e rótulos.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Compreensão em
leitura

Escrita compartilhada
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HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e
textos de campanhas de
conscientização destinados
ao público infantil, dentre
outros gêneros do campo
publicitário, considerando
a situação comunicativa e o
tema ou assunto do texto.

Ilustrações de imagens.
Anúncios e propagandas.
Placas publicitárias.
Palestras.

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, cartazes, avisos,
folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na
comunidade escolar, dentre
outros gêneros do campo da
atuação cidadã, considerando a situação comunicativa
e o tema ou assunto do texto.

Segmentar combinados.
Imagens e palavras
relacionadas.
Elementos que compõem
as imagens exploradas.

(EF12LP11) Escrever, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias,
manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas
para público infantil, digitais ou impressos, dentre
outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a
situação comunicativa e o
tema ou assunto do texto.

Tipos de ilustrações que
possibilitem a escrita.
Cartaz em forma de lista.
Classificados em jornais.
Lista de nomes e suas
funções.

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

Placas publicitárias.
Ilustrações de imagens.
Anúncios e propagandas.
Escrita dos enunciados.

(EF01LP21) Escrever, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
listas de regras e regulamentos que organizam a vida na
comunidade escolar, dentre
outros gêneros do campo da
atuação cidadã, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

Palestras sobre o gênero
trabalhado.
Fichas de escritas.
Listas de nomes e suas
determinadas funções.
Regras e combinados.
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UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Produção de texto oral

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(alfabetização)

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF12LP13) Planejar, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil
que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

Anúncios e propagandas.
Jornais e revistas.
Ilustrações editadas.
Palestras com recursos
audiovisuais.

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas
de notícias, álbum de fotos
digital noticioso, cartas
de leitor (revista infantil),
digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

Materiais de destaque.
Ilustrações para recorte e
colagem.
Imagens expositivas.
Revistas e jornais.

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

Rótulos e embalagens.
Imagens ilustrativas.
Fotos e vídeos de campanhas trabalhadas.

(EF12LP16) Identificar e
reproduzir, em anúncios
publicitários e textos de
campanhas de conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos,
digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso
de imagens.

Aula expositiva com
anúncios publicitários de
campanha.
Ilustrações e leitura de
imagens.
Prévios conhecimentos
da leitura e da escrita
convencionais e não
convencionais.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/
escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao
estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF12LP17). Ler e compreender, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do professor enunciado
de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil, entre
outros gêneros do campo
investigativo, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Enunciados representativos.
Perguntas e repostas.
Rimas.
Parlendas.
Trava-línguas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Produção de textos

(EF01LP22). Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou
impressos, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

Perguntas e
questionamentos.
Perguntas e repostas.
Fichas contendo imagens e
escritas.

Entrevista com um adulto.
Poemas.
Adivinhas.
Autores de obras literárias.

Planejamento de
texto oral
Exposição oral

(EF01LP23). Planejar e
produzir, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor, entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo
investigativo, que possam
ser repassados oralmente
por meio de ferramentas
digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP24) Identificar e
reproduzir, em enunciados
de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

Identificação própria (como
crachá e cartaz com o nome
da turma).
Vocabulário das palavras
que desperta atenção
dos alunos e explorações
dos significados dessas
palavras.

Forma de composição
Análise linguísdos textos/Adequação
tica/semiótica
do texto às normas de
(alfabetização)
escrita

Apreciação
estética/Estilo

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

Formação do leitor
literário.

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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Atenção e memória.
Assimilação dos conteúdos,
como obras literárias, quadrinhas poesias e poemas
de diferentes autores.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção
de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis,
quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Leitura colaborativa e
autônoma

Apreciação estética/
Estilo

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

Utilizar a leitura do texto literário como momento prazeroso e de
entretenimento.

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

Criar um ambiente real de
letramento dentro da sala
por meio da interação de
leitura e leitores diariamente no cantinho da leitura
a ser
implementado

Escrita autônoma e
compartilhada

(EF01LP25) Produzir, tendo
o professor como escriba,
recontagens de histórias lidas pelo professor,
histórias imaginadas ou
baseadas em livros de imagens, observando a forma
de composição de textos
narrativos (personagens,
enredo, tempo e espaço).

Dramatização.
Hipótese e criação.
Percepção cognitiva do
gênero textual.
Exposição de leitura de
imagem.

Formas de composição
de narrativas

(EF01LP26) Identificar
elementos de uma narrativa
lida ou escutada, incluindo personagens, enredo,
tempo e espaço.

Roda de leitura.
Dinâmicas entre os alunos.
Discussões sobre o gênero.
Análise linguística e
semiótica.

Formas de composição
de textos poéticos

(EF12LP19) Reconhecer, em
textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e
associações.

Conhecimentos prévios dos
gêneros abordados.
Colunas de comparação e
associação.
Apropriação do sistema de
escrita e leitura, usando diferentes formatos de letras.

Contagem de História

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

Propiciar a socialização de
saberes experenciados no
contexto escolar.

Análise linguística/semiótica
(alfabetização)

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS

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

Formação do leitor
literário/Leitura
multissemiótica

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES –
1º ANO
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Matemática
Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
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.
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS

Contagem de rotina
Contagem ascendente e
descendente
Reconhecimento de
números no contexto
diário: indicação de
quantidades, indicação
de ordem ou indicação
de código para a organização de informações

(EF01MA01) Utilizar
números naturais como
indicador de quantidade ou de ordem em
diferentes situações
cotidianas e reconhecer
situações em que os
números não indicam
contagem nem ordem,
mas sim código de
identificação.

(EF01MA01CR01)
Diferenciar números
pares de ímpares,
comparando e agrupando quantidades em
conjuntos.

Compor quantidades
pares e ímpares através
do manuseio de objetos,
brinquedos e figuras.
Durante jogos e brincadeiras organizar as
crianças em duplas levantando questionamentos,
como: Quantas duplas
foram formadas? Quem
ficou sozinho, sem par?

(EF01MA02) Contar
de maneira exata ou
aproximada, utilizando
diferentes estratégias
como o pareamento e
outros agrupamentos.
Quantificação de elementos de uma coleção:
estimativas, contagem
um a um, pareamento
ou outros agrupamentos e comparação

Números

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

Construção de fatos
básicos da adição

(EF01MA03) Estimar e
comparar quantidades
de objetos de dois
conjuntos (em torno
de 20 elementos), por
estimativa e (ou) por
correspondência (um
a um, dois a dois) para
indicar “tem mais”,
“tem menos” ou “tem a
mesma quantidade”.

Através de um passeio
contar quantidades
de objetos na escola.
Praticar contagem com
palitos, tampinhas ou
canudinhos.
(EF01MA03CR02)
Comparar números naturais identificando qual
é o maior e o menor,
bem como antecessor e
sucessor.

Fazer comparações na
reta numerada observando a organização dos
números, da esquerda
para a direita, do menor
para o maior, o que vem
antes e depois. Identificar
através de quantidades
o valor de cada número
maior ou menor e não
apenas o tamanho com
que o número foi escrito.

(EF01MA04) Contar a
quantidade de objetos
de coleções até 100
unidades e apresentar o
resultado por registros
verbais e simbólicos, em
situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala
de aula, entre outros.

Explorar as dezenas
inteiras ou exatas
com o uso do material
dourado ou o quadro
numérico, as cédulas de
dez reais ou figurinhas
de um álbum.

(EF01MA05) Comparar
números naturais de
até duas ordens em
situações cotidianas,
com e sem suporte da
reta numérica.

Identificar diferenças de
quantidades em atividade impressa ou oral,
observando caixas com
objetos, vasos de flores
entre outras.

(EF01MA06) Construir
fatos básicos da adição
e utilizá-los em procedimentos de cálculo para
resolver problemas.

(EF01MA06CR03)
Construir fatos básicos
da adição e subtração
e utilizá-los no cálculo
mental e escrito.

Expor de forma oral uma
situação-problema que
envolva cálculo, deixar
que a criança pense,
calcule e responda sem
utilizar a escrita, criando
diversas estratégias de
cálculos, contribuindo
para organização do
raciocínio e no desenvolvimento mental.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Composição e decomposição de números
naturais

Números

Álgebra

Geometria

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF01MA07) Compor
e decompor número
de até duas ordens,
por meio de diferentes
adições, com o suporte
de material manipulável, contribuindo para
a compreensão de características do sistema
de numeração decimal
e o desenvolvimento de
estratégias de cálculo.

(EF01MA08) Resolver e
elaborar problemas de
adição e de subtração,
envolvendo números de
Problemas envolvendo
até dois algarismos, com
diferentes significados
os significados de juntar,
da adição e da subtraacrescentar, separar e
ção (juntar, acrescentar,
retirar, com o suporte de
separar, retirar)
imagens e/ou material
manipulável, utilizando
estratégias e formas de
registro pessoais.

ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS
Número móvel. Material
impresso de cédulas e
moedas. Quadro numérico. Adição com duas
ordens.

(EF01MA08CR04)
Utilizar ideias na
resolução e elaboração
de situações-problemas (com suporte de
imagens ou materiais
de manipulação) que
envolvam a multiplicação e divisão.

Trabalhar a noção de
divisão e multiplicação,
através de desenhos,
jogos e atividades lúdicas, dividindo em partes
iguais.

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

(EF01MA09) Organizar
e ordenar objetos familiares ou representações
por figuras, por meio de
atributos, tais como cor,
forma e medida.

Através da classificação
discriminar elementos
diferentes ou semelhantes utilizando o critério
determinado.

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

(EF01MA10) Descrever,
após o reconhecimento e
a explicitação de um padrão (ou regularidade),
os elementos ausentes
em sequências recursivas
de números naturais,
objetos ou figuras.

Observar o início de
cada sequência descobrindo o padrão ou
regularidade para dar
sequência, por meio
de desenhos, cores e
formatos.

(EF01MA11) Descrever a
localização de pessoas e
de objetos no espaço em
relação à sua própria posição, utilizando termos
como à direita, à esquerda, em frente, atrás.

Fazer leitura de imagens
observando sempre um
ponto de referência ou
em brincadeira de roda.

(EF01MA12) Descrever
a localização de pessoas
e de objetos no espaço segundo um dado
ponto de referência,
compreendendo que,
para a utilização de
termos que se referem
à posição, como direita,
esquerda, em cima, em
baixo, é necessário explicitar-se o referencial.

Imagens de ambientes,
plantas, animais e mapas e de malhas quadriculadas. Deslocamento
no espaço com a movimentação das crianças.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

(EF01MA13) Relacionar
figuras geométricas
espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos
Figuras geométricas es- retangulares) a objetos
paciais: reconhecimento familiares do mundo
e relações com objetos físico.
familiares do mundo
físico

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS

(EF01MA13CR05)
Montar, modelar e
manipular sólidos geométricos, descobrindo
semelhanças e diferenças entre eles.

Manipular caixas, latas,
blocos, descobrindo
formas e percebendo
dimensões. Compor os
sólidos geométricos
através da planificação
e comparar com outras
similares de variados
tamanhos como: bolas,
rolinhos de papelão,
chapeuzinhos de festa,
tampas plásticas, embalagens e etc.

Geometria

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Grandezas e
medidas

(EF01MA14) Identificar
e nomear figuras planas
Figuras geométricas
(círculo, quadrado, replanas: reconhecimento tângulo e triângulo) em
do formato das faces
desenhos apresentados
de figuras geométricas em diferentes disposiespaciais
ções ou em contornos
de faces de sólidos
geométricos.

Disponibilize embalagens vazias ou blocos
geométricos diversificados para que as crianças
observem, manipulem e
comparem.

(EF01MA15) Comparar
comprimentos, capacidades ou massas,
utilizando termos como
Medidas de commais alto, mais baixo,
primento, massa e capamais comprido, mais
cidade: comparações
curto, mais grosso, mais
e unidades de medida
fino, mais largo, mais
não convencionais.
pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre
outros, para ordenar objetos de uso cotidiano.

Utilizar jogos, brincadeiras e atividades que permitam a manipulação
de diferentes materiais
que favorecem a compreensão dos conceitos:
massa, tempo, temperatura, área e volume.

(EF01MA16) Relatar em
linguagem verbal ou
não verbal sequência de
acontecimentos relativos a um dia, utilizando,
quando possível, os
horários dos eventos.
Grandezas e
medidas

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

(EF01MA17) Reconhecer
e relacionar períodos do
dia, dias da semana e
meses do ano, utilizando calendário, quando
necessário.

Perceber a simultaneidade dos acontecimentos, estimulando
a rotina, observando
períodos do dia, como
manhã, tarde e noite.
(EF01MA17CR06)
Reconhecer e comparar
horas em relógios digitais, e de ponteiros.

Explicar às crianças a
função de cada um dos
ponteiros, confeccionar
e manusear o relógio
analógico. Comparar
horas e minutos de
relógio analógico e
digital em atividades
impressas. Identificar
relógio digital em eletrodomésticos, celulares
e aparelhos eletrônicos.
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Grandezas e
medidas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTOS
METODOLÓGICOS

(EF01MA18) Produzir
a escrita de uma data,
Medidas de tempo:
apresentando o dia, o
unidades de medida de
mês e o ano, indicando
tempo, suas relações e o
o dia da semana de
uso do calendário
uma data, consultando
calendários.

Explorar oralmente o
calendário, localizando
datas, registrando diariamente dia, mês e ano.

(EF01MA19) Reconhecer
e relacionar valores
Sistema monetário bra- de moedas e cédulas
sileiro: reconhecimento do sistema monetário
de cédulas e moedas
brasileiro para resolver
situações simples do
cotidiano do estudante.

Simular situações de
compra, como em mercadinho ou feira, com
grau de complexidade
que propicie a criança
conhecer, comparar e
estimar valores.

Noção de acaso

(EF01MA20) Classificar
eventos envolvendo o
acaso, tais como “acontecerá com certeza”,
“talvez aconteça” e
“é impossível acontecer”, em situações do
cotidiano.
(EF01MA21) Ler dados
expressos em tabelas e
em gráficos de colunas
simples.

Probabilidade e
Estatística
Leitura de tabelas e
de gráficos de colunas
simples

(EF01MA22) Realizar
Coleta e organização de pesquisa, envolvendo
até duas variáveis cateinformações
góricas de seu interesse
Registros pessoais para e universo de até 30
comunicação de infor- elementos, organizando
mações coletadas
dados por meio de representações pessoais.

Leitura de dados, tabelas e gráficos simples.
Tarefas de comparação,
análise, interpretação e identificação.
Fenômenos da
natureza.
(EF01MA21CR07)
Coletar, organizar,
classificar, ordenar e
construir representações próprias em tabelas e gráficos (tendo o
professor como escriba)
para comunicação de
dados coletados.

Envolver as crianças
na construção de um
gráfico coletivo de
aniversariantes da
turma. Coletar dados
e completar o gráfico,
no decorrer do tempo
deixar que a criança
faça a leitura do gráfico
identificando o mês e o
aniversariante.
Pesquisa de dados,
tabela, gráfico e
comparação.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Geografia
Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de GEOGRAFIA para o Ensino Fundamental
1.

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

2.

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

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios
de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

4.

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

5.

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

O modo de vida das
crianças em diferentes
lugares

O sujeito e seu
lugar no mundo

Situações de convívio
em diferentes lugares

Conexões e
escalas

O mundo do
trabalho

Formas de
representação
e pensamento
espacial

Ciclos naturais e a vida
cotidiana

Diferentes tipos de
trabalho existentes no
seu dia a dia

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

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus lugares
de vivência (moradia, escola
etc.) e identificar semelhanças e
diferenças entre esses lugares.

Pesquisas.
Análise de imagens.
Mapas.
Imagens de satélites.

(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares.

Desenhos.
Cantiga.
Pesquisa.

(EF01GE03) Identificar e relatar
semelhanças e diferenças de
usos do espaço público (praças
e parques) para o lazer e diferentes manifestações.

Visitas.
Maquetes.
Tabelas.
Gráficos.

(EF01GE04) Discutir e elaborar,
coletivamente, regras de convívio em diferentes espaços
(sala de aula, escola etc.).

Cartazes.
Desenhos.
Cantigas.

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e
noite, variação de temperatura
e umidade etc.) em diferentes
escalas espaciais e temporais,
comparando a sua realidade
com outras.

Vídeos.
Desenhos.
Pesquisas.

(EF01GE06) Descrever e
comparar diferentes tipos de
moradia ou objetos de uso
cotidiano (brinquedos, roupas
e mobiliários), considerando
técnicas e materiais utilizados
em sua produção.

Análise de imagens.
Passeios.
Pesquisas.

(EF01GE07) Descrever atividades
de trabalho relacionadas com o
dia a dia da sua comunidade.

Pesquisa.
Visitas.

(EF01GE08) Criar mapas
mentais e desenhos com base
em itinerários, contos literários, histórias inventadas e
brincadeiras.

Cantigas.
Textos.
Desenhos.

(EF01GE09) Elaborar e utilizar
mapas simples para localizar
elementos do local de vivência, considerando referenciais
espaciais (frente e atrás,
esquerda e direita, em cima e
embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo como referência.

Análise de imagens.
Mapas.
Cantigas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Condições de vida nos
lugares de vivência

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF01GE10) Descrever características de seus lugares
de vivência relacionadas aos
ritmos da natureza (chuva,
vento, calor etc.).

Pesquisa.
Vídeos.
Análise de imagens.
Pluviômetro.

(EF01GE11) Associar mudanças
de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade ao
longo do ano, decorrentes
da variação de temperatura e
umidade no ambiente.

Pesquisas.
Tabelas e gráficos.
Psicrômetro.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – História

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º ANO

As fases da vida e a
ideia de temporalidade
(passado, presente,
futuro)

(EF01HI01) Identificar
aspectos do seu crescimento por meio do
registro das lembranças
particulares ou de lembranças dos membros
de sua família e/ou de
sua comunidade.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF01HI01CR01)
Álbum fotográfico.
Reconhecer e utilizar
Objetos antigos.
medidas de tempo localizando-se nos tempos
passado, presente e
futuro.

(EF01HI02) Identificar
a relação entre as suas
histórias e as histórias
As diferentes formas de de sua família e de sua
Mundo pessoal: organização da família comunidade.
meu lugar no
e da comunidade: os
(EF01HI03) Descrever e
mundo
vínculos pessoais e as
distinguir os seus papéis
relações de amizade.
e responsabilidades
relacionados à família, à
escola e à comunidade.

Visitas.
Desenhos.

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

Visitas.
Pesquisas.
Vídeos.

(EF01HI05) Identificar
semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras
épocas e lugares.

Análise de imagens.
Vídeos.
Pesquisas.
Cantigas de roda.

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

Roda de conversa.
Pesquisa.

(EF01HI07) Identificar
mudanças e permanências nas formas de
organização familiar.

Análise de imagens.
Vídeo.
Álbum fotográfico.

A escola e a diversidade do grupo social
envolvido.

A vida em casa, a vida na
escola e formas de representação social e espacial:
os jogos e brincadeiras
como forma de interação
social e espacial.

A vida em família: diferentes configurações e
Mundo pessoal: vínculos.
eu, meu grupo
social e meu
tempo

A escola, sua representação espacial, sua
história e seu papel na
comunidade.

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

Roda de conversa.
Vídeos.

(EF01HI08CR01)
Pesquisas.
Conhecer a história do
município em que vivem,
resgatando e valorizando a cultura local.
(EF01HI08CR02)
Identificar o hino de
Cerejeiras,
Brasão e a bandeira como símbolos
municipais.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ciências
Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental
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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Características dos
materiais

HABILIDADES –
1° ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF01CI01) Comparar
características de diferentes materiais presentes em objetos de uso
cotidiano, discutindo
sua origem, os modos
como são descartados
e como podem ser
usados de forma mais
consciente.

(EF01CI01CR01) Construir
propostas coletivas para um
consumo mais consciente e
criar soluções para o descarte
adequado e a reutilização
ou reciclagem de materiais
consumidos na escola e/ou
navida cotidiana.
(EF01CI01CR02) Identificar
características da Terra,
como seu formato esférico, a
presença de água, com base
na observação, manipulação
e comparação de diferentes
formas de representação
do planeta (mapas, globos,
fotografias etc.).

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Pesquisas.
Coletas de dados.
Vídeos.
Luneta.
Materiais orgânicos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Corpo humano
Vida e evolução Respeito à
diversidade

HABILIDADES –
1° ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF01CI02) Localizar,
nomear e representar
graficamente (por meio
de desenhos) partes do
corpo humano e explicar suas funções.

(EF01CI02CR01) Identificar
e nomear os cinco sentidos
do corpo humano por meio
de desenhos.
(EF01CI02CR02) Discutir
sobre a importância da
higiene pessoal para saúde.
(EF01CI02CR03) Diferenciar
os Seres vivos e não vivos.
(EF01CI02CR04) Reconhecer
as partes da planta e
nomeá-las.
(EF01CI02CR05) Identificar
os alimentos saudáveis (observar pirâmide alimentar)

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Vídeos.
Palestras.
Dramatização.
Plantio.
Receitas.
Cardápios.
Pirâmide alimentar.
Visitas.

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

(EF01CI05) Identificar
e nomear diferentes
escalas de tempo: os períodos diários (manhã,
tarde, noite) e a sucessão de dias, semanas,
meses e anos.

(EF01CI05CR01) Diferenciar Calendário;
as características das esta- Vídeos.
ções do ano e os meses em
Imagens.
que ocorrem.
(EF01CI05CR02) Descrever
sobre o meio ambiente em
que vivemos e a importância de preservá-lo.

(EF01CI06) Selecionar
exemplos de como
a sucessão de dias e
noites orienta o ritmo
de atividades diárias
de seres humanos e de
outros seres vivos.

(EF01CI05CR01) Discutir a
importância da água para
vida.

Terra e Universo Escalas de tempo

Calendário.
Cartazes.
Vídeos.
Pesquisas.
Revistas.
Visitas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF01CI04) Comparar
características físicas
entre os colegas, reconhecendo a diversidade
e a importância da
valorização, do acolhimento e do respeito às
diferenças.
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Arte
Competências específicas da Área de Linguagens para o Ensino Fundamental
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 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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental
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 brasileira –, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.

4.

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5.

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

6.

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.
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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.
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1° AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Imagens de obras de
arte.

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar
e apreciar formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, cultivando
a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.

Elementos da
linguagem

(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes
visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço,
movimento etc.).

Vídeos.
Pinturas.
Esculturas.

Matrizes estéticas e
culturais

(EF15AR03) Reconhecer
e analisar a influência
de distintas matrizes
estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais
e nacionais.

Imagens diversas.
Apreciação de artesanatos locais.

Materialidades

(EF15AR04)
Experimentar diferentes
formas de expressão
artística (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.

Imagens diversas que
representam a Arte.
Representação de obras
de arte.
Criação de artesanatos
e reprodução de obras
com argila e massinha.
Pintura em tela.

(EF15AR05)
Experimentar a criação em artes visuais
de modo individual,
coletivo e colaborativo,
explorando diferentes
espaços da escola e da
comunidade.

Observação de imagens do espaço da
comunidade.
Desenhos em paredes e
pátios.

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

Roda de conversa.

Artes visuais

Processos de criação

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1° AO 5º ANO

Sistemas da linguagem

(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do
sistema das artes visuais
(museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

Visitas a espaços
diversos.
Entrevista com artesão.
Vídeos.
Vídeos.
Imagens.

Contextos e prática

(EF15AR08)
Experimentar e apreciar
formas distintas de
manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando
a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes
do corpo e destas com o
todo corporal na construção do movimento
dançado.

Espelhos.
Vídeos.

(EF15AR10)
Experimentar diferentes
formas de orientação
no espaço (deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos
de movimento (lento,
moderado e rápido) na
construção do movimento dançado.

Expressões corporais.
Atividades físicas.

(EF15AR11) Criar e
improvisar movimentos
dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando
os aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos
dos elementos constitutivos do movimento,
com base nos códigos
de dança.

Rodas de dança.
Vídeos.
Visita à escola de dança.

(EF15AR12) Discutir,
com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas
na escola, como fonte
para a construção de
vocabulários e repertórios próprios.

Roda de conversa.
Entrevista.

Elementos da
linguagem

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Dança

Processos de criação

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
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Música

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1° AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Vídeos
Roda de conversa.

Contexto e práticas

(EF15AR13) Identificar e
apreciar criticamente diversas formas e gêneros
de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções
da música em diversos
contextos de circulação,
em especial, aqueles da
vida cotidiana.

Elementos da
linguagem

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos
constitutivos da música
(altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções
e práticas diversas de
composição/criação,
execução e apreciação
musical.

Instrumentos musicais
diversos.
Utilização de aparelho
de som
CDs/pen drive com
músicas diversas.
Vídeos.

Instrumentos musicais.
Roda de conversa.

Materialidades

(EF15AR15) Explorar
fontes sonoras diversas,
como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz, percussão
corporal), na natureza
e em objetos cotidianos, reconhecendo os
elementos constitutivos
da música e as características de instrumentos
musicais variados.

Exploração de imagens
Desenhos.

Notação e registro
musical

(EF15AR16) Explorar
diferentes formas de
registro musical não
convencional (representação gráfica de sons,
partituras criativas etc.),
bem como procedimentos e técnicas de registro
em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação
musical convencional.

Aparelho de som.
Roda de conversa.
Cantigas diversas.

Processos de criação

(EF15AR17)
Experimentar improvisações, composições
e sonorização de
histórias, entre outros, utilizando vozes,
sons corporais e/ou
instrumentos musicais
convencionais ou não
convencionais, de modo
individual, coletivo e
colaborativo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1° AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Vídeos.
Histórias em áudios.

Contextos e práticas

(EF15AR18) Reconhecer
e apreciar formas distintas de manifestações
do teatro presentes em
diferentes contextos,
aprendendo a ver e a
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório ficcional.

Elementos da
linguagem

(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana, identificando elementos teatrais
(variadas entonações de
voz, diferentes fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).

Textos de peças teatrais.
Vídeos.
Entrevista com grupo
de teatro.

(EF15AR20)
Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e
autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos
em teatro, explorando
desde a teatralidade dos
gestos e das ações do
cotidiano até elementos
de diferentes matrizes
estéticas e culturais.

Apreciação de peça
teatral.
Entrevista com autor.
Vídeos.

(EF15AR21) Exercitar
a imitação e o faz de
conta, ressignificando
objetos e fatos e experimentando-se no lugar
do outro, ao compor e
encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens,
textos ou outros pontos
de partida, de forma
intencional e reflexiva.

Roda de conversa.
Encenações.
Imagens diversas de
vestimentas.

Teatro

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Processos de criação
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Teatro

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1° AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Processos de criação

(EF15AR22)
Experimentar possibilidades criativas de
movimento e de voz na
criação de um personagem teatral, discutindo
estereótipos.

Encenação de história.
Criação de roteiro
teatrais.

Vídeos.

Processos de criação

(EF15AR23) Reconhecer
e experimentar, em
projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas linguagens
artísticas.

Matrizes estéticas
culturais

(EF15AR24) Caracterizar
e experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções
e histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais.

Brincadeiras de rodas.
Cantigas folclóricas.
Jogos e brincadeiras
antigas e modernas.

Imagens diversas.
Vídeos.
Histórias.

Patrimônio cultural

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

Arte e tecnologia

(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo,
fotografia, softwares
etc.) nos processos de
criação artística.

Observação, análise e
manuseio de tablet,
smartphone e computador de mesa.
Vídeos.
Jogos on-line.

Artes
integradas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ensino Religioso
Competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental
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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O eu, o outro e o nós

Identidades e
alteridades

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Imanência e
transcendência

Manifestações
religiosas

HABILIDADES –
1º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF01ER01) Identificar e
acolher as semelhanças
e diferenças entre o eu,
o outro e o nós.

Espelho.
Desenhos.
Imagens de pessoas.

(EF01ER02) Reconhecer
que o seu nome e o das
demais pessoas os identificam e os diferenciam.

Documento de registro
de nascimento.
Documento de
identidade.

(EF01ER03) Reconhecer
e respeitar as características físicas e subjetivas
de cada um.

Imagens fotográficas.
Álbuns fotográficos.

(EF01ER04) Valorizar a
diversidade de formas
de vida.

Vídeos.
Imagens diversificadas.

(EF01ER05) Identificar
e acolher sentimentos,
lembranças, memórias e
saberes de cada um.

Objetos pessoais
antigos.
Álbuns de fotos.
Imagens antigas.

Sentimentos, lembran- (EF01ER06) Identificar
ças, memórias e saberes as diferentes formas
pelas quais as pessoas
manifestam sentimentos, ideias, memórias,
gostos e crenças em
diferentes espaços.

Histórias.
Roda de conversa.
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2º Ano do Ensino Fundamental
Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Língua Portuguesa
Competências específicas da Área de Linguagem para o Ensino Fundamental
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 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.

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
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6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
(EF12LP01) Ler palavras
novas com precisão na
decodificação, no caso de
palavras de uso frequenDecodificação/Fluência te, ler globalmente, por
memorização.
de leitura

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Fazer leitura compartilhada de textos de forma
coletiva, pausando para
análise de palavras novas e
conhecidas.
Organizar ilhas na sala de
aula, com tempo cronometrado para que, em grupos,
leiam textos diversos,
impressos e digitais.

Formação de leitor

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo
com as necessidades e
interesses.

Oportunizar momentos
de apresentação oral a
respeito das informações
dos textos lidos.

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.

(EF15LP01) Identificar a
função social de textos
que circulam em campos
da vida social dos quais
participa cotidianamente (a
casa, a rua, a comunidade,
a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.

Apresentar diversos gêneros textuais que leve o
aluno a compreender que
o que está escrito se pode
ler, e o que se fala pode
escrever usando as letras.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Estratégia de leitura

HABILIDADES –
2º ANO
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e
da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados
da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências
realizadas antes e durante a
leitura de textos, checando
a adequação das hipóteses
realizadas.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Estimular o contato com
diversos gêneros textuais,
estimulando a observação
das características de cada
texto.
Realizar a localização de
informações em fôlderes,
panfletos, bilhetes e cartas.

(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.

Construção do sistema
alfabético/Convenções
da escrita

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta
de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já
dominadas, letras maiúsculas em início de frases e
em substantivos próprios,
segmentação entre as
palavras, ponto-final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação.

Encaminhar produções de
listas de palavras.
Conduzir a escrita individual de frases a partir de
figuras.
Proporcionar o contato com
“textos em tiras” a fim de
que o aluno o organize, levando em conta pontuação,
letra maiúscula, espaçamento e coerência.

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

(EF12LP03) Copiar textos
breves, mantendo suas características e voltando para
o texto sempre que tiver
dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento
entre as palavras, escrita
das palavras e pontuação.

Propor atividades de
reescrita individual de
pequenos textos, com
autocorreção.

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover
e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar
novas palavras.

Conduzir atividades de escrita, definindo e redefinindo palavras (palavra dentro
de palavra).

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Análise linguís- Construção do
tica/semiótica sistema alfabético
(alfabetização) e da ortografia

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

169

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 169

15/12/2020 16:26:02

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02LP03) Ler e escrever
palavras com correspondências regulares diretas
entre letras e fonemas (f, v,
t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c
e q; e e o, em posição átona
em final de palavra).

Propor atividades de identificação de palavras contidas
em pequenos textos.
Utilizar as regras de
acentuação em diferentes
contextos.
Proporcionar atividades que
facilitem o reconhecimento
do uso dos acentos.

(EF02LP04) Ler e escrever
corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem
vogais em todas as sílabas.

Expor o alfabeto nas formas
variadas da escrita destacando vogais e consoantes,
bem como a frequência que
são usadas nas palavras.

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

Propor atividades de identificação de palavras contidas
em pequenos textos, a fim
de reconhecer a sonoridade
do til, m e n.

(EF02LP06) Perceber o
princípio acrofônico que
opera nos nomes das letras
do alfabeto.

Proporcionar atividades
que facilitem o reconhecimento do alfabeto, sua
sequência, o nome e o som
de cada letra.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos
nas formas imprensa e
cursiva.

Desenvolver atividades que
possibilitem a transferência
da letra de imprensa para a
cursiva.

(EF02LP08) Segmentar
corretamente as palavras ao
escrever frases e textos.

Utilizar meios concretos
(bater palmas, contar objetos, etc.) e atividades para
identificação do número de
sílabas nas palavras.
Propiciar atividades de
organização de frases com
palavras embaralhadas.

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto-final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação.

Propor atividades de escrita
de frases que apresentem
diversas entonações para
que o aluno identifique a
pontuação adequada.

(EF02LP10) Identificar
sinônimos de palavras de
texto lido, determinando a
Sinonímia e antonímia/ diferença de sentido entre
Morfologia/Pontuação eles, e formar antônimos de
palavras encontradas em
texto lido pelo acréscimo do
prefixo de negação in-/im-.

Utilizar o dicionário para
a busca de sinônimos de
palavras.
Propiciar atividades orais e
escritas de significação de
sinônimo e antônimo, assim
como a prática.

Construção do
sistema alfabético
e da ortografia

Conhecimento do
alfabeto do português
do Brasil
Conhecimento das
Análise linguís- diversas grafias do
tica/semiótica alfabeto/Acentuação
(alfabetização)

Segmentação de
palavras/Classificação
de palavras por número
de sílabas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES –
2º ANO

Pontuação

Morfologia

(EF02LP11) Formar o
aumentativo e o diminutivo
de palavras com os sufixos
-ão e -inho/-zinho.

Desenvolver atividades de
reescrita de palavras (no
aumentativo e diminutivo) e aplicação em frases,
contextualizando-as.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Produção coletiva de textos.
Realizar a correção de
textos produzidos pelos
alunos.

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem
escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto);
a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações necessárias à produção
do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e revisar
o texto produzido com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo,
fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

Expor, em slide, textos
produzidos pelos alunos
a fim de fazer correção
ortográfica, de pontuação,
estruturação e de coesão e
coerência coletivamente.

Edição de textos

(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual
ou digital.

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

(EF15LP08) Utilizar s oftware,
inclusive programas de
Utilização de tecnologia edição de texto, para editar
digital
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.

Utilização de multimeios
e programas educacionais
para produzir textos de
diversos gêneros textuais e
ilustrá-los.

Oralidade pública/
Intercâmbio conversacional em sala de aula

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom
de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

Estimular o aluno a apresentar relatos do cotidiano,
estimulando a importância
do diálogo.

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores e colegas, formulando
perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

Encaminhar atividades de
debates com temas específicos, organizando momentos de escuta e fala.

Oralidade

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Características da conversação espontânea.

Oralidade

HABILIDADES –
2º ANO
(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com
a situação e a posição do
interlocutor.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Trabalhar dramatização
de situações do cotidiano,
empregando pronomes e
formas de tratamento.

(EF15LP12) Atribuir
significado a aspectos não
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala,
Aspectos não linguísti- como direção do olhar, riso,
cos (paralinguísticos) no gestos, movimentos da
ato da fala.
cabeça (de concordância
ou discordância), expressão
corporal, tom de voz.

Proporcionar momentos de
leitura compartilhada, de
forma dinâmica, conduzida
pelo professor aleatoriamente, corrigindo em grupo a entonação, as pausas,
a pontuação, etc.
Estabelecer a postura, expressão oral e conduta para
uma apresentação.

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

Estimular a interpretação
oral, explicitando opiniões,
conduzindo ao embate de
pontos de vista.

Relato oral/Registro
formal e informal.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar,
cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas,
cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa
autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou
impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.

Oportunizar ao aluno o contato com textos diversos,
de acordo com seu nível de
desenvolvimento. Convidar
o aluno de forma individual
e compartilhada para que
leia em voz alta o texto
disponibilizado ou a sua
escolha.

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia
cantigas, letras de canção,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando
sua forma de organização à
sua finalidade.

Ilustrar textos lidos individualmente ou de forma
compartilhada.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

Leitura de imagens em
narrativas visuais

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

Apresentar histórias em
quadrinhos observando as
características adequadas
ao nível.

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em
meio impresso e/ou digital,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Dispor situações de escrita
autônoma ou compartilhada de cartas, bilhetes,
relatos pessoais, etc., obedecendo às características
textuais e à finalidade de
cada texto.

(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de
observação de processos,
de fatos, de experiências
pessoais, mantendo as
características do gênero,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Possibilitar estratégias de
reescrita individual e compartilhada de textos curtos,
como relatos pessoais.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, (re)contagens de
histórias, poemas e outros
textos versificados (letras
de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras
e histórias em quadrinhos,
dentre outros gêneros do
campo artístico-literário,
considerando a situação
comunicativa e a finalidade
do texto.

Proporcionar reescrita de
textos realizando novas
versões, levando em consideração as finalidades dos
textos, como a rima, por
exemplo.

(EF12LP06) Planejar e
produzir, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor, recados,
avisos, convites, receitas,
instruções de montagem,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

Conduzir a organização e
produção de vídeos com
falas (atuações) dos alunos,
criando textos diversos,
como anúncios, recados,
avisos, etc.

Escrita autônoma e
compartilhada

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Escrita compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(alfabetização)

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Conduzir a escuta e a reprodução escrita de cantigas,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, etc., observando
ritmo, rimas, melodia, seus
efeitos e seu sentido.

(EF02LP16) Identificar e
reproduzir, em bilhetes,
recados, avisos, cartas,
e-mails, receitas (modo de
fazer), relatos (digitais ou
impressos), a formatação e
diagramação específica de
cada um desses gêneros.

Encaminhar a reprodução
de textos individualmente
ou em grupo, como cartaz,
bilhete, carta, receita, etc.

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

Disponibilizar ao aluno textos que contenham variadas expressões temporais,
objetivando a identificação
de suas diferenciações na
passagem do tempo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens;
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da
Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides
em notícias, álbum de fotos
digital noticioso e notícias
curtas para público infantil,
dentre outros gêneros do
campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

Coordenar a leitura e a
compreensão de textos
comunitários, como cartazes, avisos, folhetos, regras,
regulamentos individual e
em grupo.

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e
textos de campanhas de
conscientização destinados
ao público infantil, dentre
outros gêneros do campo
publicitário, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Gerenciar estratégias de
leitura e compreensão de
textos de forma compartilhada, apresentando fotolegendas, notícias, álbum
de fotos digital dentro do
campo jornalístico.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Compreensão em
leitura

Escrita compartilhada

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, cartazes, avisos,
folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na
comunidade escolar, dentre
outros gêneros do campo da
atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto do texto.

Encaminhar a produção
escrita e artística de avisos,
cartazes para contribuição
do cumprimento de regras
no ambiente escolar.

(EF12LP11) Escrever, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias,
manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas
para público infantil, digitais
ou impressos, dentre outros
gêneros do campo jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Administrar a prática de
escrita em grupo (colaborativa) de textos como
fotolegendas em notícias,
manchetes, álbum de fotos
digital voltados ao público
infantil.

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

Conduzir a produção de
cartazes, e folhetos de
divulgação de eventos da
escola e comunidade de
forma que prendam atenção do leitor e o conquiste
através da linguagem e
elementos visuais.

(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos para
divulgar eventos da escola
ou da comunidade, utilizando linguagem persuasiva e
elementos textuais e visuais
(tamanho da letra, leiaute,
imagens) adequados ao
gênero, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Conduzir a produção de
cartazes e folhetos de
divulgação de eventos
da escola, bem como da
comunidade, de forma que
prendam atenção do leitor
e o conquiste por meio da
linguagem e elementos
visuais. Cartazes.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

175

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 175

15/12/2020 16:26:02

UNIDADES
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Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Produção de texto oral

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(alfabetização)

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02LP19) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, notícias curtas
para público infantil, para
compor jornal falado que
possa ser repassado oralmente ou em meio digital,
em áudio ou vídeo, dentre
outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Conduzir e reproduzir em
colaboração com os colegas
e o professor notícias curtas
para compor o jornal falado
utilizando recursos tecnológicos para ser repassado
oralmente.

(EF12LP13) Planejar, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
slogans e peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil
que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

Envolver todos os alunos de
forma dinâmica e criativa.
Em grupos, planejar,
elaborar e gravar vídeos,
áudios com slogans e textos
de campanha de conscientização a fim de apresentar
para toda a escola.

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas
de notícias, álbum de fotos
digital noticioso, cartas
de leitor (revista infantil),
digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

Apresentar e produzir, de
modo colaborativo, textos
de revistas infantis com
fotolegendas de notícias,
álbum de fotos digital
noticioso, cartas de leitor, slogans publicitários,
anúncios publicitários e
textos de campanhas de
conscientização.

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

Explorar diferentes tipos de
slogan para compreensão
da composição do texto de
publicidade.

(EF12LP16) Identificar e
reproduzir, em anúncios
publicitários e textos de
campanhas de conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos,
digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso
de imagens.

Conhecer e apropriar-se
progressivamente da composição e estilo dos gêneros
– relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, digitais
ou impressos.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/
escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao
estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Disponibilizar à turma
textos diversos como enunciados de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia
infantil e outros do campo
investigativo, para que em
colaboração compreendam
os temas dispostos e a finalidade de cada estilo.

(EF02LP20) Reconhecer a
função de textos utilizados
para apresentar informações coletadas em atividades de pesquisa (enquetes,
pequenas entrevistas, registros de experimentações).

Oportunizar aos alunos
o contato com textos
como enquetes, pequenas
entrevistas, registros de
experimentos a fim de
relacionarem a informação
à imagem (fotos, quadros,
gráficos, mapas, etc.);

Pesquisa

(EF02LP21) Explorar, com
a mediação do professor,
textos informativos de diferentes ambientes digitais
de pesquisa, conhecendo
suas possibilidades.

Apresentar ao grupo textos
informativos em diferentes ambientes digitais de
pesquisa a fim de conheçam suas possibilidades e
funções

Produção de textos

(EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, pequenos relatos
de experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia
infantil, dentre outros gêneros do campo investigativo,
digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

Encaminhar o planejamento e produção em colaboração, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia infantil, etc., de forma escrita
ou digital considerando a
comunicação, assunto e
finalidade dos textos.

Escrita autônoma

(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia,
pequenos registros de
observação de resultados
de pesquisa, coerentes com
um tema investigado.

Direcionar o planejamento
e elaboração de textos sob
registro de observação de
resultados de pesquisas em
produção individual ou em
conjunto.

Compreensão em
leitura

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)
Imagens analíticas em
textos

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Planejamento de
texto oral
Exposição oral

Forma de composição
Análise linguísdos textos/Adequação
tica/semiótica
do texto às normas de
(alfabetização)
escrita

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda
do professor, relatos de
experimentos, registros de
observação, entrevistas, dentre outros gêneros do campo
investigativo, que possam
ser repassados oralmente
por meio de ferramentas
digitais, em áudio ou vídeo,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

Coordenação de produção
de textos investigativos
de forma oral, dispondo
de meios e ferramentas
digitais para gravação de
áudio, vídeo considerando
a situação comunicativa.

(EF02LP25) Identificar e
reproduzir, em relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos,
a formatação e diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive
em suas versões orais.

Apresentação de relatos de
experiências por meio de
desenhos, colagens, escrita
e versões orais.

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção
de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis,
quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros.
(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
textos literários, de gêneros
variados, desenvolvendo o
gosto pela leitura.

Disponibilizar na sala de
aula jornais e revistas para
explorar reportagens.
Apresentar obras de culinária para estudo das receitas
e de outros gêneros.

Apreciação
estética/Estilo

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

Destinar o contato com
textos versificados (rimas
e versos) para que o aluno
reconheça e desenvolva o
imaginário e encantamento por meio do jogo de
palavras.

Livros de literaturas.

Formação do leitor
literário

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Formação do leitor
literário

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Leitura colaborativa e
autônoma

Textos narrativos.
Fábulas.
Parlendas.
Contos.
Crônicas.

Poemas visuais e concretos.

Apreciação estética/
Estilo

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

Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica

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

Escrita autônoma e
compartilhada

Formas de composição
de narrativas

Análise linguística/semiótica Formas de composição
(alfabetização) de textos poéticos

Formas de composição
de textos poéticos
visuais

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS

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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES –
2º ANO

Contagem de histórias

(EF02LP27) Reescrever
textos narrativos literários
lidos pelo professor.

Conduzir o aluno de forma
autônoma e compartilhada
a reescrita de textos narrativos literários lidos pelo
professor.

(EF02LP28) Reconhecer o
conflito gerador de uma
narrativa ficcional e sua
resolução, além de palavras,
expressões e frases que
caracterizam personagens e
ambientes.

Uso de
textos narrativos, objetivando o reconhecimento e o
uso de expressões características dos personagens.

(EF12LP19) Reconhecer, em
textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões,
comparações, relacionando-as com sensações e
associações

Oferecer o contato com
textos poéticos para que
reconheçam sons, rimas,
expressões e comparações,
fazendo relação com a
sensação provocada.

(EF02LP29) Observar, em
poemas visuais, o formato
do texto na página, as
ilustrações e outros efeitos
visuais.

Nortear o contato e a exploração de poemas visuais
para que o aluno observe
o formato em relação à
página, ilustrações e demais
efeitos visuais.

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

Textos literários.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Matemática

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
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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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02MA01) Comparar e
ordenar números naturais
(até a ordem de centenas)
pela compreensão de
características do sistema
de numeração decimal
(valor posicional e função
do zero).

Atividades práticas que leve
o aluno a perceber a função
e o uso dos números no seu
cotidiano (quadro numérico, quadro valor-lugar,
material dourado, ábaco,
histórias, músicas, parlendas, contagem e registro de
alunos, objetos de sala, etc.).

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito
da quantidade de objetos
Leitura, escrita, comde coleções e registrar o
paração e ordenação
de números de até três resultado da contagem
ordens pela compreen- desses objetos (até 1000
são de características do unidades).
sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero)
(EF02MA03) Comparar

Apropriação da leitura e da
escrita por meio de contagem e registro de quantidades de objetos em sala
de aula (tampinhas, palitos,
lápis, etc.).
Ordenação e seriação dos
números em sequências de
1 em um, 2 em 2, 5 em 5 e
de 10 em 10.

quantidades de objetos de
dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a dois,
entre outros), para indicar
“tem mais”, “tem menos”
ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando
for o caso, quantos a mais e
quantos a menos.

Números

Disponibilizar aos alunos
materiais concretos e jogos
a fim de perceberem unidades, conjuntos e quantidades diversas, compreendendo operações de soma e
subtração.
Uso do quadro valor-lugar.
Elaboração de problemas
com a ideia de juntar, acrescentar, separar e retirar
elementos. Brincadeiras envolvendo retas numéricas.

(EF02MA04) Compor
e decompor números
naturais de até três ordens,
com suporte de material
manipulável, por meio de
diferentes adições.

Oferecer aos alunos individualmente ou em grupos,
materiais concretos (material dourado, dominó,
numerais móveis e jogos
numéricos) para manipulação e compreensão de como
se compõem e decompõem
os números de 3 ordens.

(EF02MA05) Construir fatos
básicos da adição e subtraConstrução de fatos
ção e utilizá-los no cálculo
fundamentais da adição mental ou escrito.
e da subtração

Disponibilizar aos alunos
materiais concretos e jogos
a fim de perceberem unidades, conjuntos quantidades
diversas, compreendendo
operações de soma e de
subtração.

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição
Problemas envolvendo
e de subtração, envolvendo
diferentes significados
números de até três ordens,
da adição e da subtracom os significados de junção (juntar, acrescentar,
tar, acrescentar, separar, reseparar, retirar)
tirar, utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

Apresentar aos alunos situações-problema de forma
escrita, oral e utilizando material concreto, relacionadas ao seu cotidiano, bem
como formas de construção
dessas situações, operando
soma e subtração.

Composição e decomposição de números
naturais (até 1000)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Problemas envolvendo adição de parcelas
iguais (multiplicação)

HABILIDADES –
2º ANO

Construção de sequências repetitivas e de
sequências recursivas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02MA07) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4
e 5) com a ideia de adição
de parcelas iguais por meio
de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando
ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.

Dirigir de forma prática,
convencional ou não,
objetivando criar e recriar
estratégias de registros
pessoais, apresentando
suportes variados, como
imagens ou material de manipulação, a fim de que os
alunos resolvam e elaborem
problemas de multiplicação, fazendo-se conhecer e
utilizar a tabuada do 2 ao 5.

(EF02MA08) Resolver e
elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo
e terça parte, com o suporte
de imagens ou material
manipulável, utilizando
estratégias pessoais.

Disponibilizar atividades
escritas, orais, suporte de
imagens, materiais de manipulação concretos, como
frutas e imagens, levando
os alunos a entender e
resolver situações que envolvam noções de metade,
dobro, triplo, terça parte,
incentivando-os a criar
estratégias pessoais.

(EF02MA09) Construir
sequências de números
naturais em ordem crescente ou decrescente a partir
de um número qualquer,
utilizando uma regularidade estabelecida.

Disponibilizar jogos e
brincadeiras como a reta
numérica para que o aluno
compreenda os números
na ordem e na sequência
numérica.

(EF02MA10) Descrever um
padrão (ou regularidade) de
sequências repetitivas e de
sequências recursivas, por
meio de palavras, símbolos
ou desenhos.

Oferecer momentos com
atividades lúdicas do cotidiano que proporcionem
aos alunos compreensão
do processo de sequências
(antecessor e sucessor, elemento ausente, série), apresentando formas variadas
de cálculo, usando palavras,
símbolos ou desenhos.

(EF02MA11) Descrever os
elementos ausentes em
sequências repetitivas e em
sequências recursivas de
números naturais, objetos
ou figuras.

Apresentar aos alunos brincadeiras envolvendo retas
numéricas, construção de
tabelas, réguas numéricas,
com sequências repetitivas
e recursivas que contenham elementos ausentes
para que o descubram e
descrevam-no.

Números

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

182

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 182

15/12/2020 16:26:03

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

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

Esboço de roteiros e de
plantas simples

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

Grandezas e
medidas

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02MA12) Identificar e
registrar, em linguagem
verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos
de pessoas e de objetos no
espaço, considerando mais
de um ponto de referência,
e indicar as mudanças de
direção e de sentido.

Encaminhar atividades
orais ou escritas, utilizando
meios de suporte, como
imagens, fotos, trilhas,
tabelas, gráficos e mapas,
com intuito de que desenvolvam noções de localização e posição (direita,
esquerda, frente, atrás, em
cima, embaixo, sobre, longe
e perto), identificando e
registrando dados de seu
cotidiano.

(EF02MA13) Esboçar
roteiros a ser seguidos ou
plantas de ambientes familiares, assinalando entradas,
saídas e alguns pontos de
referência.

Conduzir individualmente
e em grupo momentos de
planejamento e construção
de plantas e maquetes de
diferentes ambientes.

(EF02MA14) Reconhecer,
nomear e comparar figuras
geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e
esfera), relacionando-as
com objetos do mundo
físico.

Disponibilizar ao educando
contato com objetos reais
a fim de que reconheçam
e relacionem sua forma
e característica às figuras
geométricas espaciais.
Confeccionar sólidos
geométricos com palitos,
barbante, recortes, entre
outros. Apresentar atividades escritas e visuais, jogos,
dobraduras, figuras e desenhos para que reconheçam e nomeiem as figuras
geométricas espaciais

(EF02MA15) Reconhecer,
comparar e nomear figuras
planas (círculo, quadrado,
Figuras geométricas
planas (círculo, quadra- retângulo e triângulo), por
do, retângulo e triângu- meio de características
comuns, em desenhos
lo): reconhecimento e
apresentados em diferentes
características
disposições ou em sólidos
geométricos.

Utilizar materiais concretos para a construção e
representação das formas
geométricas planas.
Direcionar atividades
lúdicas e escritas para
reconhecimento, comparação e nomeação de figuras
planas.

(EF02MA16) Estimar, medir
e comparar comprimentos
de lados de salas (incluindo
contorno) e de polígonos,
Medida de comprimen- utilizando unidades de
to: unidades não padro- medida não padronizadas
nizadas e padronizadas e padronizadas (metro,
(metro, centímetro e
centímetro e milímetro) e
milímetro)
instrumentos adequados.

Conduzir momentos para
medições de ambientes
da escola, da sala e das
crianças utilizando medidas como o palmo, metro,
centímetro, contorno, pés,
braços, passos, etc.
Utilizar materiais concretos
de medição em atividades
práticas e escritas (régua,
trena, fita métrica, barbante, etc.).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02MA17) Estimar, medir
e comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de
medida não padronizadas
ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

Propor momentos de
comparação, estimativa
e medição de massa (kg
e g) utilizando balanças
diversas, desenvolvendo
estratégias pessoais.
Propor atividades práticas de
medidas de capacidade através de meios diversos, como
copos de medida, xícaras,
colheres, embalagens de produtos, etc. Atividades de estimativas: verificação da massa
de produtos do cotidiano
dos alunos (refrigerante, açaí,
arroz, feijão, sabão, etc.).
Confecções de cartazes
com rótulos. Brincadeira do
mercadinho para aprender
a comprar em grama, em
litro etc.

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo
entre duas datas, como dias
da semana e meses do ano,
utilizando calendário, para
planejamentos e organização de agenda.

Disponibilizar atividades de
manipulação de diversos
meios para observação e
leitura de tempo (calendários, relógios, cronogramas,
agendas, etc.).
Construir tabelas e gráficos
a partir de coleta de dados
obtidos no cotidiano escolar (ex.: calendário, idade,
data de nascimento, etc.).

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

Grandezas e
medidas

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Medidas de tempo:
intervalo de tempo, uso
do calendário, leitura
de horas em relógios
digitais e ordenação de (EF02MA19) Medir a
datas
duração de um intervalo de
tempo por meio de relógio
digital e registrar o horário do início e do fim do
intervalo.

(EF02MA20) Estabelecer
a equivalência de valores
entre moedas e cédulas do
sistema monetário brasileiro para resolver situações
Sistema monetário bra- cotidianas.
sileiro: reconhecimento
de cédulas e moedas e
equivalência de valores

Realizar atividades em
grupo e individual com uso
de materiais concretos para
comparação e escrita para
registro de intervalos de
tempo. Confecção de relógios com materiais recicláveis, como papelão, caixa de
pizza, isopor, garrafa pet etc.
Implementação de atividades envolvendo a
simulação de vendas, como
mercadinhos e feiras, com
utilização de cédulas e
moedas fictícias.
Atividades práticas, lúdicas
e interativas em sala, nas
quais se reconhece dinheiro em moedas, células,
trabalhando com o produto
e a resolução do problema
envolvendo cálculo mental,
adição e subtração.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02MA21) Classificar
resultados de eventos
cotidianos aleatórios como
“pouco prováveis”, “muito
prováveis”, “improváveis” e
“impossíveis”.

Coleta e construção de gráficos, tabelas e listas a partir
de situações do cotidiano
do aluno a fim de ler, interpretar e organizar dados.

(EF02MA22) Comparar
informações de pesquisas
apresentadas por meio de
tabelas de dupla entrada e
em gráficos de colunas simProbabilidade e
ples ou barras, para melhor
estatística
compreender aspectos da
Coleta, classificação e
representação de dados realidade próxima.
em tabelas simples e
(EF02MA23) Realizar pesde dupla entrada e em quisa em universo de até 30
gráficos de colunas
elementos, escolhendo até
três variáveis categóricas de
seu interesse, organizando
os dados coletados em
listas, tabelas e gráficos de
colunas simples.

Construção de gráficos por
meio de pesquisas em sala
de aula e partir de situações
da vivência dos alunos. Ex.:
time de futebol que torce,
tipos de fruta e de comida
favoritos, brincadeiras
favoritas, etc.

Análise da ideia de
aleatório em situações
do cotidiano

Realizar coleta de dados a
partir de situações do cotidiano do aluno ou familiar.
Construir tabelas e gráficos
de colunas envolvendo
variáveis categóricas e
numéricas sobre os assuntos coletados e expor no
caderno ou em cartazes.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Geografia

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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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.

Competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental
1.

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

2.

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

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios
de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

4.

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

5.

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

6.

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

7.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Convivência e interaO sujeito e seu
ções entre pessoas na
lugar no mundo
comunidade

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

(EF02GE01) Descrever a
história das migrações no
bairro ou comunidade em
que vive.

Propor atividade de representação gráfica plástica do
seu bairro.
Incentivar e direcionar pesquisas com cidadãos dos
bairros dos alunos, a fim
de conhecer suas origens e
costumes.

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas
no bairro ou comunidade
em que vive, reconhecendo
a importância do respeito
às diferenças.

Encaminhar rodas de
conversa (juntamente a estudos) que desenvolvam a
conscientização do respeito
às diferenças das populações inseridas nos bairros.
Produzir cartazes com
informações, comparando
costumes e tradições das
populações
dos bairros.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Riscos e cuidados nos
O sujeito e seu
meios de transporte e
lugar no mundo
de comunicação

Experiências da comunidade no tempo e no
espaço

Conexões e
escalas
Mudanças e
permanências

O mundo do
trabalho

Tipos de trabalho
em lugares e tempos
diferentes

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

(EF02GE03) Comparar
diferentes meios de transporte e de comunicação,
indicando o seu papel na
conexão entre lugares, e
discutir os riscos para a vida
e para o ambiente e seu uso
responsável.

Apresentar os diversos
meios de transporte e
comunicação, suas classificações e importância no
meio social.
Estimular e direcionar
pesquisas sobre a evolução
dos meios de transporte e
comunicação.
Proporcionar atividades
sobre o funcionamento
dos meios de transporte e
locomoção da sociedade,
compreendendo que estes
são uma necessidade para o
homem.

(EF02GE04) Reconhecer
semelhanças e diferenças
nos hábitos, nas relações
com a natureza e no modo
de viver de pessoas em
diferentes lugares.

Proporcionar atividades e
organizar rodas de conversas para a discussão e
reflexão no modo de viver
das pessoas em diferentes
lugares.

(EF02GE05) Analisar
mudanças e permanências,
comparando imagens de
um mesmo lugar em diferentes tempos.

Proporcionar material
multimídia com informações/imagens que exemplifiquem as mudanças de
determinados lugares feitas
pelo homem ou não.
Levar o aluno a refletir
sobre as mudanças que
ocorrem em diversos aspectos com a paisagem no
decorrer do tempo.

(EF02GE06) Relacionar o
dia e a noite a diferentes
tipos de atividades sociais
(horário escolar, comercial,
sono etc.).

Levar os alunos a reconhecer e relacionar determinadas atividades do nosso
cotidiano aos períodos do
dia.
Propor atividades de reconhecimento dos diferentes
tipos de trabalho na escola
e em seu entorno.

(EF02GE07) Descrever
as atividades extrativas
(minerais, agropecuárias e
industriais) de diferentes
lugares, identificando os
impactos ambientais.

(EF02GE07CR01)
Conhecer e
entender as
principais atividades econômicas do município
de Cerejeiras e
região

Estimular pesquisas sobre
atividades extrativas,
possibilitando informações
a fim da reflexão sobre os
impactos ambientais que
essas atividades causam
nos ambientes.
Realizar pesquisas sobre
as atividades econômicas
do município e da região,
identificando as principais.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Formas de
representação
e pensamento
espacial

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

Promover atividades para
mensuração de objetos e
ambientes utilizando pé,
passos, mãos, a própria
altura e objetos com diferentes espessuras.

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência
(escola e moradia) em
imagens aéreas e mapas
(visão vertical) e fotografias
(visão oblíqua).

Propor aos alunos múltiplas
oportunidades de trabalho
com material concreto
para que eles cheguem à
representação espacial e
assim consigam construir,
aperfeiçoar e transferir
conceitos, compreendendo,
identificando e reconhecendo semelhanças e diferenças entre os ambientes.

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e
posição de objetos (referenciais espaciais, como frente
e atrás, esquerda e direita,
em cima e embaixo, dentro
e fora) por meio de representações espaciais da sala
de aula e da escola.

Apresentar diferentes
ambientes de diversos
modos: fotografias croquis
e maquetes a fim de que
percebam os ambientes
de perspectivas e ângulos
diversificados.
Instruir a construção de
maquetes de ambientes em
que os alunos frequentam,
como sala de aula, escola,
casa, quarto, etc.

Localização, orientação e representação
espacial

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de
representação (desenhos,
mapas mentais, maquetes)
para representar componentes da paisagem dos
lugares de vivência.

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF02GE11CR01)
Identificar os
diferentes tipos
de solo existentes na região de
Cerejeiras.
Reconhecer
o impacto
ambiental
causados pelo
uso de agrotóxico, inseticidas e
fertilizante.

Despertar nos alunos a
curiosidade e interesse em
relação ao ambiente onde
vivem.
Propor a observação das
características existentes
na cidade e no campo,
percebendo os modos de
alimentação.
Mostrar as formas de exploração da água e do solo nos
diferentes locais (cidade e
campo).
Propor situações, nas quais
sejam observados os três
estados físicos da água.
Coletar amostra de tipos de solo para realizar
experiências.
Uso de panfleto, textos
informativos,
palestras, vídeos e cartazes.
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – História
Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

A noção do “Eu” e do
A comunidade e “Outro”: comunidade,
seus registros
convivências e interações entre pessoas

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Propor atividade de
representação textual e
de imagens (fotografias e
ilustrações) do seu bairro.
Incentivar e direcionar
pesquisas relacionadas aos
espaços sociais dos bairros
onde os alunos residem, a
fim de conhecer a história
deles.

(EF02HI02) Identificar e
descrever práticas e papéis
sociais que as pessoas
exercem em diferentes
comunidades.

Encaminhar rodas de
conversa (juntamente com
estudos) que desenvolvam a conscientização do
respeito às diferenças das
populações inseridas nos
bairros.

(EF02HI03) Selecionar
situações cotidianas que
remetam à percepção de
mudança, pertencimento e
memória.

Produzir trabalhos coletivos, como entrevistas em
vídeos de personagens
importantes dos bairros.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

A comunidade e
seus registros

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

A noção do “Eu” e do
“Outro”: registros de experiências pessoais e da
comunidade no tempo
e no espaço

(EF02HI04) Selecionar e
compreender o significado
de objetos e documentos
pessoais como fontes de
memórias e histórias nos
âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais
e de grupos próximos ao
seu convívio e compreenFormas de registrar e
der sua função, seu uso e
narrar histórias (marcos seu significado.
de memória materiais e
imateriais)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02HI04CR01) Roda de conversa, fotograResgatar as
fias, palestras, pesquisas
fontes históricas entre outros.
da família e da
comunidade do
município de
Cerejeiras.
(EF02HI05CR01)
Conhecer
conceitos como
patrimônios
históricos materiais e imateriais,
utilizando-os na
identificação dos
patrimônios com
elevado grau de
significação da
comunidade.

Fazer levantamento de
patrimônios históricos
materiais e imateriais,
reconhecendo os significados destes, para valorização
local cerejeirense.

(EF02HI06) Identificar e
organizar, temporalmente,
fatos da vida cotidiana,
usando noções relacionadas ao tempo (antes,
durante, ao mesmo tempo
e depois).

Realizar passeio em locais
considerados patrimônios
históricos. Apresentar
marcadores de tempo,
como: relógios, calendários
e ampulhetas (antigos e
atuais).

(EF02HI07) Identificar e
utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na
comunidade, como relógio
e calendário.

Montar mural de fotos com
fatos e(ou) datas comemorativas da região e(ou) país
analisando a passagem de
tempo.

(EF02HI08) Compilar
histórias da família e/ou da
comunidade registradas em
diferentes fontes.

Encaminhar pesquisas
familiares e produção de
cartazes com imagens e
legendas de acontecimentos no contexto da comunidade local.

(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais
que remetam à própria
experiência no âmbito da
família e/ou da comunidade, discutindo as razões
pelas quais alguns objetos
são preservados e outros
são descartados.

Encaminhar estudos e
pesquisas com certidões
de nascimento, levantando
dados da história das famílias. Convidar pais de alunos
para apresentar objetos
que fazem parte da história
familiar, ressaltando sua
importância e valorização.

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho
A sobrevivência e a rela- existentes na comunidade
ção com a natureza
em que vive, seus significados, suas especificidades e
importância.

Realizar pesquisas com a
comunidade e convidar
pioneiros do município para
relatos de trabalho e desenvolvimento econômico do
município e da região.

O tempo como medida

As fontes: relatos orais,
objetos, imagens
(pinturas, fotografias,
As formas de
vídeos), músicas, escrita,
registrar as
tecnologias digitais de
experiências da
informação e comunicomunidade
cação e inscrições nas
paredes, ruas e espaços
sociais.

O trabalho e
a sustentabilidade na
comunidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

O trabalho e
a sustentabilidade na
comunidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas
de trabalho existentes na
A sobrevivência e a relacomunidade em que vive.
ção com a natureza

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02HI11CR01)
Conscientizar os
alunos sobre a
importância da
preservação e do
reflorestamento
às margens do
rio Arara em
Cerejeiras.

Visitas ao local, observação
da natureza, desenhos ao ar
livre, textos informativos e
estratégias de preservação,
como limpeza do lixo e
plantio de árvores.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ciências

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF02CI01) Identificar de
que materiais (metais,
madeira, vidro etc.) são
feitos os objetos que
fazem parte da vida
cotidiana, como esses
objetos são utilizados
e com quais materiais
eram produzidos no
passado.

Matéria e
energia

(EF02CI02) Propor o uso
de diferentes materiais
para a construção de
objetos de uso cotidiano, tendo em vista
Propriedades e usos dos
algumas propriedades
materiais
desses materiais (flexibiPrevenção de acidentes lidade, dureza, transpadomésticos
rência etc.).

Vídeos que exemplifiquem a formação e
origem de diferentes
materiais presentes em
objetos do dia a dia.
Apresentar objetos do
cotidiano para análise
dos materiais utilizados
para sua construção,
identificando suas
características.
(EF02CI02CR01)
Compreender a importância de evitar o desperdício de materiais na
produção de objetos de
uso cotidiano.
(EF02CI02CR02)
Identificar tecnologias
que contribuem para
minimizar os problemas ambientais (por
exemplo a reciclagem
do vidro, do papel, do
metal e do plástico,
entre outras).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF02CI03) Discutir os
cuidados necessários à
prevenção de acidentes
domésticos (objetos
cortantes e inflamáveis,
eletricidade, produtos
de limpeza, medicamentos etc.).
(EF02CI04) Descrever
características de
plantas e animais
(tamanho, forma, cor,
fase da vida, local onde
se desenvolvem etc.)
que fazem parte de seu
cotidiano e relacioná-las
ao ambiente em que
Seres vivos no ambiente eles vivem.
Vida e evolução
Plantas

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Promover momentos de
escrita para fixação do
conteúdo, reconhecimentos desses materiais
e suas características.
Encaminhar trabalhos
manuais de reciclagem,
para a construção de objetos de uso cotidiano,
a fim de perceber quais
materiais foram utilizados nessas produções.
Realizar visita ao barracão da coleta seletiva
de Cerejeiras, fazer
reciclagem.
Envolver os alunos
em rodas de conversa,
análise de imagens e
vídeos que apresentem
situações de risco e consequências de acidentes
domésticos.

(EF02CI04CR01)
Exemplificar a classificação dos animais que
pode ser de diferentes
maneiras, dependendo
do critério utilizado,
como local onde vivem,
modo de locomoção,
tipo de revestimento
do corpo, presença
ou ausência de ossos,
alimentação, extinção,
etc.

Despertar nos alunos a
curiosidade e o interesse em relação ao
ambiente onde vivem.
Propor a observação da
diversidade dos seres
vivos nos diferentes
ambientes, percebendo
modos de alimentação,
relação alimentar, locomoção e revestimento
do corpo.
Apresentar vídeos da
vida animal, identificando características,
hábitos e habitats de
diferentes espécies: promover desenhos individuais, pesquisas, coletas
de dados e relatos.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF02CI05) Investigar a
importância da água e
da luz para a manutenção da vida de plantas
em geral.

(EF02CI06) Identificar
as principais partes de
uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e
a função desempenhada por cada uma delas,
e analisar as relações
entre as plantas, o
ambiente e os demais
seres vivos.

Vida e evolução

Seres vivos no ambiente
Plantas

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Compreender a importância do Sol como
fonte de luz e energia
para preservação dos
seres vivos no planeta
Terra.
Compreender o Sol
como fonte primaria de
emissão de energia térmica (quente/frio), por
meio da percepção das
mudanças do tempo
(nublado, ensolarado e
chuvoso).

(EF02CI06CR01)
Reconhecer a importância de hábitos saudáveis
de higiene, (lavar as
mãos, escovar os dentes, tomar banho, entre
outros) para prevenir
doenças e proporcionar
bem-estar físico.
(EF02CI06CR02)
Compreender a importância das vacinas
para a prevenção de
doenças.
(EF02CI06CR03) Avaliar
que uma alimentação
saudável é muito importante para a qualidade
de vida, sugerindo
alimentos ricos em nutrientes para consumo.
(EF02CI06CR04)
Reconhecer que o Sol
é fonte de luz e calor
para o planeta Terra e
interfere nos processos
que tem relação aos
elementos da natureza
(ar, água e solo).
(EF02CI06CR05)
Avaliar que a biodiversidade precisa ser preservada, inclusive através
de ações sustentáveis,
para a manutenção do
meio ambiente e de
recursos para produção
de remédios, produtos e
alimentos.

Apresentar as espécies
de plantas (grandes e
pequenas) e a importância de cada uma para
o ecossistema.
Oportunizar o contato
com imagens, vídeos
e textos sobre animais
da fauna amazônica
e, também, o contato
físico com um animal da
região (ex.: tartarugas,
peixes, pássaros, etc.).
Propor situações de
observação e reconhecimento da importância
da água no desenvolvimento dos seres vivos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
2º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02CI07) Descrever as
posições do Sol em diversos horários do dia e
associá-las ao tamanho
da sombra projetada.

(EF02CI07CR01)
Estabelecer relações
de medida de tempo
em função da natureza
ao identificar ciclos da
natureza – dia e noite,
estações do ano.

Praticar em grupo,
técnicas de observação
e análise das sombras
formadas pelo Sol
segundo sua movimentação e posição.

(EF02CI08CR01)
Conhecer o efeito da
radiação solar sobre as
plantas, o ambiente e
demais seres vivos.

Realizar experiências
observando os efeitos
dos raios solares sobre
materiais diversos.

Movimento aparente do
Sol no céu
Terra e Universo
(EF02CI08) Comparar o
O Sol como fonte de luz
efeito da radiação solar
e calor
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos
de superfície (água,
areia, solo, superfícies
escura, clara e metálica
etc.).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental
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 brasileira –, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.

4.

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5.

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

6.

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7.

Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais,
por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8.

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

9.

Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com
suas histórias e diferentes visões de mundo.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

Elementos da
linguagem

Matrizes estéticas e
culturais

Artes visuais
Materialidades

Processos de criação

HABILIDADES –
DO 1 AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade
de simbolizar e o repertório
imagético.

Produções artesanais individuais e coletivas, confecção
de fantoches, desenhos, dobraduras, colagens, pintura
e outros elementos.

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

Leitura de imagens da natureza e suas modificações ao
longo do tempo.
Sugerir atividades que levem em conta a diversidade
de formas.

(EF15AR03) Reconhecer
e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e nacionais.

Apresentar fotografias de
diversos assuntos e de profissionais do ramo, a fim de
realizar uma reflexão sobre
a importância da fotografia
na atualidade.

(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e
não convencionais.

Ler, interpretar e criar histórias em quadrinhos.
Sugerir atividades que promovam reconhecimento e
prática de traçados diversos
em figuras e contornos.
Promover pinturas em diversas texturas e com vários
materiais.
Envolver os alunos em
situações de misturas e criação de cores, com pinturas
em diversos materiais.

(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo
e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade.

Apresentar obras de arte e
autores distintos, com objetivo de observação e análise
das diferentes expressões
ao longo do tempo.

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

Oportunizar aos alunos
momentos de apreciação
de matrizes internacionais
(africana e oriental), contextualizando-as nas expressões artísticas nacionais,
regionais e locais.
Encaminhar atividade de
produção e reprodução de
artes visuais inspirada nas
matrizes africana e oriental.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Sistemas da linguagem

Contextos e prática

HABILIDADES –
DO 1 AO 5º ANO
(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do
sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Dança

Processos de criação

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Estimular a valorização das
produções individuais a
partir de rodas de conversa.
Possibilitar diferentes
momentos e procedimentos que envolvam todos os
alunos na construção do
novo a partir de uma ideia
sustentável, utilizando
diversos materiais.

(EF15AR08) Experimentar
e apreciar formas distintas
de manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e
o repertório corporal.
(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes do
corpo e destas com o todo
corporal na construção do
movimento dançado.

Elementos da
linguagem

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Apresentar atividades
que envolvam danças em
diferentes códigos (intercaladas, triângulo, roda,
bolinho, fila e diagonal).

(EF15AR10) Experimentar
diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de
movimento (lento, moderado e rápido) na construção
do movimento dançado.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual,
coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos
estruturais, dinâmicos e
expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos códigos
de dança.

Apresentar atividades
que envolvam danças em
diferentes códigos (intercaladas, triângulo, roda,
bolinho, fila e diagonal).

(EF15AR12) Discutir, com
respeito e sem preconceito,
as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola, como
fonte para a construção de
vocabulários e repertórios
próprios.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contexto e práticas

Elementos da
linguagem

Música

Materialidades

HABILIDADES –
DO 1 AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR13) Identificar
e apreciar criticamente
diversas formas e gêneros
de expressão musical, reconhecendo e analisando os
usos e as funções da música
em diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.

Envolver os alunos em
momentos de apreciação
de vídeos e áudios contendo diversas expressões e
ritmos musicais;
Propiciar jogos e brincadeiras musicais que despertem
o interesse, a percepção,
imitação e criação de sons
diversificados.

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos constitutivos da música (altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de
jogos, brincadeiras, canções
e práticas diversas de composição/criação, execução e
apreciação musical.

Incentivar a improvisação
e o relaxamento: andar
seguindo o ritmo de uma
música, leve como uma
pluma, pesado como um
elefante em forma circular
e preenchendo um espaço
delimitado.

(EF15AR15) Explorar fontes
sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo
(palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as
características de instrumentos musicais variados.

Criar instrumentos musicais
e objetos sonoros a partir
de sucatas.
Propiciar atividades que
explorem sons corporais e
do meio ambiente.
Prover o contato do aluno
com instrumentos de sopro,
corda e percussão.
Confeccionar e utilizar
instrumentos musicais com
sucata e outros materiais
diversos.

Notação e registro
musical

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro
musical não convencional
(representação gráfica de
sons, partituras criativas
etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação
musical convencional.

Processos de criação

(EF15AR17) Experimentar
improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual,
coletivo e colaborativo.

Organizar atividades musicais através de histórias que
estimulem a visualização
imaginária e percepção do
próprio corpo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Contextos e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas
de manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo
a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e
o repertório ficcional.

Trabalhar com textos
verbais, mímica/imitação,
dramatização, releitura e
reelaboração dos contos
por meio da linguagem
teatral.

Elementos da
linguagem

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos
teatrais (variadas entonações de voz, diferentes
fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas
etc.).

Propor atividades que desenvolvam a comunicação,
expressão facial, gestual e
outros.

(EF15AR20) Experimentar o
trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em
teatro, explorando desde
a teatralidade dos gestos
e das ações do cotidiano
até elementos de diferentes matrizes estéticas e
culturais.

Teatro

Processos de criação

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES –
DO 1 AO 5º ANO

(EF15AR21) Exercitar a
imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e
fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao
compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos
ou outros pontos de partida, de forma intencional e
reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um personagem teatral, discutindo
estereótipos.

Artes
integradas

Processos de criação

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Desenvolver atividades
que envolvam música,
teatro, pintura, fotografia e literatura de forma
interdisciplinar.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1 AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Matrizes estéticas
culturais

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e
culturais.

Promover o contato com a
musicalidade contida em
diferentes matrizes a fim de
ampliar vivências e experiências, atribuindo a ela
uma função social.

Patrimônio cultural

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

Utilizar meios e técnicas
que proporcionem aos alunos conhecerem e valorizarem a cultura local, nacional
e internacional com base
em matrizes indígenas,
africanas e europeias, compreendendo sua influência
nas linguagens artísticas.

(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística.

Organizar momentos de
criação, estruturação,
filmagem e exposição em
sites, peças teatrais fazendo
uso de meios tecnológicos
disponíveis ao grupo.
Envolver os alunos em
momentos de utilização
de multimeios que proporcionem o contato com
novas técnicas de pintura e
desenho.

Arte e tecnologia

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ensino Religioso

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O eu, a família e o ambiente de convivência.

Identidades e
alteridades

HABILIDADES –
2ºANO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Manifestações
religiosas

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF02ER01) Reconhecer
os diferentes espaços de
convivência.

Propor atividades de identificação de grupos e espaços
de convivência, como casa,
escola, igreja, vizinhança, etc.
Elaboração de pesquisas, maquetes, desenhos, cartazes,
cruzadinhas, caça-palavras e
atividades extraclasses.

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados
ambientes de convivência.

Realizar pesquisas familiares, individuais e em grupo
sobre culturas diversificadas, seus hábitos, costumes e crenças, analisando
ambientes de convivência.
Proporcionar momentos de
apresentações orais sobre
atividades dos grupos de
convivência que os alunos
fazem parte.

(EF02ER03) Identificar
as diferentes formas de
registro das memórias pessoais, familiares e escolares
(fotos, músicas, narrativas,
álbuns...).

Proporcionar momentos de
estudo para o reconhecimento de fontes históricas
diversas, como: fotos, música, narrativas, documentos,
livros, objetos, etc.
Realizar exposições, produções, registros, debates, etc.

(EF02ER04) Identificar
os símbolos presentes
nos variados espaços de
convivência.

Apresentar imagens de
símbolos de instituições e
grupos comunitários diversos e seus significados.
Confeccionar cartazes,
exposições, desenhos,
produções, etc.

(EF02ER05) Identificar,
distinguir e respeitar símbolos religiosos de distintas
manifestações, tradições e
instituições religiosas.

Apresentar, por meio de
cartazes, vídeos ou imagens,
símbolos religiosos diversificados e seus significados,
despertando a conscientização e respeito pela diversidade de crenças.

(EF02ER06) Exemplificar
alimentos considerados
sagrados por diferentes
culturas, tradições e expressões religiosas.

Informar os alunos, por
meio de vídeos, imagens,
ilustrações, textos e conversas, apresentando variados
alimentos relacionados às
tradições religiosas e suas
significações.

(EF02ER07) Identificar
significados atribuídos a
alimentos em diferentes
manifestações e tradições
religiosas.

Proporcionar o contato
direto com alimentos considerados sagrados em tradições religiosas, realizando
pesquisas, ilustrações,
cartazes, vídeos, etc.

Memórias e símbolos

Símbolos religiosos

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Alimentos sagrados
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3° Ano do Ensino Fundamental
Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Língua Portuguesa
Competências específicas da Área de Linguagem para o Ensino Fundamental
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 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.

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO
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7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente
Decodificação/Fluência e, em seguida, em voz alta,
de leitura
com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de
textualidade adequado.

Formação de leitor

Compreensão

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Leitura/escuta
(Compartilhada
e autônoma)

Estratégia de Leitura

Jogral.
Leitura coletiva e individual
de textos.
Leitura de texto para a turma (pelo aluno e professor).

(EF35LP02) Selecionar livros
da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula
e/ou disponíveis em meios
digitais para leitura individual,
justificando a escolha e compartilhando com os colegas
sua opinião, após a leitura.

Mural do leitor. Contação
de história pelo aluno.
Varal literário expositivo.
Leitura pelo uso tecnológico, como Data Show, caixa
de som, microfone e etc.

(EF35LP03) Identificar a
ideia central do texto, demonstrando compreensão
global.

Roda de leitura.
Lançar hipóteses sobre o
que tais gêneros textuais
conteriam.
Verificar se conhecem o
gênero pelo nome resenha.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos
lidos.

Atividades impressas.
Diálogo com argumentações
significativas e reflexivas.

(EF35LP05) Inferir o sentido
de palavras ou expressões
desconhecidas em textos,
com base no contexto da
frase ou do texto.

Escrita e reescrita.
Uso do dicionário.

(EF35LP06) Recuperar
relações entre partes de um
texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.

Análise de texto coletivamente com apontamentos
referentes a explorar novas
palavras e seus sentidos ou
significados.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Estratégia de Leitura

Leitura/escuta
(Compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES –
3º ANO

Construção do sistema
alfabético
Convenções da escrita

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação
ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e
da função social do texto),
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
as condições de produção e
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos
gráficos, imagens, dados
da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências
realizadas antes e durante a
leitura de textos, checando
a adequação das hipóteses
realizadas.

Livros infantis.
Explorar diferentes metodologias em relação à apreciação de gêneros textuais verbais e não verbais presentes
na rotina da criança.
Leituras com inferências.

(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.

Utilizar textos impressos.

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

História em quadrinho.

(EF15LP01) Identificar a
função social de textos
que circulam em campos
da vida social dos quais
participa cotidianamente (a
Reconstrução das
casa, a rua, a comunidade,
Condições de produção
a escola) e nas mídias ime recepção de textos.
pressa, de massa e digital,
reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.

Produção de
textos
(escrita compartilhada e
autônoma)

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF35LP07) Utilizar, ao
produzir um texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas
de concordância nominal e
verbal, pontuação (ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações)
e pontuação do discurso
direto, quando for o caso.

Leitura e interpretação de
textos.

Propor a resolução de
exercícios do livro didático,
individual ou em pequenos
grupos, solicitando pesquisas em livros, jornais e
revistas com a finalidade de
recolher exemplos e situações que ilustrem o tópico
linguístico estudado.
Revisão coletiva de texto
produzido pelo aluno.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

(EF35LP08) Utilizar, ao
produzir um texto, recursos de referenciação (por
substituição lexical ou por
Construção do sispronomes pessoais, postema alfabético/
sessivos e demonstrativos),
Estabelecimento de
vocabulário apropriado ao
relações anafóricas na
gênero, recursos de coesão
referenciação e constru- pronominal (pronomes anação da coesão
fóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo,
causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível suficiente de informatividade.

Planejamento de texto

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Produção de
textos
(escrita compartilhada e
autônoma)

Planejamento de texto/
Progressão temática e
paragrafação

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Uso do dicionário, agenda
telefônica.
Resolução de exercícios do
livro didático, individual
ou em pequenos grupos,
solicitando pesquisas em
livros, jornais e revistas com
a finalidade de recolher
exemplos e situações que
ilustrem o tópico linguístico
estudado.

(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem
escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto);
a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações necessárias à produção
do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

Produção de textos
coletivos.
Texto lacunado.
Elaboração de histórias em
quadrinho.

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

Práticas de produção de
texto individual, coletivo
e em duplas, em diversos
gêneros e suportes.
Incentivar o aluno a interagir
com o conteúdo proposto,
despertando o interesse
dele em como, quando e
onde fazer o uso do parágrafo, sendo ele parte de uma
estrutura da escrita.
Leitura e reprodução de
textos que apresentam
parágrafos.
Escrita e reescrita. Produção
de diversos tipos de textos,
tais como bilhetes, cartas, histórias imaginárias
a partir de um vídeo,
áudio, documentário e
etc. Explorando sempre
a posição e a função do
parágrafo.
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Produção de
textos
(escrita compartilhada e
autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e revisar
o texto produzido com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo,
fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

Produção textual e reescritas de textos conhecidos.
Revisão textual individual e
coletiva.

Edição de texto

(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual
ou digital.

Apresentação de softwares
educacionais a exemplo da
HQ em aparelhos individuais ou coletivos (Data
Show).

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas
de edição de texto, para
Utilização da tecnologia editar e publicar os textos
produzidos, explorando os
digital
recursos multissemióticos
disponíveis.

Textos digitalizados.
Confecção de jornal com
notícias sobre a comunidade local.
Utilização de softwares
educacionais sobre mapas
conceituais de diversos
assuntos da atualidade.

Forma de composição
de gêneros orais

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

Entrevistas direcionadas a
órgãos de comunicação.
Levantamento de
dados.
Pesquisas.
Debates.

Letras de músicas.
Acervo com diversos gêneros musicais que contemple
a variação linguística.
Textos lacunados.

Variação linguística

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais,
urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades linguísticas como
características do uso da língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes
culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.

Oralidade

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Discurso.

Oralidade pública/
Intercâmbio conversacional em sala de aula

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom
de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

Entrevista.

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores e colegas, formulando
perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

Características da conversação espontânea

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com
a situação e a posição do
interlocutor

Produção de textos orais.
Contação de histórias
conhecidas.
Utilizar jogos de dramatização e organização de
regras coletivas, simulando
situações do cotidiano.

(EF15LP12) Atribuir
significado a aspectos não
linguísticos (paralinguísAspectos não linguísti- ticos) observados na fala,
cos (paralinguísticos) no como direção do olhar, riso,
ato da fala
gestos, movimentos da
cabeça (de concordância
ou discordância), expressão
corporal, tom de voz.

Relato oral/Registro
formal e informal
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Análise linguís- Construção do sistetica/semiótica ma alfabético e da
(ortografização) ortografia

Declamação de jogral.

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

Relato pessoal.

(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer
dúvida sobre a escrita de
palavras, especialmente no caso de palavras
com relações irregulares
fonema-grafema.

Cruzadinhas.
Caça-palavras.
Bingo.
Pesquisa em dicionário.
Ditado.
Tabelas.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Construção do sistema alfabético e da
ortografia

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/Acentuação

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03LP01) Ler e escrever
palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr;
s/ss; o (e não u) e e (e não i)
em sílaba átona em final de
palavra – e com marcas de
nasalidade (til, m, n).

Ditados diversos.
Bingo de palavras.
Atividades impressas.

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

Gincanas e brincadeiras
envolvendo conhecimentos
gramaticais adquiridos ao
longo das aulas.
Jogos educativos.
Atividades impressas.

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

Músicas, parlendas, poesias,
quadrinhas e trava-língua
que estejam inseridos nos
dígrafos.

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

Atividades lúdicas e
educativas.
Fichas de leitura enfatizando as consoantes
estudadas.

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

Projetor de slide ou cartaz
com as palavras do slide.
Material para produzir um
cartaz com as respostas dos
alunos.
Ressalte a importância de
analisarem tanto a pronúncia quanto a escrita de cada
uma delas.
Explore semelhanças e
diferenças entre elas. Se
necessário, oportunize a
consulta ao dicionário.

(EF03LP05) Identificar o
Segmentação de panúmero de sílabas de palavras/Classificação de
lavras, classificando-as em
palavras por número de
monossílabas, dissílabas,
sílabas
trissílabas e polissílabas.

Atividades impressas com
conteúdos pertinentes à
classificação silábica.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

Exponha um quadro, como
a tabela do slide, distribua
fichas com as palavras do
slide para os alunos.
Estabelecer um critério
para separar as palavras
e resolver as atividades
de maneira que os alunos
apontem a maior diferença
entre palavras acentuadas
e não acentuadas, ou seja,
monossílabos acentuados e
não acentuados.

(EF03LP07) Identificar a
função na leitura e usar na
escrita ponto-final, ponto
de interrogação, ponto de
exclamação e, em diálogos
(discurso direto), dois-pontos e travessão.

Projete ou entregue cópias
prontas do texto ou passe
no quadro.
Faça a leitura para os
alunos, promova a compreensão geral por meio
de questionamentos sobre
cenário, personagens,
conflito, resolução e uso das
pontuações na escrita.

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

Informe que algumas palavras costumam estar próximas dizendo: quem fez, o
quê fez, onde e quando a
situação aconteceu, ou seja,
são os verbos que indicam
a ação daquele substantivo.
E que, muitas vezes, as palavras são da mesma família
e, com acréscimo de outras
letras, ela muda de classe
gramatical.
Converse com os alunos
sobre o fato de algumas
palavras serem usadas para
nomear seres, objetos, lugares, propriedades, relações
e sentimentos.

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

Elaborar listas de palavras,
favorecendo a antecipação
do contexto e contribuindo
para a compreensão morfológica da palavra.

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

Atividades impressas, em
slides e vídeos com leituras
escritas de diversos gêneros
textuais.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Morfologia

Morfossintaxe

Morfologia

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03LP06) Identificar a
sílaba tônica em palavras, classificando-as em
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
Construção do sistema
alfabético

Pontuação

HABILIDADES
CEREJEIRAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO
(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos
na formação de palavras
derivadas de substantivos,
de adjetivos e de verbos,
utilizando-os para compreender palavras e para
formar novas palavras.

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Informe sobre a variedade
de palavras que exprimem
ação ou que nomeiam algo
e que essas palavras se relacionam, sendo nomeadas,
na análise do funcionamento da língua portuguesa,
como substantivo e verbo.
Solicite aos alunos outros exemplos de verbos
e substantivos que eles
conhecem.
Converse com os alunos
sobre a formação de novas
palavras usando prefixos e
sufixos, mas mostrando que
a linguagem formal só admite novas palavras se elas
forem realmente necessárias e formadas de acordo
com as regras da língua. Por
exemplo: “O menino gosta
de sorvete”. Gostar = verbo.
“O sorvete é gostoso”.
Gostar + oso = qualidade
do sorvete (adjetivo).

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos
injuntivos instrucionais
(receitas, instruções de
montagem etc.), com a
estrutura própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação de passos a serem
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos
gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.

Textos literários.
Manuais de instruções.
Receitas culinárias
(trabalhar na prática).
Leitura individual.
Análise coletiva quanto à
estrutura textual e a sua
concordância verbal.

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais e diários, com
expressão de sentimentos
e opiniões, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero
carta e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Leituras (poesias, cartas,
bilhetes, textos informativos, fábulas, jornalísticos,
piadas, história em quadrinhos etc.).
Leitura em grupo, individual, compartilhada e feita
pelo professor.
Leitura de audição (ouvir e
contar histórias por meio de
tecnologia).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar,
cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas,
cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.

209

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 209

15/12/2020 16:26:04

UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Análise linguísLeitura de imagens em
tica/semiótica
narrativas visuais
(ortografização)

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

Produção de
textos (escrita
Escrita colaborativa
compartilhada e
autônoma)

(EF03LP13) Planejar e
produzir cartas pessoais e
diários, com expressão de
sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções
dos gêneros carta e diário
e considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Produção textual coletiva
compartilhada, professor
escriba, imagens, vídeos
diversos e etc.

Escrita e reescrita de diferentes gêneros textuais.

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

(EF03LP14) Planejar e
produzir textos injuntivos instrucionais, com a
estrutura própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação de passos a serem
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos
gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
(EF03LP15) Assistir, em
vídeo digital, a programa de
culinária infantil e, a partir
dele, planejar e produzir
receitas em áudio ou vídeo.

Reprodução de histórias
ou qualquer outro tipo
de leitura, ouvindo-a ou
verbalizando-a.
Dramatização de histórias.
Observação quanto à
expressão e interpretação
da leitura

(EF03LP16) Identificar e
reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas,
instruções de montagem,
digitais ou impressos), a
formatação própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação de passos a ser
seguidos) e a diagramação
específica dos textos desses
gêneros (lista de ingredientes ou materiais e instruções de execução – “modo
de fazer”).

Especificação na linguagem
requerida em notícias e
manchetes, slides e corpo
de notícia simples para o
público infantil e cartas de
reclamação infantil.
Adequar gradativamente os
textos à estrutura da linguagem argumentativa.

Oralidade

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Escrita colaborativa

Produção de texto oral

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(ortografização)
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(ortografização)

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF03LP17) Identificar e
reproduzir, em gêneros
epistolares e diários, a formatação própria desses textos
(relatos de acontecimentos,
expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a
diagramação específica dos
textos desses gêneros (data,
saudação, corpo do texto,
despedida, assinatura).

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Roda de conversa dirigida
com objetivos específicos.
Relatos organizados entre
alunos e professor.
Temas atuais ou familiares.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

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

Cartas com diferentes contextos e funções.
Leitura e releitura textual
compartilhada.
Observações relevantes
quanto aos gêneros que
compõem a estrutura de
leitura jornalística.

(EF03LP19) Identificar e
discutir o propósito do uso
de recursos de persuasão
(cores, imagens, escolha de
palavras, jogo de palavras,
tamanho de letras) em
textos publicitários e de
propaganda, como elementos de convencimento

Pesquisas com temas
atrativos e próprios com a
habilidade pedida.
Textos.
Debates.

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

(EF3LPCR01)
Proporcionar,
criar ambientes
de leituras com as
narrativas sugeridas na BNCC.
(EF3LPCR02)
Desenvolver
trabalhos em
equipes, usando
as mídias como
ferramenta de
leitura.
(EF3LPCR03)
Pesquisar e catalogar gêneros
textuais para
leitura e compreensão deles.

Leituras com inferências.
Textos narrativos.
Dramatização.
Trabalho em equipes de
leitura e compreensão.
Momentos de troca de
ideias e apontamentos
quanto ao gênero lido pelo
colega, contribuições e
revisão de leitura.
Posicionamento e entonações de vozes.
Leitura com autonomia.
Pesquisa na internet.
Ressignificação de leituras
digitais. Apresentação de
contos populares e contos
de fadas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens;
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da
Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Produção de
textos (escrita
Escrita colaborativa
compartilhada e
autônoma)

Oralidade

Planejamento e produção de texto

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03LP20) Produzir cartas
dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas
do leitor ou de reclamação
a jornais ou revistas), dentre
outros gêneros do campo
político-cidadão, com opiniões e críticas, de acordo
com as convenções do gênero carta e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Retome com os alunos
algumas características
principais da carta de leitor.
Solicitar que eles produzam
seus textos.
Após a produção individual do texto, peça aos
alunos que troquem suas
produções com um colega,
de forma que cada um
possa analisar a produção
do outro, dando dicas de
melhoria.

(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos
de campanhas de conscientização destinados ao
público infantil, observando
os recursos de persuasão
utilizados nos textos publicitários e de propaganda
(cores, imagens, slogan,
escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho e tipo de
letras, diagramação).

Produção textual e reescrita
de textos conhecidos.
Revisão textual individual e
coletiva.
Demonstrar com materiais
concretos e digitais como
pode – se elaborar seus diferentes gêneros textuais e
suas estruturas linguísticas
de escrita e pronúncia.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado
a situações vivenciadas na
escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Momentos apropriados
devem ser estabelecidos
para que haja a roda de
conversa, porém direcionada a temas pertinentes
e relevantes, fazendo-se
um registro formal por
meio de cartazes, panfletos, bilhetes ou cartas para
outras turmas, recados de
orientação escolar, ter um
registro formal e expositivo
também.

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

Trabalho em equipe orientado pelo professor.
Pesquisas sobre temas
pertinentes.
Visita à rádio da cidade.
Pesquisa com dados sobre
quais notícias os alunos
gostariam de ouvir.
Implantar temas atrativos
aos ouvintes. Comparar os
jornais impressos com os
que apresentam-se nas mídias, no cotidiano do aluno
(campanhas de vacina)
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Analise linguísForma de composição
tica/semiótica
dos textos
(ortografização)

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Revisão das escritas e de
concordância textual.
Análise do trabalho desenvolvido, fazendo apontamentos verbais quanto aos
posicionamentos dos leitores. Reflexão sobre ajustes
que podem ser melhorados.

(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo
de notícias simples para
público infantil e cartas de
reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

Roteiro.
Escrita.
Textos impressos.

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia,
relatos de observações e
de pesquisas em fontes de
informações, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Momentos de leitura e
conversa.
Apontamentos positivos e
negativos.
Provocar no aluno o senso
crítico e possibilitá-lo a
formar sua opinião.
Pesquisas na internet,
biblioteca, laboratórios de
ensino (que pode ser uma
pessoa), panfletos comerciais (gera aí o sentido de
comparação), etc.
Obter resultados significativos quanto ao que se leu e
interpretou.

(EF35LP17) Buscar e
selecionar, com o apoio do
professor, informações de
interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos
que circulam em meios
impressos ou digitais.

Junto ao professor, buscar
através de pesquisas de
campo de área.
Conhecimentos de pessoas
antigas que relatam suas
experiências quanto ao
saber sobre os fenômenos
naturais e sociais mesmos
sem a tecnologia.
Trazer aos alunos temáticas dos dias atuais em
atividades impressas, slides,
documentários por meio
da áudio-visão, filmes que
abordam a mesma temática.

Compreensão em
leitura

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Pesquisa

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/
escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao
estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Produção de
textos (escrita
Produção de textos
compartilhada e
autônoma)

Escuta de textos orais

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Oralidade

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar
resultados de observações
e de pesquisas em fontes
de informações, incluindo,
quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos
ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

Cartazes, projeção de slides,
contação de histórias,
áudios, Data Show com
imagens direcionadas ao
objetivo de ensino, uso da
internet, etc.
Juntamente, todos os alunos e a professora devem
fazer a escrita de um só
texto, sendo ele coletivo e,
após isso, cada aluno fazer
individualmente.
Comparar os textos, enfatizar pontos positivos e o que
é necessário melhorar.

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

Espaço para leitura,
chamando a atenção dos
alunos quanto à entonação
de voz, ao posicionamento de como está lendo e
ao domínio das palavras,
proporcionando o diálogo
construtivo entre todos.

(EF35LP19) Recuperar as
ideias principais em situaCompreensão de textos
ções formais de escuta de
orais
exposições, apresentações
e palestras.

Revisão dos conteúdos já
trabalhados e apresentados, compreendendo o foco
das ideias centrais do tema.

Planejamento de texto
oral
Exposição oral

(EF35LP20) Expor trabalhos
ou pesquisas escolares, em
sala de aula, com apoio de
recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas
etc.), orientando-se por
roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
comunicativa.

Atividades em equipes.
Pesquisas e produção de
atividades lúdicas, sejam
elas com cantigas de roda,
brincadeiras de roda, verbalização (falas integradas às
brincadeiras), dramatização,
jogral e outras.

Forma de composição
Análise linguís- dos textos
tica/semiótica
(ortografização) Adequação do texto às
normas de escrita

(EF03LP26) Identificar e
reproduzir, em relatórios
de observação e pesquisa,
a formatação e diagramação específica desses
gêneros (passos ou listas de
itens, tabelas, ilustrações,
gráficos, resumo dos resultados), inclusive em suas
versões orais

Pesquisa de campo
(temas diversos).
Debates.
Análise de temas
abordados.
Coleta de dados.
Amostragem.

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção
de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis,
quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Formação do leitor
literário

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

Estabelecem-se momentos
de leitura, direcionados
através de um
cantinho, carrinho ou de
uma colcha de leitura.
Roda de conversa, visitas à
biblioteca.
Projeto de leitura.

Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos,
observando o efeito de
sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso
de variedades linguísticas
no discurso direto.

Inferências com questionamentos linguísticos nas
mudanças interpretativas
que a escrita traz consigo
e observação comparativa
na variação dos sentidos
verbais.

(EF35LP23) Apreciar
poemas e outros textos
versificados, observando
rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e
seu efeito de sentido.

Articular gincanas da
leitura, exposição cultural,
recital de poesias e versos,
festival ou apresentação
de músicas compostas ou
representadas pelos alunos.

Apreciação
estética/Estilo

Textos dramáticos

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

(EF35LP24) Identificar
funções do texto dramático
(escrito para ser encenado)
e sua organização por meio
de diálogos entre personagens e marcadores das falas
das personagens e de cena.

(EF3LPCR04)
Promover eventos educativos
que propicie aos
pais e à comunidade a inteiração da leitura na
escola e em seus
lares.
Expor trabalhos
elaborados
pelos alunos,
como poemas e
poesias.

Momento de compreensão
e entendimento pela leitura.
Roda de conversa. Discutir
melhor como aprender a
ter a afetividade em ter
curiosidade a elaboração e
compreensão de um poema.
Vídeos de poesias e
poemas.
Diversas formas e elementos da leitura poética.
Leitura de poemas.
Criação de poemas.
Exposição de poemas,
frases, versos, poesias entre
outros.
Proporcionando a participação direta dos pais com os
alunos.
Estudo e interpretação do
sentido central do texto e
a mensagem que o escritor
passa.
Ressaltar as funções dos
personagens.
Mostrar o uso das pontuações, que faz a diferença no
contexto central.
Dramatização com encenação real do texto estudado.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Organize as crianças em um
semicírculo ou em duplas
para a atividade coletiva.
Leia diversos textos. Para
isso, pode ser utilizado o
texto impresso ou imagens.
A entonação do texto, as
pausas para que as crianças
completem-no com as palavras que se repetem podem
ser explorados.
Explore o texto e as imagens, criando um momento
acumulativo.
Peça às crianças que leiam
os textos junto de você.

Leitura colaborativa e
autônoma

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

Proponha um desafio aos
alunos: O que são fábulas?
Para que servem? De onde
se originaram? Professor,
ouça as respostas dos
alunos e contribua com
informações sobre este
gênero.

Apreciação estética/
Estilo

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

Formação do leitor
literário

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica

Rodas de leitura para ampliar o repertório leitor e o
aprofundamento da leitura
autônoma. Por meio da mediação do professor, buscar
novas interações com o
livro de maneira prazerosa,
entendendo as histórias
como fonte de múltiplas
informações e também de
entretenimento. Por isso,
tende-se a compartilhar
experiências por prazer da
leitura, criticidade, escutar o
outro e pelaoralidade, priorizando a leitura colaborativa e compartilhada.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Escrita autônoma e
compartilhada

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma

HABILIDADES –
3º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
descritivos, sequências de
eventos e imagens apropriadas para sustentar o
sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e
de fala de personagens.

Uso de tecnologias e
softwares que possam
contribuir nesse processo
de escrita. Ex.: da HQ
(histórias em quadrinhos
criada pelo próprio aluno).
Fazer leituras de textos em
Data Show que demonstrem os aspectos externos
e transmitam vida à história
ou ao fato.
Fazer ser relevante a compreensão da escrita e da
pronúncia dela.

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
narrativas ficcionais que
apresentem cenários e
personagens, observando
os elementos da estrutura
narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens,
narrador e a construção do
discurso indireto e discurso
direto.

Partes desta habilidade está
na de cima.
Escrita de textos narrativos,
diálogos, personagens
variadas em diferentes
gêneros textuais.
Cartazes, slides, vídeos
que demonstram discursos
diretos e indiretos.
Elaboração do seu próprio
discurso.
Produzir e reproduzir textos
a partir de documentários.
Cartas e bilhetes.

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia,
textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de
palavras, imagens poéticas
(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros

Está sempre trabalhando
com atividades lúdicas.
Verbalizar rimas conhecidas e apresentar novos
repertórios.
Trabalhos com fichas de
leitura e imagens, dominó e
bingo das palavras, brincar
com as palavras de forma
divertida e produtiva.

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

Verbalizar com autonomia
e apropriação da leitura,
seja ela declamada, leitura
compassada (sentido mais
pausado).
Ensiná-los a observar a
variação na entonação e na
interpretação posicional do
leitor.

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

Realizar atividades em grupos para recontar textos.

Declamação
Oralidade

Contagem de histórias

HABILIDADES
CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Performances orais

Formas de composição
de narrativas

Análise linguística/semiótica
(ortografização) Discurso direto e
indireto

Forma de composição
de textos poéticos

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03LP27) Recitar cordel
e cantar repentes e emboladas, observando as rimas
e obedecendo ao ritmo e à
melodia.

Apresentar na prática
verbalizando, ouvindo,
reproduzindo e elaborando
cordéis e repentinas.
Conhecer e reconhecer
rimas encontradas na
oralidade e quanto à expressão e performance de
apresentação.

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

Estudo e interpretação
textual.
Diálogos.
Dramatizações.
Jograis.
Expressões e entonações de
vozes e gestos.

(EF35LP30) Diferenciar
discurso indireto e discurso
direto, determinando o
efeito de sentido de verbos
de enunciação e explicando
o uso de variedades linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.

Explicações do professor
com exposição de vídeos,
slides, cartazes e etc.
Pesquisas de temas que
abordam o uso da variação
direta e indireta linguística.

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

Usar músicas, recitais poesias, versos, prosas, repentinas, cordéis e etc.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Matemática

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
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.
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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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números
naturais de até a ordem
de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros
Leitura, escrita, compa- numéricos e em língua
ração e ordenação de
materna.
números naturais de
quatro ordens

Números

Composição e decomposição de números
naturais

Construção de fatos
fundamentais da
adição, subtração e
multiplicação

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03MACR0)
Reconhecer o sistema
de numeração decimal,
sistematizando suas
principais características
(valor posicional, ordem
e classe), utilizando a
composição e decomposição de números
naturais.

Uso da calculadora para
produzir e comparar
escrita numérica.
Sequências numéricas,
atividades para comparação de quantidades e
contagem oral.
Fichas escalonadas.
Quadro de valor e lugar.
Jogos.
Sequenciação numérica,
atividades para comparação de quantidades,
contagem oral e escrita.

(EF03MA02) Identificar
características do sistema
de numeração decimal,
utilizando a composição
e a decomposição de
número natural de até
quatro ordens.

Uso do material
dourado.
Utilização do ábaco.
Quadro posicional.

(EF03MA03) Construir
e utilizar fatos básicos
da adição e da multiplicação para o cálculo
mental ou escrito.

Utilizar recursos como:
palito, tampinhas e
Canudinhos.
Bingo.
Uso da régua.
Calculadora.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

4.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Construção de fatos
fundamentais da
adição, subtração e
multiplicação

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Números

HABILIDADES –
3º ANO
(EF03MA04) Estabelecer
a relação entre números naturais e pontos
da reta numérica para
utilizá-la na ordenação
dos números naturais e
também na construção
de fatos da adição e da
subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou
para a esquerda.
(EF03MA05) Utilizar
diferentes procedimentos de cálculo mental
e escrito para resolver
problemas significativos
envolvendo adição e
subtração com números
naturais.

(EF03MA06) Resolver e
elaborar problemas de
adição e subtração com
Problemas envolvendo os significados de junsignificados da adição tar, acrescentar, separar,
e da subtração: juntar, retirar, comparar e
acrescentar, separar,
completar quantidades,
retirar, comparar e com- utilizando diferentes
pletar quantidades
estratégias de cálculo
exato ou aproximado, incluindo cálculo
mental.

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Tabela numérica.
Leitura sequenciada dos
números naturais.

(EF03MACR01) Resolver
problemas e operações
que envolvam cálculos
(mentais ou escritos,
exatos ou aproximados
e com reagrupamentos)
com números naturais,
por meio de estratégias
variadas.

Jogos que envolvam
adição e subtração.
Utilização de material
concreto.

Situações-problema
envolvendo situações
cotidianas.
Utilizar aportes como
tabelas e gráficos.
Utilizar objetos como
suporte.

(EF03MA07) Resolver
e elaborar problemas
de multiplicação (por
2, 3, 4, 5 e 10) com os
significados de adição
de parcelas iguais e elementos apresentados
em disposição retangular, utilizando diferentes
estratégias de cálculo e
registros.

Utilização da malha
quadriculada.
Uso da tabuada.
Bingo da multiplicação.
Jogos diferenciados,
como dominó, encaixe
e tabuleiro.
Utilização do espaço
físico.

(EF03MA08) Resolver e
elaborar problemas de
divisão de um número
natural por outro (até
10), com resto zero e
com resto diferente de
zero, com os significados de repartição
equitativa e de medida,
por meio de estratégias
e registros pessoais.

Uso da tabuada.
Utilização de material
concreto.
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Números

Álgebra

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

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

(EF03MA09) Associar
o quociente de uma
divisão com resto zero
de um número natural
por 2, 3, 4, 5 e 10 às
ideias de metade, terça,
quarta, quinta e décima
partes.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Bingo da divisão.
Recorte e colagem.
Fazer uso de objetos e
alimentos para distribuir entre si.
Uso da tabuada.

(EF03MA10) Identificar
regularidades em
sequências ordenadas
de números naturais,
Identificação e descriresultantes da realição de regularidades
zação de adições ou
em sequências numéri- subtrações sucessivas,
cas recursivas
por um mesmo número,
descrever uma regra de
formação da sequência
e determinar elementos
faltantes ou seguintes.

Utilizar reta numérica.
Sequenciação numérica
com números faltosos.
Construção de fatos
com operações inversas.
Uso de material
concreto.

(EF03MA11)
Compreender a ideia de
igualdade para escrever
diferentes sentenças de
adições ou de subtrações de dois números
naturais que resultem
na mesma soma ou
diferença.

Jogos diversos.
Comparação de
quantidades.
Exploração de situações
cotidianas em sala de
aula.

Relação de igualdade

Geometria

HABILIDADES –
3º ANO

(EF03MA12) Descrever
e representar, por meio
de esboços de trajetos
ou utilizando croquis e
Localização e movimenmaquetes, a movimentação: representação
tação de pessoas ou
de objetos e pontos de
de objetos no espaço,
referência
incluindo mudanças
de direção e sentido,
com base em diferentes
pontos de referência.

Análise de mapas.
Construção de
maquetes.
Desenho do bairro,
quarteirão, casa e de
trajeto.

Figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações;
Classificações dos
sólidos geométricos:
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de características e
planificações

Comparação e classificação de objetos
observando sua forma.
Recorte, colagem e
montagem com figuras
planas.
Tangram.
Confecção de sólidos
geométricos.

(EF03MA13) Associar
figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera) a
objetos do mundo físico
e nomear essas figuras.
(EF03MA14) Descrever
características de algumas figuras geométricas
espaciais (prismas retos,
pirâmides, cilindros,
cones), relacionando-as
com suas planificações.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Geometria

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

Uso dos sólidos
geométricos.
Desenho e recorte de
figuras planas.
Mosaico.

Congruência de figuras
geométricas planas

(EF03MA15) Classificar e
comparar figuras planas
(triângulo, quadrado,
retângulo, trapézio e
paralelogramo) em
relação a seus lados
(quantidade, posições
relativas e comprimento) e vértices.
(EF03MA16) Reconhecer
figuras congruentes,
usando sobreposição
e desenhos em malhas
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso
de tecnologias digitais.

Desenhos de figuras
planas em malha
quadriculada.
Utilização de figuras
geométricas para
observar a semelhança
entre si.

(EF03MA17) Reconhecer
que o resultado de
uma medida depende
da unidade de medida
utilizada.

Uso da fita métrica, trena, termômetro, copos
com graduação, relógio,
régua, calendário,
balança e outros instrumentos de medida.

Significado de medida e
de unidade de medida (EF03MA18) Escolher
a unidade de medida
e o instrumento mais
apropriado para medições de comprimento,
tempo e capacidade.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Grandezas e
medidas

Medidas de comprimento (unidades
não convencionais e
convencionais): registro, instrumentos de
medida, estimativas e
comparações

Comparação de áreas
por superposição

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Apresentação de materiais para medição.
Identificação do instrumento de medida para
o material abordado.

(EF03MA19) Estimar,
medir e comparar comprimentos, utilizando
unidades de medida
não padronizadas e
padronizadas mais
usuais (metro, centímetro e milímetro) e
diversos instrumentos
de medida.

Uso de vários instrumentos de medida.
Uso de objetos comparativos entre: largura,
capacidade, comprimento e espessura [...].

(EF03MA20) Estimar
e medir capacidade e
massa, utilizando unidades de medida não
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro,
mililitro, quilograma,
grama e miligrama),
reconhecendo-as em
leitura de rótulos e embalagens, entre outros.

Recorte e colagem.
Análise de panfletos.
Uso da balança.
Utilização de recipientes como medidor de
capacidade.

(EF03MA21) Comparar,
visualmente ou por
superposição, áreas de
faces de objetos, de
figuras planas ou de
desenhos.

Desenho de planta baixa (da casa, rua, árvore,
etc.).
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Grandezas e
medidas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

Medidas de tempo:
leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos
e reconhecimento de
relações entre unidades
de medida de tempo

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando
relógios (analógico e
digital) para informar
os horários de início e
término de realização
de uma atividade e sua
duração.

Medidas de tempo:
leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos
e reconhecimento de
relações entre unidades
de medida de tempo

(EF03MA23) Ler horas
em relógios digitais e
em relógios analógicos
e reconhecer a relação
entre hora e minutos e entre minuto e
segundos.

(EF03MA24) Resolver e
elaborar problemas que
Sistema monetário
envolvam a comparabrasileiro: estabelecição e a equivalência de
mento de equivalências valores monetários do
de um mesmo valor na sistema brasileiro em
utilização de diferentes situações de compra
cédulas e moedas
venda e troca.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Uso do relógio analógico e digital.
Cartazes.
Exploração calendário.

Uso de cédulas.
Análise de panfletos de
supermercado.
Lista de comparação de
preços.
Pesquisa de preços.
Comparação de
valores em diferentes
comércios.

Análise da ideia de
acaso em situações
do cotidiano: espaço
amostral

(EF03MA25) Identificar,
em eventos familiares
aleatórios, todos os
resultados possíveis,
estimando os que têm
maiores ou menores
chances de ocorrência.

Associação do espaço físico a possíveis
quantidades.

Leitura, interpretação e
representação de dados
em tabelas de dupla
entrada e gráficos de
barras

(EF03MA26) Resolver
problemas cujos dados
estão apresentados em
tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas.

Atividades com gráficos
e tabelas para análise e
interpretação.

Probabilidade e
estatística

(EF03MA27) Ler,
interpretar e comparar
dados apresentados em
tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas, envolvendo
resultados de pesquisas
significativas, utilizando
termos como maior
e menor frequência,
apropriando-se desse
tipo de linguagem para
compreender aspectos
da realidade sociocultural significativos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF03MA28) Realizar
pesquisa envolvendo
variáveis categóricas em
um universo de até 50
Coleta, classificação e
elementos, organizar
representação de dados
Probabilidade e
os dados coletados
referentes a variáveis
estatística
utilizando listas, tabelas
categóricas, por meio
simples ou de dupla
de tabelas e gráficos
entrada e representá-los
em gráficos de colunas
simples, com e sem uso
de tecnologias digitais.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Uso de tabela para
pesquisas com ou sem
uso de tecnologia.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Geografia

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.
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Competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental
1.

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

2.

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

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios
de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

4.

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

5.

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

6.

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

7.

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

A cidade e o campo: aproximações e
diferenças
As comunidades tradicionais (indígena, ribeiO sujeito e seu rinho, quilombolas...)
lugar no mundo em distintos lugares e
seu modo de vida
A influência cultural
indígena e africana na
alimentação no seu
lugar de vivência

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03GE01) Identificar
e comparar aspectos
culturais dos grupos sociais de seus lugares de
vivência, seja na cidade,
seja no campo.

Pesquisas.
Cartazes.
Gráficos.
Desenhos de paisagens.
Exploração das características das atividades
econômicas rurais.

(EF03GE02) Identificar,
em seus lugares de
vivência, marcas de
contribuição cultural e
econômica de grupos
de diferentes origens.

Músicas populares tipicamente brasileiras.
Ritmo musical.

(EF03GE03) Reconhecer
os diferentes modos de
vida de povos e comunidades tradicionais em
distintos lugares.

(EF03GECR01)
Palestra sobre o respeiCompreender que a ter- to às tradições culturais.
ra é um dos elementos
fundamentais na vida
dos povos do campo,
e os locais ocupados
pelos povos indígenas,
quilombolas e ribeirinhos são garantidos a
preservação cultural e
ambiental.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Conexões e
escalas

O mundo do
trabalho

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

Paisagens naturais
e antrópicas em
transformação
Paisagens naturais
e antrópicas em
transformação.
A ação do homem no
processo de transformação do lugar de vivência

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

(EF03GECR01) Perceber Documentário.
as diferentes atividades Leitura de imagens.
humanas que transformam a paisagem, identificando as paisagens
rural e urbana.

(EF03GE05) Identificar
alimentos, minerais
e outros produtos
cultivados e extraídos
da natureza, comparando as atividades de
trabalho em diferentes
lugares.

(EF03GECR01) Conhecer Lista.
os alimentos, minerais e Pesquisa.
outros produtos extraíDocumentário.
dos da natureza.
Levantamento sobre
alimentos orgânicos.
Identificação de diferentes maneiras de cultivar
alimentos.

Matéria-prima e
indústria

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03GECR02)
Conscientizar os alunos
sobre os benefícios dos
alimentos orgânicos
para a saúde.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Formas de
representação
e pensamento
espacial

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

(EF03GE06) Identificar
e interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação cartográfica.
Representações
cartográficas

Imagens que representem os biomas de
diferentes regiões.
Desenho de mapas.
Leitura de mapas.
Planta baixa.
Pesquisa sobre os tipos
de vegetação.

(EF03GE07) Reconhecer
e elaborar legendas
com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes
escalas cartográficas.

Produção, circulação e
consumo

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

Pesquisar, na internet,
livros e com a família,
sobre o desperdício.
Reciclagem.
Cartazes.
Lista.
Documentários.
Palestras.
Desenhos.
Receitas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF03GE09) Investigar
os usos dos recursos
naturais, com destaque
para os usos da água
em atividades cotidianas (alimentação,
higiene, cultivo de
plantas etc.), e discutir
os problemas ambientais provocados por
esses usos.

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Documentários sobre os
impactos ambientais.
Visitas.
Listas.
Maquetes.
Desenhos.
Palestra sobre a importância da economia da
água.

(EF03GE10) Identificar
os cuidados necessários
para utilização da água
Impactos das atividades na agricultura e na gerahumanas
ção de energia de modo
a garantir a manutenção do provimento de
água potável.

(EF03GECR01) Enfatizar
a importância do combate ao desperdício e a
poluição de água, considerando essas medidas
de conservação como
dever de todos.

Panfletos para conscientização e combate ao
desperdício e poluição.
Coleta de resíduos sólidos em casa, na escola
e no seu entorno em
diferentes lugares.
Estação de tratamento de água do seu
município.

(EF03GE11) Comparar
impactos das atividades
econômicas urbanas e
rurais sobre o ambiente
físico natural, assim
como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas.

(EF03GECR01)
Conscientizar que a
degradação do solo
causa danos ambientais,
prejuízos econômicos e
sociais.

Apresentação fotográficas relacionadas à
poluição.
O agronegócio do
município e seus
impactos no meio
ambiente.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – História

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

As pessoas
e os grupos
que compõem
a cidade e o
município

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

(EF03HI01) Identificar os
grupos populacionais
que formam a cidade, o
município e a região, as
relações estabelecidas
entre eles e os eventos
que marcam a formação da cidade, como
fenômenos migratórios
(vida rural/vida urbana),
O “Eu”, o “Outro” e
desmatamentos, estaos diferentes grupos
belecimento de grandes
sociais e étnicos que
compõem a cidade e os empresas etc.
municípios: os desa(EF03HI02) Selecionar,
fios sociais, culturais
por meio da consulta
e ambientais do lugar
de fontes de diferentes
onde vive
naturezas, e registrar
acontecimentos ocorriMovimentos migratódos ao longo do tempo
rios que contribuíram
na cidade ou região em
para a formação do
que vive.
município
O processo histórico de
expansão territorial do
município, do estado
e da região e suas
consequências ao meio
ambiente
Origens e diversidade
étnico-cultural que
formaram a população
do município

(EF03HI03) Identificar e
comparar pontos de vista em relação a eventos
significativos do local
em que vive, aspectos
relacionados a condições sociais e à presença de diferentes grupos
sociais e culturais, com
especial destaque para
as culturas africanas, indígenas e de migrantes.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Origem das culturas e
tradições.
Apresentação de
imagens que retrata o
início da formação do
município e algumas
tradições.
Promoção de festas
culturais.

(EF03HICR01) Explorar
o desenvolvimento do
município ressaltando
as consequências causadas ao meio ambiente
com a evolução.

Pesquisa, em fontes
materiais, orais ou
iconográficas, sobre o
município e a região em
que vive.
Relatos de diferentes acontecimentos
durante a formação do
município contado por
antigos moradores.
Fazer relação das culturas africana, indígena e
de migrantes de vários
lugares.
Palestra sobre a valorização e o respeito pelas
diversas culturas.
Pesquisa sobre a cultura
dos povos indígenas.
Respeito às tradições
religiosas e culturais.
Confecção de cartaz sobre a maneira de viver
dos povos indígenas.
Exposição de artesanatos típicos (indígenas).
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As pessoas
e os grupos
que compõem
a cidade e o
município

O lugar em
que vivo

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03HI04) Identificar os (EF03HICR01) Conhecer Organização de sarau
patrimônios históricos e as lendas regionais e
com lendas brasileiras e
culturais de sua cidade identificar suas origens. regionais.
ou região e discutir as
Roda de conversa para
razões culturais, sociais
contação de história.
e políticas para que asApresentação de músisim sejam considerados.
cas da cultura indígena
e africana.
Exploração de imagens
Os patrimônios históride povos de diferentes
cos e culturais da cidade
culturas e origens.
e/ou do município em
Destaque da conserque vive
vação dos patrimônios
Pontos turísticos e
existente no estado e
folclore como manifesmunicípio.
tações de cultura e lazer
Exposição de objetos
no Município
antigos.
Pesquisas, em revistas,
jornais, livros e internet,
sobre o patrimônio
cultural do município
onde vive.
Reflexão sobre a importância, os cuidados e a
preservação do patrimônio público.
(EF03HI05) Identificar
o marcos histórico
do lugar em que vive
A produção dos marcos e compreender seus
da memória: os lugares significados.
de memória (ruas, praças, escolas, monumentos, museus etc.)
Conceituação pertinente à história e memória
individual e coletiva;
(EF03HI06) Identificar os
A origem da cidade e
registros de memória na
crescimento urbanístico
cidade (nomes de ruas,
e construção de lugares
monumentos, edifícios
de significado para a
etc.), discutindo os
coletividade
critérios que explicam a
A evolução e expansão escolha desses nomes.
do Agronegócio no
município

Pesquisa sobre os
aspectos e origem do
município.
Entrevista com moradores antigos do
município.
Análise de imagens que
representa o município no passado e na
atualidade.
(EF03HICR01) Identificar
as atividades econômicas relevantes do município de Cerejeiras.
(EF03HICR02) Conhecer
a evolução do agronegócio local, comparando as diversas
atividades cultivadas no
município.

Entrevista com morador
antigo do local.
Pesquisa em fontes
históricas escritas.
Analise em objetos
antigos deixados pela
geração passada.
Observação das
atividades econômicas
mais predominantes no
município e na região.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

O lugar em
que vivo

A noção de
espaço público
e espaço
privado

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03HI07) Identificar
semelhanças e diferenças existentes entre
A produção dos marcos comunidades de sua
da memória: formação cidade ou região, e
cultural da população
descrever o papel dos
Influências de diferen- diferentes grupos sotes grupos culturais na ciais que as formam.
formação da identidade
cultural da região onde
a comunidade está
inserida
Os símbolos do município e sua significação
para a comunidade

(EF03HICR01)
Proporcionar evento
vinculado ao folclore, à
cultura e à formação de
identidades com intuito
de preservar costumes e
práticas que consagraram como eficazes no
passado.

Participação de festa
comunitária.
Roda de conversa para
vivenciar experiências
sobre manifestações
culturais.
Indagação das famílias sobre quais festas
populares costumavam
participar na infância.
Promoção de festa
cultural com comidas
típicas, apresentação
de danças, leitura de
história, etc.
Exposição de sarau com
tema abordado.

A produção dos marcos
da memória: a cidade e
o campo, aproximações
e diferenças
Campo e cidade como
espaços diferentes e
inter-relacionados
Identificação e caracterização de diferenças
e aproximações entre
a vida na cidade e no
campo, comparando
passado e presente
(atividades econômicas,
produção de bens de
consumo, profissão,
transportes, uso de
tecnologias...)

(EF03HI08) Identificar
modos de vida na
cidade e no campo no
presente, comparando-os com os do passado.

(EF03HICR01) Perceber
o quanto houve mudança na maneira de viver,
na organização e no
trabalho dos povos do
campo com o passar do
tempo.

Pesquisas sobre a vida
dos povos indígenas e
quilombolas.
Leitura de imagens que
retratam as características do campo e de
tradições.

A cidade, seus espaços
públicos e privados e
suas áreas de conservação ambiental
Transformações dos
espaços urbanos e
seu efeito no meio
ambiente
Os espaços públicos
e privados na Lei
Orgânica do Município
Locais públicos (igrejas,
prefeitura, hospitais,
praças, feiras...) e privados (residências, estabelecimentos comerciais)
e sua importância para
a vida na cidade

(EF03HI09) Mapear
os espaços públicos
no lugar em que vive
(ruas, praças, escolas,
hospitais, prédios da
Prefeitura e da Câmara
de Vereadores etc.) e
identificar suas funções.

Visita aos espaços
públicos.
Palestra sobre a conservação e o cuidado com
os espaços públicos.
Diferenciação de
espaços públicos dos
privados.
Compreensão da função
de cada espaço público.
Regras de convivência
em locais públicos e
privados.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO
A cidade, seus espaços
públicos e privados e
suas áreas de conservação ambiental
Transformações dos
espaços urbanos e
seu efeito no meio
ambiente
Os espaços públicos
e privados na Lei
Orgânica do Município
Locais públicos (igrejas,
prefeitura, hospitais,
praças, feiras...) e privados (residências, estabelecimentos comerciais)
e sua importância para
a vida na cidade

A noção de
espaço público
e espaço
privado

HABILIDADES –
3º ANO
(EF03HI10) Identificar
as diferenças entre o
espaço doméstico, os
espaços públicos e as
áreas de conservação
ambiental, compreendendo a importância
dessa distinção.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03HICR01)
Diferenciar locais públicos de estabelecimentos privados e saber a
importância de cada um
na vida da comunidade
local e regional.

Caracterização dos
diferentes espaços que
compõem a cidade.
Exploração sobre o
uso e conservação dos
recursos hídricos do
município, estado e
região.
Confecção de
maquetes.
Visita a locais públicos.
Reflexão sobre cuidados
e preservação dos locais
públicos.

(EF03HI11) Identificar
diferenças entre formas
de trabalho realizadas
na cidade e no campo,
considerando também
o uso da tecnologia
nesses diferentes
contextos.

Fazer a relação do trabalho do campo com o
trabalho da cidade.
Pesquisar as questões
históricas e geográficas
do município.
Cuidar dos recursos
naturais.
Ler imagens.
Fazer questionamentos
sobre a produção local.
Fazer confecção de
cartazes.

(EF03HI12) Comparar
as relações de trabalho
e lazer do presente
com as de outros
tempos e espaços,
analisando mudanças e
permanências.

Explorar imagens que
retratam a evolução.
Destacar as profissões
antigas que hoje são
pouco usuais.
Apresentar objetos do
passado comparando-os com os atuais.
Uso da tecnologia na
atualidade.

A cidade e suas
atividades: trabalho,
cultura e lazer

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ciências

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental
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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Produção de som
Efeitos da luz nos
materiais
Saúde auditiva e visual

HABILIDADES –
3º ANO
(EF03CI01) Produzir
diferentes sons a partir
da vibração de variados
objetos e identificar
variáveis que influem
nesse fenômeno.

HABILIDADES
CEREJEIRAS
(EF03CICR01) Produzir
instrumentos a partir
de lixos recicláveis,
objetos para produzir
instrumentos.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Confecção dos
instrumentos.
Orquestrar os sons emitidos e harmonizá-los
aos ritmos, vibração,
sintonia, etc.
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Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Produção de som
Efeitos da luz nos
materiais
Saúde auditiva e visual

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03CI02)
Experimentar e relatar
o que ocorre com a
passagem da luz através
de objetos transparentes (copos, janelas de
vidro, lentes, prismas,
água etc.), no contato
com superfícies polidas
(espelhos) e na intersecção com objetos opacos
(paredes, pratos, pessoas e outros objetos de
uso cotidiano).

Atividades lúdicas
acompanhadas de experiências vivenciadas e
efetivadas pelos alunos.
Objetos que favorecem o aprendizado
(trazer ou mostrar o
físico daquilo que está
ensinando).
Registros no caderno
com atividades impressas e pesquisas.

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a
manutenção da saúde
auditiva e visual considerando as condições
do ambiente em termos
de som e luz.

Apresentação de
slides demonstrando e
explicando os cuidados
e as prevenções que
precisamos ter com a
nossa saúde visual e
auditiva.
Apresentação de relatos
e experiências de
pessoas que passaram
a perder a audição e a
visão.
Conhecimento das
características que a
luz e o som causam nas
saúdes visual e auditiva.
Apresentação de vídeos
que estejam em concordância com a temática
abordada.
Solicitar pesquisas sobre
conceitos de surdez e
cegueira.

(EF03CI04) Identificar
características sobre o
modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam
etc.) dos animais mais
comuns no ambiente
Características e desen- próximo.
Vida e evolução
volvimento dos animais

Classificação dos animais de acordo com a
suas características.
Pesquisa a partir da
realidade ambiental
onde se vive.
Questionamento com
diálogo argumentativo.
Coletivamente, elaborar uma tabela com
quesitos referentes a
habilidade.
Organização de tabela.
Coleta de dados.
Construção de gráficos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Utilização de exemplos através de vídeos,
documentário de reino
animal.
Classificação das diferenças e semelhanças
que ocorrem durante
o tempo de vida do
homem e dos animais.

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em
características externas
Características e desen- comuns (presença de
Vida e evolução
volvimento dos animais penas, pelos, escamas,
bico, garras, antenas,
patas etc.).

Atividades comparativas e visuais, mostrar
diferentes tamanhos de
animais, filhotes e vida
adulta.
Aula audiovisual com
imagens e relatos sobre
as características que os
animais apresentam.
Classificação externa
dos animais de acordo
com sua característica.
Confecção de cartazes.
Recorte e colagem
catalogada.
Exposição de gráficos e
tabelas.
Aulas práticas com
pesquisas de campo.

(EF03CI07) Identificar
características da Terra
(como seu formato
esférico, a presença de
água, solo etc.), com
base na observação,
manipulação e comparação de diferentes
formas de representação do planeta (mapas,
globos, fotografias etc.).

Práticas com manuseios
em objetos relacionados a terra.
Explicação sobre a existência de água por meio
de slides, vídeos.
Apresentação sobre os
tipos de solo.
Exemplos de mapas.
Trabalhos de reproduções e conhecimento da
leitura de um mapa.
Confecção de maquetes.

(EF03CI08) Observar,
identificar e registrar os
períodos diários (dia e/
ou noite) em que o Sol,
demais estrelas, Lua e
planetas estão visíveis
no céu.

Estudo de laboratório:
com observações e anotações com mudanças
da natureza.
Acompanhamento
diário.
Cartaz exposto na sala
com anotações de
dados coletados.
Roda de conversa.
Resultado do estudo com
construção de gráfico.

Características da Terra
Terra e Universo Observação do céu
Usos do solo
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Características da Terra
Terra e Universo Observação do céu
Usos do solo

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

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

Atividades práticas.
Visita externa.
Uso de atividades impressas e livro didático.
Textos com diversas
abordagens sobre o
tema ou assunto.
Leitura e estudo discursivo no intuito construtivo da aprendizagem.

(EF03CI10) Identificar
os diferentes usos
do solo (plantação e
extração de materiais,
dentre outras possibilidades), reconhecendo
a importância do solo
para a agricultura e para
a vida.

Leitura e interpretação
de imagens.
Pesquisas.
Debate.

(EF03CICR01)
Reconhecer e identificar
os alimentos necessários para o processo de
desenvolvimento do
indivíduo.
Alimentação
saudável

Característica alimentar

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Diferenciação de
alimentos saudáveis dos
não saudáveis.
Classificação de
alimentos.
Palestra com
nutricionista.

(EF03CICR01) Identificar
os grupos alimentares
que fazem parte de uma
alimentação saudável e
equilibrada.
(EF03CICR01)
Desenvolver consciência crítica a respeito de
hábitos alimentares.

Competências específicas da Área de Linguagens para o Ensino Fundamental
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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Arte
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4.

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

5.

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

6.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental
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 brasileira –, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.

4.

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5.

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

6.

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7.

Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais,
por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8.

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

9.

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

Artes visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

HABILIDADES –
3º ANO
(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade
de simbolizar e o repertório
imagético.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Gênero da arte: Paisagem.
Análises de imagens.
Demonstração de antiguidades artísticas e modernas.
Brincadeiras com imagem e
ação e mímicas.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Elementos da
linguagem

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

Matrizes estéticas e
culturais

(EF15AR03) Reconhecer
e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e nacionais.

Materialidades

(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e
técnicas convencionais e
não convencionais.

Composições artísticas
visuais diversas fazendo o
uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos
e técnicas convencionais e
não convencionais.

(EF15AR05)Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo
e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade.

Práticas com trabalhos
artísticos e artesanais, coletivos, participativos.
Pesquisa com levantamento do conhecimento sobre
artes.
Palestra com pessoas
(artesão, músicos, atores
teatrais, pintores do município, etc.).
Fazendo arte de todas as
formas.

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

Roda de conversa com
momento de reflexão e
autoconhecimento.

(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do
sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Atividades impressas,
vídeos, documentários e
filmes.
Exposição de pesquisas
categorizadas às diversas
ARTES, e aquelas que sejam
desconhecidas como ARTE.
Entrevista com algum
curador, artesão, artista da
comunidade, da cidade ou
da região.
Visitas a locais que manifestam a “ARTE”.

Artes visuais

Processos de criação

Sistemas da linguagem

Apresentar formas, texturas, cores e tamanhos
tridimensionais.
Cores frias e quentes.
Movimentos corporais.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contextos e prática

Dança

Elementos da
linguagem

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Processos de criação

Música

Contexto e práticas

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR08) Experimentar
e apreciar formas distintas
de manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e
o repertório corporal.

(EF15ARCR01)
Conhecer danças que sejam da
cultura do aluno.
Apresentar
novas culturas
dentro da arte
dos movimentos
corporais, envolvendo práticas.

Inteiração de novas danças.
Vídeos e danças diferentes apresentadas como
fonte de conhecimento e
aprendizagem.
Distinção quanto aos conceitos de danças
Expressão corporal, criação,
improviso de movimentos
dançados individualmente
e coletivamente.
Parceria com alguma escola
de dança, zumba, capoeira, aquela que sua cidade
oferecer, internet, YouTube
e outros recursos.

(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes do
corpo e destas com o todo
corporal na construção do
movimento dançado.

Espaço, locomoção, movimentos e sincronização em
ambas as partes.

(EF15AR10) Experimentar
diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de
movimento (lento, moderado e rápido) na construção
do movimento dançado.

Locomoção no espaço:
diferentes formas de orientação no espaço e ritmos de
movimento.
Danças, expressões corporais através de teatros,
dramatizações, músicas
rítmicas e práticas.

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados
de modo individual, coletivo
e colaborativo, considerando os aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos
elementos constitutivos do
movimento, com base nos
códigos de dança.

Danças com movimentos
improvisados.
Criação de ritmos, harmonização e sincronização,
movimentos e ritmos.
Atividades colaborativas,
individuais e coletivas.

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as
experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas
na escola, como fonte para a
construção de vocabulários e
repertórios próprios.

Roda de conversa.

(EF15AR13) Identificar
e apreciar criticamente
diversas formas e gêneros
de expressão musical, reconhecendo e analisando os
usos e as funções da música
em diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.

Conhecimento aprofundado
da mensagem que a letra
musical está se referindo.
Leitura da letra.
Interpretação, estudo das
palavras citadas (verbalmente e por registros)
Comparativos realizados
através de diversas músicas.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos constitutivos da música (altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de
jogos, brincadeiras, canções
e práticas diversas de composição/criação, execução e
apreciação musical.

Trabalho explorando os
elementos que constituem
uma música: apresentar
músicas com timbres
e composição musical
diferentes.
Criação de brincadeiras,
jogos, músicas com movimentos corporais e sons
usando o corpo.
Material de recurso e de
excelente qualidade.
Desenvolver brincadeiras
visando explorar movimentos corporais através dos
sons do próprio corpo.

Materialidades

(EF15AR15) Explorar fontes
sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo
(palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as
características de instrumentos musicais variados.

Reconhecimento dos
elementos construtivos da
música e as características
dos instrumentos musicais.

Notação e registro
musical

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro
musical não convencional
(representação gráfica de
sons, partituras criativas
etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação
musical convencional.
(EF15AR17) Experimentar
improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual,
coletivo e colaborativo.

Exploração de fontes
sonoras.
Audição sonora
amplificada.
Explorar e criar áudios que
retratem história.
Atividades lúdicas com
objetos, ritmos e sons
diferentes.
Harmonização dos sons.

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas
de manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo
a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e
o repertório ficcional.

Escuta de leitura (feita pelo
professor) com histórias,
dramatizações, piadas,
cordéis, etc.
A partir da leitura, criar
pequenas dramatizações
junto dos alunos.
Incutir neles o desejo de
encenar determinada fala
de alguma história.

Elementos da
linguagem

Música

Processos de criação

Teatro

HABILIDADES –
3º ANO

Contextos e práticas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Elementos da
linguagem

Teatro

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Processos de criação

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos
teatrais (variadas entonações de voz, diferentes
fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas
etc.).

Trabalhos relacionados
a explorar o conhecimento dentro da leitura,
mas transportá-lo para
realidade.
Apresentação dos elementos que compõem uma
apresentação teatral.
Observação com vozes,
cautela ao falar, expressão
corporal e facial, narrativas
e etc.
Estudo do contexto a ser
representado.

(EF15AR20) Experimentar o
trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em
teatro, explorando desde
a teatralidade dos gestos
e das ações do cotidiano
até elementos de diferentes matrizes estéticas e
culturais.

Elaborar teatros repentinos em sala de aula (algo
espontâneo).
Dramatizações coletivas.
Jogos com imagem, ação,
mímica e imagética sendo
explorads.
Músicas rítmicas com gestos e palavras.

(EF15AR21) Exercitar a
imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e
fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao
compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos
ou outros pontos de partida, de forma intencional e
reflexiva.

Refazer por meio de representação e cenas.
Montar equipes de personagens e organizar
apresentações (inusitadas e
planejadas).
Tornar textos escolhidos em
peças de teatro, dramatizações, cenas curtas e
documentários.

(EF15AR22) Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um personagem teatral, discutindo
estereótipos.

Grupos de debates.
Roda de conversa.
Escutar músicas e diversos
ritmos, vozes, timbres, elementos que compõem uma
música. (de forma informal
e superficial).
Análise e reflexão das
vozes escutadas, e de suas
próprias vozes.
Promover manifestações de
diversas vozes.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Desenvolvimento de projetos direcionados a diversas
linguagens.
Criação de grupo teatral,
musical, dança, batucadas e
ritmos e etc.
Exposição das diversas
línguas artísticas.
Mostrar a variedade artística que obtemos no nosso
meio.

Matrizes estéticas
culturais

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e
culturais.

Matrizes estéticas e culturais brasileiras: caracterização e experimento de
brinquedos, brincadeiras,
jogos, canções e história.

Patrimônio cultural

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

Patrimônio cultural material
e imaterial.
Conhecimento e valorização de culturas.
Confecção de um espaço
(painel) cultural local e(ou)
regional relacionado a artes
visuais, dança, teatro e
música, entre outros.

Arte e tecnologia

(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística.

Arte e tecnologia: diferentes tecnologias e recursos
digitais nos processos de
criação artísticas.

Processos de criação

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Artes
integradas

241

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 241

15/12/2020 16:26:06

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ensino Religioso
Competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental
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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

Espaços e territórios
religiosos

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Identidades e
alteridades

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3ºANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03ER01) Identificar e
respeitar os diferentes
espaços e territórios
religiosos de diferentes
tradições e movimentos
religiosos.

(EF03ERCR01) Conhecer
a pessoalidade, a identidade e a individualidade do outro e o modo
para construir-se uma
sociedade mais justa.
(EF03ERCR02)
Apresentar diversas
culturas religiosas.
(EF03ERCR03)
Conscientizar quanto
ao respeito mútuo que
devemos ter com o
próximo.

Roda de conversa
dirigida.
Dinâmicas.
Interação e socialização
entre aluno X aluno e
professora.
Por meio de vídeos e
debates coletivos.
Confecção de jogos.
Jogos e brincadeiras
apropriados ao contexto religioso.
Palestras educativas
baseada em valores.

(EF03ER02) Caracterizar
os espaços e territórios
religiosos como locais
de realização das práticas celebrativas.

(EF03ERCR01)
Demonstrar algumas
das diversidades culturais religiosas e suas
estruturas físicas.
(EF03ERCR05) Explicar
aos alunos a existência
das diversas crenças e
culturas vivas na cidade
ou no estado onde
vivem.

Apresentação de
imagens, com estilos e
ambientes respectivos à
cultura e às celebrações
religiosas.
Por meio de vídeos
contemporâneos, fazer
a comparação entre si.
Roda de conversa: conhecendo e resgatando
valores sociais, crenças,
culturas, miscigenação
das culturas no município, no estado e na
região Norte.
Relatos de participação
e conhecimento de festas religiosas da cidade.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3ºANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF03ER03) Identificar
e respeitar práticas celebrativas (cerimônias,
orações, festividades,
peregrinações, entre
outras) de diferentes
tradições religiosas

Roda de conversa que
abrange o conhecimento de práticas religiosas.
Relatos de experiências
com práticas religiosas
familiares.
Respeito à adversidade
cultural religiosa.

(EF03ER04) Caracterizar
as práticas celebrativas
como parte integrante do conjunto das
manifestações religiosas
de diferentes culturas e
sociedades.

Elaboração de movimento cultural na
comunidade escolar.

(EF03ER05) Reconhecer
as indumentárias (roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais)
utilizadas em diferentes
manifestações e tradições religiosas.

Pesquisas sobre usos e
costumes individuais
das diversas culturas.
Confecção de materiais
usados na caracterização religiosa ou em
outra crença.
Conhecimento dos
rituais, das crenças, dos
costumes e das danças
indígenas.

(EF03ER06) Caracterizar
as indumentárias como
elementos integrantes das identidades
religiosas.

Exposição de materiais
confeccionados.
Conhecimento e
representação de
figurinos característicos
contemporâneos.

Práticas celebrativas

Manifestações
religiosas

HABILIDADES
CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Indumentárias
religiosas
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4° Ano do Ensino Fundamental
Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Língua Portuguesa
Competências específicas da Área de Linguagem para o Ensino Fundamental
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 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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
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.
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6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
Trabalhar a leitura
de textos escritos e a
escuta de textos orais,
seguidas de análise e
discussão dos aspectos
envolvidos nos textos
e que mantenham
relação com o gênero
estudado.
Leitura de textos
de diferentes gêneros, em grupo ou
coletivamente.

Formação de leitor

(EF35LP02) Selecionar
livros da biblioteca e/ou
do cantinho de leitura
da sala de aula e/ou
disponíveis em meios
digitais para leitura
individual, justificando a
escolha e compartilhando com os colegas sua
opinião, após a leitura.

Compreensão

(EF35LP03) Identificar
a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Leitura e relato dos fatos principais expostos
no texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos
textos lidos.

Discussão sobre finalidade do texto, fonte e
interlocutor.

(EF35LP05) Inferir o
sentido de palavras ou
expressões desconhecidas em textos, com
base no contexto da
frase ou do texto.

Consulta de grafia e
significado das palavras
em dicionários.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Estratégia de leitura

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF35LP01) Ler e
compreender, silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autoDecodificação/Fluência
nomia e fluência, textos
de leitura
curtos com nível de
textualidade adequado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO
(EF35LP06) Recuperar
relações entre partes de
um texto, identificando
substituições lexicais
(de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos)
que contribuem para a
continuidade do texto.

Estratégia de leitura

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação
ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função
social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as
condições de produção
e recepção desse texto,
o gênero, o suporte e o
universo temático, bem
como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados
da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando antecipações e
inferências realizadas
antes e durante a leitura
de textos, checando a
adequação das hipóteses realizadas.

HABILIDADES
CEREJEIRAS
(EF35LP06CR01)
Recuperar relações
entre partes de um
texto, identificando
substituições lexicais
(de substantivos por
sinônimos).

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Fazer a leitura e a
reescrita do texto
substituindo expressões destacadas por
sinônimos.

Organizar momentos
de visitas em espaços
públicos de leitura onde
seja possível aos alunos
vivenciarem comportamentos leitores
adequados.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos

(EF15LP01) Identificar a
função social de textos
que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os produziu e
a quem se destinam.

Listagem de diferentes
textos que circulam na
mídia.
Conversas formais e
Informais.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Construção do sistema
alfabético
Convenções da escrita

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF35LP07) Utilizar,
ao produzir um texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras
básicas de concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto- final,
ponto de exclamação,
ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando
for o caso.

(EF35LP07CR01) Utilizar
os pronomes e pontuações adequadas na
elaboração de um texto.

Fazer leitura de pequenos textos e observar os
pronomes e as pontuações utilizadas.

(EF35LP08CR01)
Apropriar-se dos
recursos gramaticais
essenciais na produção
de um texto.

Realizar leitura de
diferentes textos para
compreensão e produção de texto.

(EF35LP08) Utilizar,
ao produzir um texto,
recursos de referenciação (por substituição
lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos
Construção do sise demonstrativos),
tema alfabético/
vocabulário apropriado
Estabelecimento de
ao gênero, recursos
relações anafóricas na
de coesão pronominal
referenciação e constru(pronomes anafóricos)
ção da coesão
e articuladores de relaProdução de
ções de sentido (tempo,
textos (escrita
causa, oposição, concompartilhada e
clusão, comparação),
autônoma)
com nível suficiente de
informatividade.

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar,
com a ajuda do professor, o texto que será
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para
quem escreve); a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a
circulação (onde o texto
vai circular); o suporte
(qual é o portador do
texto); a linguagem,
organização e forma
do texto e seu tema,
pesquisando em meios
impressos ou digitais,
sempre que for preciso,
informações necessárias
à produção do texto,
organizando em tópicos
os dados e as fontes
pesquisadas.

Propor atividades de
produção coletiva ou
em dupla, fazendo reflexão sobre as regularidades e irregularidades
que se produzem na
escrita das palavras.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Reescrita de textos
coletivos, observando a
organização textual.

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e
revisar o texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo,
fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia
e pontuação.

Edição de textos

(EF15LP07) Editar a
versão final do texto,
em colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando for o caso,
em suporte adequado,
manual ou digital.

Dar sequência do texto.
Socializar os textos
da produção após a
correção.

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto,
Utilização de tecnologia para editar e publicar
digital
os textos produzidos,
explorando os recursos multissemióticos
disponíveis.
(EF35LP09) Organizar o
texto em unidades de
sentido, dividindo-o em
Planejamento de texto/
parágrafos segundo as
Progressão temática e
normas gráficas e de
paragrafação
acordo com as características do gênero
textual.

(EF35LP09CR01)
Identificar os parágrafos
de um textos e extrair
a ideia principal do
referido parágrafo.

Leitura de textos e
identificação da ideia
principal do parágrafo,
ou parágrafos, indicado.

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

(EF35LP10CR01)
Identificar gêneros do
discurso oral utilizados
em diferentes situações
e contextos comunicativos e suas características linguístico-expressivas e composicionais.

Recontar oralmente,
com apoio de imagens,
os textos lidos pelo
colega de sala.
Simulação de conversa
telefônica.

Forma de composição
de gêneros orais
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

Variação linguística

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos
falados em diferentes
variedades linguísticas,
identificando características regionais, urbanas
e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como
características do uso
da língua por diferentes
grupos regionais ou diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos
linguísticos.

Oralidade pública/
Intercâmbio conversacional em sala de aula.

(EF15LP09) Expressar-se
em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em
ser compreendido pelo
interlocutor e usando a
palavra com tom de voz
audível, boa articulação
e ritmo adequado.

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar,
com atenção, falas de
professores e colegas,
formulando perguntas
pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

Características da conversação espontânea

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação espontânea
presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação,
formas de tratamento
adequadas, de acordo
com a situação e a posição do interlocutor.

Oralidade

(EF15LP12) Atribuir
significado a aspectos
não linguísticos (paralinguísticos) observados
Aspectos não linguístina fala, como direção
cos (paralinguísticos) no
do olhar, riso, gestos,
ato da fala
movimentos da cabeça
(de concordância ou
discordância), expressão
corporal, tom de voz.

HABILIDADES
CEREJEIRAS
(EF35LP11CR01) Ouvir
gravações, canções,
textos falados em
diferentes variedades
linguísticas.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Comentário sobre as
variações linguísticas
apresentadas por meio
da música e do diálogo
entre pessoas de outras
regiões.

Leitura em voz alta com
desenvoltura respeitando a pontuação e a
entonação.

Encenação do texto.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Relato oral/Registro
formal e informal

HABILIDADES –
4º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF35LP12CR01) Utilizar
com frequência o
dicionário para eventual
dúvida na escrita de
palavras.

Pesquisas de palavras
com dificuldades de
compreensão por meio
do dicionário.

(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação
oral em diferentes contextos comunicativos
(solicitar informações,
apresentar opiniões,
informar, relatar experiências etc.).
(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer
dúvida sobre a escrita de
palavras, especialmente
no caso de palavras
com relações irregulares
fonema-grafema.
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência fonema-grafema regulares
diretas e contextuais.

Análise e compreensão
entre fonemas e grafemas na leitura e escrita
de palavras.

(EF04LP02) Ler e
escrever, corretamente,
palavras com sílabas
VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV
(ditongo) é reduzida na
língua oral (ai, ei, ou)

Fazer a leitura pausadamente, observando
a construção de cada
sílaba.

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

Leitura de palavras com
H inicial e compreender
que esse grafema não
representa nenhum
fonema e não modifica
o valor sonoro da vogal
seguinte.

(EF04LP03) Localizar
palavras no dicionário
Conhecimento do alfapara esclarecer signifibeto do português do
cados, reconhecendo o
Brasil/Ordem alfabética/
significado mais plausíPolissemia
vel para o contexto que
deu origem à consulta.

Consulta ao dicionário
para enriquecimento do
vocabulário.

Construção do sistema alfabético e da
ortografia

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/Acentuação

(EF04LP04) Usar acento
gráfico (agudo ou
circunflexo) em paroxítonas terminadas em
-i(s), -l, -r, -ão(s).

Pontuação

(EF04LP05) Identificar
a função na leitura e
usar, adequadamente,
na escrita ponto-final,
de interrogação, de exclamação, dois-pontos
e travessão em diálogos
(discurso direto), vírgula
em enumerações e em
separação de vocativo e
de aposto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Morfologia

(EF04LP06) Identificar em
textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou
pronome pessoal e verbo
(concordância verbal)

Escrita de textos com
observância da coerência entre substantivo,
pronome e verbo.

Morfossintaxe

(EF04LP07) Identificar
em textos e usar na
produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo
(concordância no grupo
nominal)

Produzir frases e textos
utilizando artigos,
substantivos e adjetivos
adequados.

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

Morfologia

(EF35LP14) Identificar
em textos e usar na produção textual pronomes
pessoais, possessivos
e demonstrativos,
como recurso coesivo
anafórico.
(EF04LP08) Reconhecer
e grafar, corretamente,
palavras derivadas com
os sufixos -agem, -oso,
-eza, -izar/-isar (regulares morfológicas

(EF35LP14CR01)
Reconhecer e classificar pronomes:
pessoais, possessivos e
demonstrativos.

Classificação de pronomes em frases.

Lista de palavras primitivas e as respectivas
derivadas.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

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

Leitura de textos escritos que circulam em
nosso meio.

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais
de reclamação, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do gênero carta e
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do
texto.

Leitura e escuta de cartas pessoais, observando os devidos passos
para escrita de carta.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar,
cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas,
cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Leitura de imagens
narrativas visuais

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

Transformação de texto
narrativo em HQ (história em quadrinhos).
Leitura de gibi.

Leitura de diversos tipos
de carta com finalidades
variadas.

Produção de
textos (escrita
Escrita colaborativa
compartilhada e
autônoma)

(EF04LP11) Planejar e
produzir, com autonomia, cartas pessoais
de reclamação, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do gênero carta e
com a estrutura própria
desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

Instruções sobre
confecção de jogos e
brincadeiras.

Oralidade

Produção de texto oral

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

Lista de textos
instrucionais.
Leitura de textos com
orientação sobre jogos
e brincadeiras.

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
do texto
(ortografização)

(EF04LP13) Identificar
e reproduzir, em textos
injuntivos instrucionais
(instruções de jogos
digitais ou impressos),
a formatação própria
desses textos (verbos
imperativos, indicação
de passos a ser seguidos) e formato específico dos textos orais ou
escritos desses gêneros
(lista/apresentação de
materiais e instruções/
passos de jogo).

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens;
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da
Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.
Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF04LP14) Identificar,
em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência
do fato noticiado.

Leitura de jornais,
revistas, reportagens
impressas ou digitais.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção
de textos
(escrita compartilhada e
autônoma)

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Compreensão em
leitura

Escrita colaborativa

Planejamento e
produção de texto

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
dos textos
(ortografização)

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04LP15) Distinguir
fatos de opiniões/
sugestões em textos (informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).

Leitura de textos informativos, jornalísticos e
publicitários.

(EF04LP16) Produzir
notícias sobre fatos
ocorridos no universo
escolar, digitais ou
impressas, para o jornal
da escola, noticiando
os fatos e seus atores e
comentando decorrências, de acordo com as
convenções do gênero
notícia e considerando
a situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.

Pesquisa e análise de
fatos ocorridos no meio
escolar.

(EF35LP15) Opinar e
defender ponto de vista
sobre tema polêmico
relacionado a situações
vivenciadas na escola e/
ou na comunidade, utilizando registro formal
e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Por meio de observações, sugerir ampliações
necessárias ao ambiente escolar.

(EF04LP17) Produzir
jornais radiofônicos ou
televisivos e entrevistas
veiculadas em rádio, TV
e na internet, orientando-se por roteiro ou
texto e demonstrando
conhecimento dos
gêneros jornal falado/
televisivo e entrevista.
(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo de notícias simples
para público infantil e
cartas de reclamação
(revista infantil), digitais
ou impressos, a formatação e diagramação
específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas versões
orais.

(EF04LP17CR01)
Conhecer os meios de
comunicação local através de visitas e produzir
mensagens alusivas
às comemorações e
informações de cunho
educativo.

Visitas aos meios de comunicação local e produção de mensagens a
serem transmitidas por
meio radiofônico.

Leitura e produção de
textos voltados para o
público infantil.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
dos textos
(ortografização)

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

(EF04LP18CR01) Ouvir e
analisar a entonação e
expressão de leitura de
textos radiofônicos.

Observação e análise da
entonação e expressão
de um texto transmitido
via rádio.

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/
escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao
estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura e compreensão
da função do texto.

Compreensão em
leitura

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

Imagens analíticas em
textos

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

Pesquisa e coletas de
dados para elaboração
de gráficos.

Pesquisa

(EF35LP17) Buscar e
selecionar, com o apoio
do professor, informações de interesse sobre
fenômenos sociais e
naturais, em textos
que circulam em meios
impressos ou digitais.

Leitura de informações
sobre fenômenos naturais e sociais, fazendo
inferência sobre o
assunto.

Produção de texto

(EF04LP21) Planejar e
produzir textos sobre
temas de interesse, com
base em resultados de
observações e pesquisas
em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens
e gráficos ou tabelas
simples, considerando a
situação comunicativa e
o tema/assunto do texto.

Escrita autônoma

(EF04LP22) Planejar
e produzir, com certa
autonomia, verbetes de
enciclopédia infantil,
digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do
texto.

Produção de
texto (escrita
compartilhada e
autônoma)

(EF04LP21CR01)
Pesquisar e elaborar
textos com gráficos
demonstrativos.

Produzir textos a partir
de pesquisas elaboradas
através de gráficos.

Aplicar o conhecimento
elaborando pequenos
textos infantis.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Produção de
texto (escrita
Escrita autônoma
compartilhada e
autônoma)

Escuta de textos orais

Oralidade

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04LP25) Planejar
e produzir, com certa
autonomia, verbetes de
dicionário, digitais ou
impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.
(EF35LP18) Escutar, com
atenção, apresentações
de trabalhos realizadas
por colegas, formulando
perguntas pertinentes
ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre
que necessário.

(EF35LP19) Recuperar
as ideias principais
Compreensão de textos em situações formais
orais
de escuta de exposições, apresentações e
palestras.

Inferir através da linguagem oral em trabalho
apresentado.

Assistir a pequenos
vídeos e fazer o resumo
da história.

Comentário de trabalho
produzido individual ou
coletivo.

Planejamento de
texto oral
Exposição oral

(EF35LP20) Expor
trabalhos ou pesquisas
escolares, em sala de
aula, com apoio de
recursos multissemióticos (imagens, diagrama,
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo
de fala e adequando a
linguagem à situação
comunicativa.

Produção de texto
destacando palavras e
informar seus significados na parte inferior do
texto.

Forma de composição
dos textos Coesão e
articuladores

(EF04LP23) Identificar e
reproduzir, em verbetes
de enciclopédia infantil,
digitais ou impressos,
a formatação e diagramação específica desse
gênero (título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades),
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do
texto.

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

(EF04LP24) Identificar
e reproduzir, em seu
formato, tabelas,
diagramas e gráficos em
relatórios de observação e pesquisa, como
forma de apresentação
de dados e informações.

Leitura, identificação e
produção de diferentes
gráficos.

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção
de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis,
quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros.

Formação do leitor
literário

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Leitura Colaborativa e
Autônoma

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

Leitura, compreensão
e comentários sobre o
texto lido.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

Apreciação
estética/Estilo

(EF35LP22) Perceber
diálogos em textos
narrativos, observando
o efeito de sentido de
verbos de enunciação
e, se for o caso, o uso de
variedades linguísticas
no discurso direto.

Leitura silenciosa de
textos destacando
palavras novas para
enriquecimento do
vocabulário.

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Leitura de textos
literários destacando a
estrutura de formação.

Apreciação
estética/Estilo

(EF35LP23) Apreciar
poemas e outros textos
versificados, observando rimas, aliterações
e diferentes modos
de divisão dos versos,
estrofes e refrões e seu
efeito de sentido.

Análise e compreensão
de cenas apresentadas
no texto.

Textos dramáticos

(EF35LP24) Identificar
funções do texto
dramático (escrito para
ser encenado) e sua organização por meio de
diálogos entre personagens e marcadores das
falas das personagens e
de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa
autonomia, utilizando
detalhes descritivos,
sequências de eventos
e imagens apropriadas
para sustentar o sentido
do texto, e marcadores
de tempo, espaço e de
fala de personagens.

Leitura de diversos textos narrativos, criando
uma memória crítica
na produção de texto
narrativo.

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa
autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os
elementos da estrutura
narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens, narrador e a
construção do discurso
indireto e discurso
direto.

Leitura oral e coletiva
de narrativas ficcionais,
observando espaço,
personagem e tempo.
Reconhecer a construção do discurso direto e
indireto.

Leitura de textos
poéticos.

Escrita autônoma

(EF35LP27) Ler e
compreender, com
certa autonomia, textos
em versos, explorando
rimas, sons e jogos
de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais
e sonoros.

Declamação

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

Escuta de vídeos com
declamação de poemas.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada
Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Oralidade

HABILIDADES –
4º ANO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Contagem de História

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

Leitura de textos dramáticos e comentários
referentes ao cenário.

Leitura e compreensão
de texto narrativo.

Formas de composição
de narrativas

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

Análise do texto e compreensão do discurso.

Discurso direto e
indireto

(EF35LP30) Diferenciar
discurso indireto e
discurso direto, determinando o efeito de
sentido de verbos de
enunciação e explicando o uso de variedades
linguísticas no discurso
direto, quando for o
caso.

Forma de composição
de textos poéticos

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

Análise e compreensão
dos recursos utilizados
no texto.

Forma de composição
de textos poéticos
visuais

(EF04LP26) Observar,
em poemas concretos, o
formato, a distribuição
e a diagramação das letras do texto na página.

Leitura de textos poéticos e observância da
formatação.

Forma de composição
de textos dramáticos

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

Leitura, análise e diálogo sobre textos lidos
coletivamente.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Análise linguística/semiótica
(ortografização)
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Matemática

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

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

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

(EF04MA02) Mostrar,
por decomposição e
composição, que todo
Composição e decom- número natural pode
posição de um número ser escrito por meio de
natural de até cinco
adições e multiplicações
ordens, por meio de
por potências de dez,
adições e multiplicações para compreender o
por potências de 10
sistema de numeração
decimal e desenvolver
estratégias de cálculo.
(EF04MA03) Resolver
e elaborar problemas
com números naturais
envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como
cálculo, cálculo mental
e algoritmos, além de
fazer estimativas do
resultado.

Números

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF04MA04) Utilizar as
relações entre adição e
subtração, bem como
Propriedades das opeentre multiplicação e
rações para o desenvoldivisão, para ampliar as
vimento de diferentes
estratégias de cálculo.
estratégias de cálculo
com números naturais

(EF04MA05) Utilizar as
propriedades das operações para desenvolver
estratégias de cálculo.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04MA01CR01)
Reconhecer, escrever
números ordinais e
romanos.

Conversa prévia com a
turma indagando sobre
seus conhecimentos em
relação aos números
ordinais e romanos.

(EF04MA02CR01)
Mostrar, por decomposição e composição,
que todo número
natural pode ser escrito
por meio de adições
e multiplicações por
potências de dez, para
compreender o sistema
de numeração decimal
e desenvolver estratégias de cálculo.

Escrever um número
por meio de adições
e multiplicações por
potências de dez.
Cálculo mental: adição
e subtração apoiadas no
valor posicional.

Leitura e interpretação
de situação-problema.
Solução por meio de
material concreto.
Treino de adição e
subtração com reserva
e recurso em diversas
ordens.
Trocar ideias com os
colegas acerca dos
procedimentos ou
conceitos empregados
para realizar adições
e subtrações, como
decomposições de
algarismo.
Demonstração da
multiplicação: soma de
parcelas iguais.
Leitura e interpretação
de situação- problema.
Uso de material
concreto.
Elaboração de registro
de operação.
Treino de operação com
e sem reserva.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

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

Números

HABILIDADES –
4º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04MA06) Resolver
e elaborar problemas
envolvendo diferentes significados da
multiplicação (adição
de parcelas iguais,
organização retangular
e proporcionalidade),
utilizando estratégias
diversas, como cálculo
por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

Resolução das quatro
operações por meio de
jogos matemáticos.
Interpretação e resolução de problemas
envolvendo as quatro
operações de acordo
com o contexto social.

(EF04MA07) Resolver
e elaborar problemas
de divisão cujo divisor
tenha no máximo dois
algarismos, envolvendo os significados de
repartição equitativa e
de medida, utilizando
estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

Produzir pequenos
textos que envolvam a
interpretação e a resolução de problemas com
as quatro operações.

(EF04MA08) Resolver,
com o suporte de
imagem e/ou material
manipulável, problemas
simples de contagem,
como a determinação
do número de agrupaProblemas de contagem
mentos possíveis ao se
combinar cada elemento de uma coleção com
todos os elementos
de outra, utilizando
estratégias e formas de
registro pessoais.

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF04MA09) Reconhecer
as frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/10 e 1/100) como
unidades de medida
menores do que uma
unidade, utilizando a
reta numérica como
recurso.

Interpretação e resolução de problemas
utilizando material
dourado, como ábaco,
entre outros objetos
manipuláveis.

Utilizar receita culinária
e divisão de alimentos
que envolvam medidas
fracionárias como bolo,
pizza, frutas e bolacha
recheada).
Transposição do
material concreto para
a lousa e o caderno (representação abstrata).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Álgebra

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

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

HABILIDADES –
4º ANO
(EF04MA10) Reconhecer
que as regras do
sistema de numeração decimal podem
ser estendidas para a
representação decimal
de um número racional
e relacionar décimos e
centésimos com a representação do sistema
monetário brasileiro.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Compreender que toda
fração decimal pode ser
representada por um
número decimal.
Reconhecer e utilizar
unidades de medidas
convencionais em
seu contexto social,
bem como o sistema
monetário.

(EF04MA11) Identificar
regularidades em
Sequência numérica
sequências numéricas
recursiva formada por
compostas por múlmúltiplos de um númetiplos de um número
ro natural
natural.

Roda de conversa com
alunos, ressaltando os
pontos relevantes em
relação ao sistema de
medidas com construções de gráficos e
tabelas.

(EF04MA12)
Reconhecer, por meio
de investigações, que
Sequência numérica
há grupos de números
recursiva formada por naturais para os quais
números que deixam
as divisões por um
o mesmo resto ao
determinado número
ser divididos por um
resultam em restos
mesmo número natural iguais, identificando
diferente de zero
regularidades.

Situações contextualizadas com a manipulação
de material concreto
para facilitar a compreensão do conceito
de operações exata e
não exata.
As sequências podem
ser formadas por
diferentes elementos
(figuras, letras,símbolos,
formas, etc.).

(EF04MA13)
Reconhecer, por meio
de investigações,
utilizando a calculadora
quando necessário,
Relações entre adição e
as relações inversas
subtração e entre multientre as operações de
plicação e divisão
adição e de subtração
e de multiplicação e de
divisão, para aplicá-las na resolução de
problemas.

Solução por meio de
material concreto
(calculadora, material
dourado...).
Uso das propriedades
de adição e subtração.
Treino de adição e
subtração com reserva e
recurso diversos.

(EF04MA14) Reconhecer
e mostrar, por meio de
exemplos, que a relação
de igualdade existente entre dois termos
permanece quando se
adiciona ou se subtrai
um mesmo número a
cada um desses termos.

Atividades individuais e
coletivas com exemplos,
que uma igualdade
não se altera quando se
adiciona ou se subtrai
um mesmo número a
seus dois termos.

Propriedades da
igualdade
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Álgebra

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Propriedades da
igualdade

(EF04MA15) Determinar
o número desconhecido
que torna verdadeira
uma igualdade que
envolve as operações
fundamentais com
números naturais.

Leitura e interpretação
de situação-problema
envolvendo as quatro
operações.

Localização e movimentação: pontos de
referência, direção e
sentido Paralelismo e
perpendicularíssimos

(EF04MA16) Descrever
deslocamentos e localização de pessoas e de
objetos no espaço, por
meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos,
mapas, planta baixa e
croquis, empregando
termos como direita e
esquerda, mudanças
de direção e sentido,
intersecção, transversais, paralelas e
perpendiculares.

Identificação e traçado
de pontos de linhas.
Determinação e posicionamento das linhas.
Reconhecer figuras
geométricas planas e
não planas, observando-as, construindo-as
e representando-as no
espaço.
Comparação das figuras
geométricas com
embalagens.

Figuras geométricas
espaciais (prismas e
pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e
características

(EF04MA17) Associar
prismas e pirâmides
a suas planificações e
analisar, nomear e comparar seus atributos,
estabelecendo relações
entre as representações
planas e espaciais.

Atividades de pesquisa e de comparação
com objetos do uso
cotidiano.

(EF04MA18) Reconhecer
ângulos retos e não
retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou
softwares de geometria.

Isso implica também
relacionar os ângulos
com mudanças de
direção decorrentes de
giros e, ainda, identificar que um ângulo reto
pode ser associado à
quarta parte de um giro
completo.
Os ângulos retos e
não retos podem ser
identificados por meio
de dobraduras, esquadros ou em software de
geometria.

(EF04MA19) Reconhecer
simetria de reflexão
em figuras e em pares
de figuras geométricas
planas e utilizá-la na
construção de figuras
congruentes, com o uso
de malhas quadriculadas e de softwares de
geometria.

Utilização de figuras
geométricas recortadas
de jornais e revistas
para o traçado do eixo
da simetria.

Geometria

Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras,
esquadros e softwares

Simetria de reflexão

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Grandezas e
medidas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

Medidas de comprimento, massa e capacidade:
estimativas, utilização
de instrumentos de medida e de unidades de
medida convencionais
mais usuais

(EF04MA20) Medir e
estimar comprimentos
(incluindo perímetros),
massas e capacidades,
utilizando unidades de
medida padronizadas
mais usuais, valorizando
e respeitando a cultura
local.

Utilização das unidades
de medida, como régua
e fita métrica.
Situações-problema
envolvendo as unidades
de medidas pertinentes.

Desenho de área
correspondente para
compreensão de metro
quadrado.

Áreas de figuras
construídas em malhas
quadriculadas

(EF04MA21) Medir,
comparar e estimar
área de figuras planas
desenhadas em malha
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de
quadradinho, reconhecendo que duas figuras
com formatos diferentes podem ter a mesma
medida de área.

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervaMedidas de tempo:
los de tempo em horas,
leitura de horas em
minutos e segundos em
relógios digitais e
situações relacionadas
analógicos, duração de
ao seu cotidiano, como
eventos e relações entre
informar os horários de
unidades de medida de
início e término de reatempo
lização de uma tarefa e
sua duração.

Ler horas em relógios
diversos e utilizar em
situações cotidianas
a relação entre hora e
minuto, bem como a
relação entre minuto e
segundo, e entre dia e
hora.

Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos
para indicar a variação
da temperatura (mínima e máxima) medida
em um dado dia ou em
uma semana

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04MA23) Reconhecer
temperatura como
grandeza e o grau
Celsius como unidade de medida a ela
associada e utilizá-lo em
comparações de temperaturas em diferentes
regiões do Brasil ou no
exterior ou, ainda, em
discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento
global.

Utilização e identificação do termômetro
como unidade de
medida padrão de
temperatura.

(EF04MA24) Registrar
as temperaturas
máxima e mínima
diárias, em locais do seu
cotidiano, e elaborar
gráficos de colunas com
as variações diárias da
temperatura, utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.

Explorar a leitura de
gráficos de linhas, analisando suas principais
característica.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Grandezas e
medidas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Problemas utilizando
o sistema monetário
brasileiro

(EF04MA25) Resolver
e elaborar problemas
que envolvam situações
de compra e venda e
formas de pagamento, utilizando termos
como troco e desconto,
enfatizando o consumo ético, consciente e
responsável.

Representação de cédulas de moedas atuais e
antigas.
Interpretação e resolução de situações-problema envolvendo
sistema monetário.

Análise da ideia de
aleatório em situação
do cotidiano.

Análise de chances de
eventos aleatórios

(EF04MA26) Identificar,
entre eventos aleatórios
cotidianos, aqueles que
têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis,
sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar
dados apresentados
em tabelas simples ou
de dupla entrada e em
gráficos de colunas ou
pictóricos, com base
em informações das
diferentes áreas do conhecimento, e produzir
texto com a síntese de
sua análise.

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

(EF04MA28) Realizar
pesquisa envolvendo
Diferenciação entre
variáveis categóricas e
variáveis categóricas
numéricas e organizar
e variáveis numéricas
dados coletados por
Coleta, classificação e
meio de tabelas e gráfirepresentação de dados cos de colunas simples
de pesquisa realizada
ou agrupadas, com e
sem uso de tecnologias
digitais.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Leitura, interpretação
e representação de
dados em tabelas de
dupla entrada, gráficos
Probabilidade e de colunas simples e
estatística
agrupadas, gráficos
de barras e colunas e
gráficos pictóricos
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Geografia
Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental
1.

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

2.

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

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios
de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

4.

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

5.

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

6.

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

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

Território e diversidade
cultural

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

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Localização dos limites
do município, partindo da localização de
sua moradia, rua e
bairro. Criar conceitos
coletivamente, textos
informativos, fazer
debates e questionamentos. Montar cartaz
com temas sociais e
culturais que existem
em diferentes espaços.
Pesquisar e dialogar
textos diversificados.
Desenvolver atividades
orais e escritas.

(EF04GE02) Descrever
processos migratórios e
suas contribuições para
a formação da sociedade brasileira.

(EF04GE02CR01)
Identificar fatores que
contribuíram para a
origem e a fundação do
município de Cerejeiras.

Manusear mapas,
explorando sua legenda. Pesquisa em livros,
revistas e internet.
Grupo de pesquisa,
exposição e debates.
Desenvolver cartaz
informativo.
Fazer registros das atividades desenvolvidas.

(EF04GE03) Distinguir
funções e papéis dos órgãos do poder público
municipal e canais de
participação social na
gestão do Município,
incluindo a Câmara de
Vereadores e Conselhos
Municipais.

(EF04GE03CR01)
Valorizar a participação
dos cidadãos na escolha
dos dirigentes do
município.

Fazer visitas a órgãos
públicos como: prefeitura, câmara, conselhos
e outros. Desenvolver
pesquisas na família e
na escola. Proporcionar
debates e palestras.
Fazer registros das atividades desenvolvidas.

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

(EF04GE04CR01)
Compreender que o
município de Cerejeiras
é formado por áreas
rural e urbana.
(EF04GE04CR02)
Identificar características do êxodo
rural no município de
Cerejeiras e no estado
de Rondônia.

Explorar os saberes
existentes através de
questionamentos orais
individuais.
Proporcionar debate
em sala.
Desenvolver maquetes
e cartazes.
Fazer registros de atividades desenvolvidas.
Pesquisar textos
diversificados.
Pesquisar e desenvolver
tabelas e gráficos.

O sujeito e seu
lugar no mundo
Processos migratórios
no Brasil

Instâncias do poder
público e canais de
participação social

Conexões e
escalas

HABILIDADES
CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

7.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04GE05CR01)
Reconhecer a existência das Unidades de
Federação no Brasil e
identificar seus territórios no mapa.
(EF04GE05CR02)
Compreender o conceito de limites e identificar seus marcos na
paisagem e nos mapas.

Manusear e interpretar
os mapas com suas
legendas.
Localizar pontos e os
limites nos mapas.
Identificar seu município, estado e região
no mapa. Observar e
interpretar diferentes
mapas e legendas.
Fazer registros de atividades desenvolvidas.
Propor atividade oral,
escrita e em grupos.
Fazer cartazes.

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

(EFO4GE06CR01)
Reconhecer e relacionar
as diversidades regionais existentes no município de Cerejeiras e no
estado de Rondônia.

Pesquisa individual e
em grupo.
Leitura e produção.
Confecção de cartazes para exposição.
Pesquisar e produzir
instrumentos culturais.
Desenvolver debates e
fazer registros de atividades desenvolvidas.

(EF04GE07) Comparar
as características do
trabalho no campo e na
Trabalho no campo e na cidade.
cidade

(EF04GE07CR01)
Reconhecer a importância de respeitar os
direitos trabalhistas no
campo e na cidade no
município de Cerejeiras.

Fazer leitura de textos
direcionados, interpretar, debater e registrar.
Fazer comparação e
desenvolver cartazes.
Produzir texto.
Fazer registros de atividades desenvolvidas.

(EF04GE08) Descrever
e discutir o processo de
produção (transformação de matérias primas),
circulação e consumo
de diferentes produtos.

(EF04GE08CR01)
Relacionar a produção
industrial a bens usados
no dia a dia e perceber
a relação entre matéria-prima, indústria,
comércio e serviços no
processo produtivo.
(EF04GE08CR02)
Analisar o poder da
propaganda no consumo, reconhecendo a
importância do consumo consciente.

Observar e interpretar
gravuras.
Relacionar e comparar.
Pesquisar em livros e
internet.
Simular o comércio de
produtos.
Desenvolver lista de
produtos essenciais e
prioritários.
Fazer debate.
Promover palestra sobre
o consumo consciente.
Fazer registros de atividades desenvolvidas.

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

Conexões e
escalas

Territórios
étnico-culturais

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

O mundo do
trabalho

Produção, circulação e
consumo
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Sistema de orientação

Formas de
representação
e pensamento
espacial

HABILIDADES
CEREJEIRAS

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

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Utilizar o próprio corpo
como instrumento de
localização dos pontos
cardeais.
Localizar objetos ou
lugares por meio
dos pontos cardeais.
Produzir cartazes.
Observar e interpretar
gravuras.
Fazer registros de atividades desenvolvidas.

(EF04GE10) Comparar
tipos variados de mapas, identificando suas
características, elaboradores, finalidades, difeElementos constitutivos renças e semelhanças.
dos mapas

(EF04GE10CR01)
Representar o espaço
geográfico do município de Cerejeiras e do
estado de Rondônia,
por meio de desenhos e
maquetes.

Manusear, interpretar,
diferenciar e classificar
mapas expostos em
sala. Explorar legendas.
Descrever os elementos
do mapa e sua finalidade. Conhecer e entender a escala no mapa.
Elaborar mapa e fazer
registros de atividades
desenvolvidas.

(EF04GE11) Identificar
as características das
paisagens naturais
e antrópicas (relevo,
cobertura vegetal, rios
etc.) no ambiente em
que vive, bem como a
Conservação e degrada- ação humana na conservação ou degradação
ção da natureza
dessas áreas.

(EF04GE11CR01)
Compreender que os
processos naturais
podem ter intervenção
dos seres humanos, por
meio do desenvolvimento de técnicas que
permitem controlar ou
alterar características
naturais.
(EF04GE11CR02)
Identificar as consequências do desmatamento para os elementos naturais e dos seres
vivos em geral.

Fazer visita em campo.
Observar e descrever.
Pesquisar em livros,
revistas e internet.
Confeccionar cartazes com imagens e
fotografias.
Fazer comparações.
Fazer registros de atividades desenvolvidas.
Atividades oral e escrita.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

HABILIDADES –
4º ANO
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – História
Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

Transformações
e permanências
nas trajetórias
dos grupos
humanos

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

(EF04HICR01) Perceber
que diversos materiais
podem ser usados
como fonte de história.
(EF04HICR02)
Identificar a importância de achados, como
fósseis e documentos
para estudo e preservação da história.

Leituras de texto
informativos.
Trabalhos individuais e
coletivos.
Pesquisas e investigações sobre os temas
trabalhados.

A ação das pessoas,
grupos sociais e comunidades no tempo e no
espaço: nomadismo,
(EF04HI02) Identificar
(EF04HICR01) Conhecer
agricultura, escrita,
navegações, indústria, mudanças e permanên- a história do município
cias ao longo do tempo, em que vive, como se
entre outras
discutindo os sentidos deu sua organização e
dos grandes marcos da fatos mais relevantes.
história da humanidade
(nomadismo, desenvolvimento da agricultura
e do pastoreio, criação
da indústria etc.).

Pesquisas dirigidas sobre os temas trabalhados, levantamento de
questões, relatos e registros de informações.
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Transformações
e permanências
nas trajetórias
dos grupos
humanos

Circulação de
pessoas, produtos e culturas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04HI03) Identificar
as transformações ocorridas na cidade ao lonO passado e o presente: go do tempo e discutir
a noção de permanên- suas interferências nos
cia e as lentas transmodos de vida de seus
formações sociais e
habitantes, tomando
culturais
como ponto de partida
o presente.

(EF04HI03CR01)
Reconhecer a importância das tecnologias
no processo das mudanças constantes que
ocorrem.

Proporcionar reflexões
que levem o aluno a
uma formação crítica e
participativa no mundo
em que vive.
Analisar e comparar
fotos do passado e do
presente.
Pesquisas, investigações e relatos.

(EF04HI04) Identificar
as relações entre os
indivíduos e a natureza
e discutir o significado
do nomadismo e da
A circulação de pessoas fixação das primeiras
e as transformações no comunidades humanas.
meio natural
(EF04HI05) Relacionar
os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza,
avaliando os resultados
dessas intervenções.

(EF04HI04CR01)
Identificar técnicas e
instrumentos usados
no passado na agricultura e criação de gado,
fazendo a comparação
com os usados hoje.

Debates.
Estudos em grupos e
exercícios.
Análise de imagens e
ilustrações.

A invenção do comércio e a circulação de
produtos

As rotas terrestres,
fluviais e marítimas e
seus impactos para a
formação de cidades e
as transformações do
meio natural

HABILIDADES –
4º ANO

Pesquisas e relatos;
Trabalhos individuais e
coletivos.
Uso de recursos
midiáticos.

(EF04HI06) Identificar
as transformações
ocorridas nos processos
de deslocamento das
pessoas e mercadorias,
analisando as formas
de adaptação ou
marginalização.
(EF04HI07) Identificar e
descrever a importância
dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da
vida comercial.

Leitura de textos
informativos, tabelas e
gráficos.
Diálogo e reflexões.
Questionamentos e
registros.
(EF04HI07CR01)
Identificar quais caminhos (rotas) são usados
na retirada de produtos
agrícolas, pecuária e extrativismo do município
e estado em que vive.
(EFO4HI07CR01)
Pesquisar a existência
de rios no município
e(ou) municípios
vizinhos e identificar de
qual forma ele é usado
pelas pessoas.

Pesquisas dirigidas sobre os temas
trabalhados.
Leituras de imagens,
mapas e legendas de
diversas fontes.
Informar dados
desconhecidos.
Uso de recursos
midiáticos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Circulação de
pessoas, produtos e culturas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

As questões históricas relativas
às migrações

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões
sociais e culturais

(EF04HI08) Identificar
as transformações
ocorridas nos meios de
comunicação (cultura
oral, imprensa, rádio,
televisão, cinema,
internet e demais
tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir seus
significados para os
diferentes grupos ou
estratos sociais.

(EF04HI07CR01) Fazer
comparação entre as
formas de comunicação
do passado com as
atuais, reconhecendo a
importância das tecnologias na comunicação
atual.

Leituras de textos informativos de diversas
fontes.
Leituras de imagens.
Fotos.
Montagens de painéis e
cartazes.

O surgimento da espécie humana no continente africano e sua
expansão pelo mundo

(EF04HI09) Identificar
as motivações dos
processos migratórios
em diferentes tempos
e espaços e avaliar o
papel desempenhado
pela migração nas
regiões de destino.

(EF04HI09CR01)
Reconhecer a África
como o berço das
civilizações.

Pesquisa e registro.
Leituras de material
didático utilizado.
Criar conceitos
coletivos.
Ilustração e pintura.

(EF04HI10) Analisar
diferentes fluxos
populacionais e suas
contribuições para a
formação da sociedade
brasileira.

(EF04HI10CR01)
Compreender que,
quando os Portugueses
chegaram, já haviam
habitantes no Brasil
(indígenas) e que o objetivo deles era extrair
as riquezas.
(EF04HI10CR01)
Compreender que os
primeiros africanos trazidos para o Brasil eram
pessoas escravizadas.
(EF04HI10CR02)
Pesquisar de quais
regiões brasileiras vieram os migrantes que
formaram o município
em que vive e por quais
motivos vieram.

Leitura de mapas,
legendas e textos
informativos.
Pesquisas em diversas
fontes.
Debates e relatos.
Atividades oral e escrita
relacionadas aos temas
trabalhados.
Pesquisas e registros.

(EF04HI11) Analisar, na
sociedade em que vive,
a existência ou não de
mudanças associadas
à migração (interna e
internacional).

(EF04HI11CR01) Analisar
os seus lugares de
vivência e suas histórias
familiares, observando
os diversos elementos
culturais de cada um.
(EF04HI11CR02)
Identificar a população
brasileira como sendo
originada da junção de
diversas culturas, valorizando o que é próprio
de cada um e sua contribuição para formação
da cultura local.

Pesquisas e relatos.
Leituras diversas em
diversas fontes.
Atividade oral e escrita.
Confecção de painéis e
cartazes.
Trabalhos individuais e
em grupos.

Os processos migratórios para a formação
do Brasil: os grupos
indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora forçada dos africanos
Os processos migratórios do final do século
XIX e início do século
XX no Brasil
As dinâmicas internas
de migração no Brasil a
partir dos anos 1960
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ciências

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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04CI01) Identificar
misturas na vida diária,
com base em suas
propriedades físicas
observáveis, reconhecendo sua composição.

(EF04CI01CR01) Realizar
pesquisas sobre matérias-primas usadas para
produzir produtos de
nosso uso cotidiano.

Experimentos de diferentes transformações
da matéria quando
submetida a diferentes
condições.

Misturas
Transformações reversí- (EF04CI02) Testar e
veis e não reversíveis
relatar transformações
nos materiais do dia a
dia quando expostos
a diferentes condições
(aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

Observação e identificação dos três estados
físicos da matéria e suas
características no ambiente onde vivemos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04CI03CR01)
Identificar a matéria e
em quais estados ela é
encontrada na natureza.

Fazer experiências para
mostrar ao aluno o
conhecimento usado na
prática.

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

(EF04CI04CR01)
Classificar os animais
quanto a sua alimentação. (EF04CI04CR02)
Concluir que a planta
é o único ser vivo que
produz seu próprio
alimento e que o
Sol é primordial no
processo da fotossíntese. (EF04CI04CR03)
Pesquisar a origem dos
alimentos.

Montar por meio de
desenhos ou recorte
e colagem cadeias
alimentares simples.
Reproduzir cartazes classificando os
animais quanto a sua
alimentação.
Fazer pesquisas e experimentos sobre como
plantar uma espécie
vegetal para observação
e relato.
Realizar leituras e
pesquisas em diferentes
fontes paraverificar a
origem dos alimentos.

(EF04CI05) Descrever e
destacar semelhanças
e diferenças entre o
ciclo da matéria e o
fluxo de energia entre
os componentes vivos
e não vivos de um
ecossistema.

(EF04CI05CR01)
Compreender a interdependência existente
no ecossistema entre os
seres vivos e o meio ambiente, e que eles são
agrupados por níveis de
organização.

Montar esquema no
qual mostre que um ser
vivo serve de fonte de
energia para outro ser
vivo, começando pelas
plantas, que, por sua vez,
têm o Sol como principal
fonte de energia.

(EF04CI03) Concluir
que algumas mudanças
causadas por aquecimento ou resfriamento
Misturas
são reversíveis (como
Transformações reversí- as mudanças de estado
veis e não reversíveis
físico da água) e outras
não (como o cozimento
do ovo, a queima do
papel etc.).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Cadeias alimentares
Vida e evolução simples
Microrganismos

(EF04CI06) Relacionar a
participação de fungos e
bactérias no processo de
decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo.

Fazer leituras em diversas fontes.
Realizar experimentos e
pesquisas e discussões.

(EF04CI07) Verificar a
participação de microrganismos na produção
de alimentos, combustíveis, medicamentos,
entre outros.

(EF04CI07CR01)
Ler em diversas fontes.
Identificar a importân- Pesquisar e expor
cia dos microrganismos produtos.
para a economia.
Elaborar receitas.

(EF04CI08) Propor, a
partir do conhecimento
das formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias
e protozoários), atitudes
e medidas adequadas
para prevenção de doenças a eles associadas.

(EF04CI08CR01)
Compreender que a
saúde é o produto de
nosso estilo de vida e
alimentação.

Produzir cartazes e
folhetos para conscientização em relação aos
cuidados de higiene e
preservação da saúde.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º ANO
(EF04CI09) Identificar
os pontos cardeais, com
base no registro de diferentes posições relativas
do Sol e da sombra de
uma vara (gnômon).

(EF04CI10) Comparar as
indicações dos pontos
cardeais resultantes da
observação das sombras
Pontos cardeais
de uma vara (gnômon)
Terra e Universo Calendários, fenômenos com aquelas obtidas por
meio de uma bússola.
cíclicos e cultura
(EF04CI11) Associar os
movimentos cíclicos da
Lua e da Terra a períodos de tempo regulares
e ao uso desse conhecimento para a construção de calendários em
diferentes culturas.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF04CI09CR01) Usar o
Sol e o próprio corpo
na identificação dos
pontos cardeais.

Observar o céu durante
o dia e o registro de
mudanças ocorridas.
Ilustrar e pintar.

(EF04CI10CR01)
Construir bússola
artesanal e uma vara
de gnômon e usá-las
na identificação dos
pontos cardeais.

Confeccionar, em
grupo, uma vara de
gnômon e uma bússola
artesanal.
Fazer experimento.
Observar, discutir e
relatar.

(EF04CI11CR01)
Concluir que não é
o Sol que realiza um
movimento em volta da
Terra, mas sim o nosso
planeta que gira em
torno de si mesma.

Analisar os movimentos dos astros e suas
periodicidades.
Construir uma ampulheta, para a observação de
fenômenos relacionados
à passagem do tempo.
Construir um Sistema
Solar.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Arte

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 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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas da Área de Linguagens para o Ensino Fundamental
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Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental
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 brasileira –, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.

4.

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, resinificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5.

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

6.

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7.

Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais,
por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8.

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

9.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

Artes visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR01CR01)
Conhecer a história
da Arte e os diversos
artistas locais, por meio
de pesquisas e apreciação das linguagens
artísticas, resgatando as
tradições culturais do
município.

Ao identificar e apreciar
múltiplas manifestações
em Artes Visuais, onde o
aluno amplia a capacidade de simbolizar e,
consequentemente, seu
repertório imagético.

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar
e apreciar formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporânea, cultivando
a percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório imagético.

Elementos da
linguagem

(EF15AR02) Explorar e
reconhecer elementos
constitutivos das artes
visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço,
movimento etc.).

Leitura de imagens de
distintos períodos artísticos que exploram a
técnica de perspectiva.

(EF15AR03) Reconhecer
e analisar a influência
de distintas matrizes
estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais
e nacionais.

Atividade prática
coletiva de elaboração
de cenário em formato
de maquete, aplicando
conceitos de profundidade e tridimensionalidade a partir da interpretação de um trecho
de texto dramático.

Matrizes estéticas e
culturais
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF15AR04)
Experimentar diferentes
formas de expressão
artística (desenho,
pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura,
escultura, modelagem,
instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais.

(EF15AR04CR01)
Realizar experimentações com materiais
e(ou) meios (tinta,
argila, sucata, folhas,
pedras, etc.) encontrados no cotidiano.

O desenvolvimento desta habilidade demanda
impulsionar uma atitude criadora e a consciência do fazer artístico
por parte do aluno. Isso
exige a prática de fazer
escolhas, de investigação e de manipulação
da matéria (materiais
ou meios), levantando e
testando hipóteses, fazendo e refazendo para
transformar a matéria
trabalhada.

(EF15AR05) experimentar a criação em
artes visuais de modo
individual, coletivo
e colaborativo, explorando diferentes
espaços da escola e da
comunidade.

(EF15AR05CR01)
Promover ações de
intervenções artísticas do município na
escola e na comunidade
explorando os diversos
suportes e materiais.

O desafio para o aluno é
desfrutar de novas percepções, elaborar novas
formas de proposições
estéticas e ser protagonista em sua singularidade; inclusive ao trabalhar
no coletivo, quando deve
assumir uma atitude de
colaboração, ou seja, de
fazer junto.

Processos de criação

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

(EF15AR06CR01) Refletir
sobre a criação artística e o produto final,
analisando e avaliando
o processo.

O aluno pode refletir
sobre seu processo de
criação, elaborar argumentos, ponderações,
como também escutar
e refletir sobre o fazer
e as ponderações dos
colegas, ampliando a
percepção da pluralidade de significados
atribuíveis às manifestações artísticas. Nesse
processo, potencializa-se a produção criativa
dos alunos.

Sistemas da linguagem

(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do
sistema das artes visuais
(museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

(EF15AR07CR01)
Valorizar as instituições
artísticas e o sistemas das Artes Visuais
presentes no território
educativo.

Conhecer, descrever e
analisar semelhanças e
diferenças entre categorias do sistema das
Artes Visuais.

Contextos e prática

(EF15AR08) experimentar e apreciar formas
distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos,
cultivando a percepção,
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.

Materialidades

Artes visuais

Dança

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Apreciação de distintas
manifestações de danças circulares.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Elementos da
linguagem

HABILIDADES –
1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes
do corpo e destas com o
todo corporal na construção do movimento
dançado.

Atividade de prática coletiva de dança e canto
a partir do cancioneiro
popular.

(EF15AR10)
Experimentar diferentes
formas de orientação
no espaço (deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos
de movimento (lento,
moderado e rápido) na
construção do movimento dançado.

Atividade prática de
improvisação de sons
naturais a partir de
objetos cotidianos.
Atividade de prática
coletiva de elaboração
de radionovela com a
aplicação de sonoplastia. Fruição de imagens
criadas por meio dos
movimentos dos corpos
no espaço.
Atividade de prática
coletiva de elaboração
de figurino e coreografia a partir da lenda do
Boitatá.

Dança

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Processos de criação

Música

Contexto e práticas

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR11) Criar e
improvisar movimentos
dançados de modo individual, coletivo e colaborativo, considerando
os aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos
dos elementos constitutivos do movimento,
com base nos códigos
de dança.

(EF15AR11CR01)
Incentivar a criação e
a execução de coreografias, visando à
concepção de espetáculos de dança para a
comunidade.

Criar e improvisar movimentos que implicam
fazer e refazer múltiplas
experimentações para
utilizar e combinar os
elementos estruturantes da dança e do
movimento corporal,
espaço e tempo aos
códigos específicos de
cada ritmo.

(EF15AR12) Discutir,
com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas
em dança vivenciadas
na escola, como fonte
para a construção de
vocabulários e repertórios próprios.

Reflexão sobre os espaços em que a arte se
manifesta.

(EF15AR13) Identificar
e apreciar criticamente diversas formas e
gêneros de expressão
musical, reconhecendo
e analisando os usos e
as funções da música
em diversos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.

Atividade prática em
equipe para a organização de show de
talentos.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Construir objeto musical
de sopro com o uso de
materiais diferenciados.

Elementos da
linguagem

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos
constitutivos da música
(altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções
e práticas diversas de
composição/criação,
execução e apreciação
musical.

Atividade prática de
exploração sonora
por meio de objetos
cotidianos.

Materialidades

(EF15AR15) Explorar
fontes sonoras diversas,
como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz, percussão
corporal), na natureza
e em objetos cotidianos, reconhecendo os
elementos constitutivos
da música e as características de instrumentos
musicais variados.

Notação e registro
musical

(EF15AR16) Explorar
diferentes formas de
registro musical não
convencional (representação gráfica de sons,
partituras criativas etc.),
bem como procedimentos e técnicas de registro
em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação
musical convencional.

Produzir sons variados com o próprio
corpo, utilizar o corpo
todo como uma caixa
acústica.

Processos de criação

(EF15AR17)
Experimentar improvisações, composições e
sonorização de histórias,
entre outros, utilizando
vozes, sons corporais
e/ou instrumentos musicais convencionais ou
não convencionais, de
modo individual, coletivo e colaborativo.

Contextos e práticas

(EF15AR18) Reconhecer
e apreciar formas distintas de manifestações
do teatro presentes em
diferentes contextos,
aprendendo a ver e a
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar
e o repertório ficcional.

Música

Teatro

HABILIDADES –
1º AO 5º ANO

(EF15AR17CR01)
Experimentar diversas
formas de improvisações musicais por meio
de reconto de histórias
dramatizadas, utilização
de onomatopeia, com o
objetivo de levar o estudante a identificar os sons
produzidos pelos personagens das histórias.

Refere-se a fazer e refazer múltiplas possibilidades de sonorização
corporal ou instrumental, o que propicia a
elaboração de improvisações e composições
de forma individual,
coletiva e colaborativa.

Fruição de imagens e
reflexão sobre os espaços das cidades e como
eles podem ser usados
para manifestações
artísticas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Elementos da
linguagem

HABILIDADES –
1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR19) Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana, identificando elementos teatrais
(variadas entonações de
voz, diferentes fisicalidades, diversidade de
personagens e narrativas etc.).

(EF15AR19CR01)
Experimentar vivências
teatrais por meio de
jogos que estimulem a
criatividade, a percepção do espaço, a rapidez
de raciocínio, a concentração, etc.

Observar e identificar
elementos básicos do
teatro: espaço (local
onde ocorre a cena
observada), personagem (a pessoa e suas
características) e narrativa (a ação, o que está
ocorrendo).

(EF15AR20)
Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e
autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos
em teatro, explorando
desde a teatralidade dos
gestos e das ações do
cotidiano até elementos
de diferentes matrizes
estéticas e culturais.

Teatro

Processos de criação

(EF15AR21) Exercitar
a imitação e o faz de
conta, resinificando
objetos e fatos e experimentando-se no lugar
do outro, ao compor e
encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens,
textos ou outros pontos
de partida, de forma
intencional e reflexiva.

Atividade prática
coletiva de elaboração
de cenário em formato
de maquete, aplicando
conceitos de profundidade e tridimensionalidade a partir da interpretação de um trecho
de texto dramático.

(EF15AR21CR01)
Ressignificar vivências
cotidianas dos estudantes por meio de
encenações teatrais, o
professor deverá assumir um papel provocador e estimular a análise
crítica da atividade.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF15AR22)
Experimentar possibilidades criativas de
movimento e de voz na
criação de um personagem teatral, discutindo
estereótipos.

Artes
integradas

Processos de criação

(EF15AR23) Reconhecer
e experimentar, em
projetos temáticos, as
relações processuais entre diversas linguagens
artísticas.

Na dimensão do fazer
e refazer, ampliar a
potencialidade dos
exercícios com a imitação e o faz de conta
como ferramentas para
as ações dramáticas.

O exercício com a imitação não se restringe
apenas à construção
externa de uma imagem ou pessoa, mas
pretende que o aluno
possa preencher o modelo imitado com novos
significados.
(EF15AR23CR01)
Estimular a concepção
de projetos interdisciplinares na escola
envolvendo todos os
professores.

O reconhecer e o
experimentar supõem
investigar, pesquisar
e explorar a relação e
as possibilidades de
criação com as linguagens da arte, reunindo
e utilizando elementos
e recursos processuais
específicos de cada uma
na realização de um
projeto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Matrizes estéticas
culturais

HABILIDADES –
1º AO 5º ANO
(EF15AR24) Caracterizar
e experimentar brinquedos, brincadeiras,
jogos, danças, canções
e histórias de diferentes
matrizes estéticas e
culturais.

Patrimônio cultural

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

Arte e tecnologia

(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações
em áudio e vídeo,
fotografia, softwares
etc.) nos processos de
criação artística.

Artes
integradas

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Conhecer e valorizar
o patrimônio cultural
material e imaterial, de
culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e
europeias, de diferentes
épocas, favorecendo a
construção de vocabulário e repertório
relativos às diferentes
linguagens artísticas.

(EF15AR25CR01)
Valorizar de forma geral
todo tipo de manifestação artística presente
em cada região, em
cada território e comunidade que a escola
estiver inserida.

A contextualização
desses recursos facilita
a compreensão por
parte do aluno e evita a
simples reprodução.
As manifestações
culturais mais amplas
geralmente envolvem
recursos das quatro
linguagens da arte.

Explorar diferentes
tecnologias e recursos
digitais (multimeios,
animações, jogos eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação
artística.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ensino Religioso

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Ritos religiosos

Manifestações
religiosas

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Leitura, análise de imagens e textos, vídeos
pertinentes ao conteúdo, utilizando meios
tecnológicos.

(EF04ER02) Identificar
ritos e suas funções
em diferentes manifestações e tradições
religiosas.

Pesquisas e elaboração
de trabalhos individuais
ou em grupos.
Organização de exposições em painéis,
cartazes, etc.
Exibição de vídeos,
filmes e documentários.

(EF04ER03) Caracterizar
ritos de iniciação e de
passagem em diversos
grupos religiosos (nascimento, casamento e
morte).

Leitura, análise de imagens e textos, vídeos
pertinentes ao conteúdo, utilizando meios
tecnológicos.
(EF04ER04CR01)
Respeitar o jeito de
ser do outro, independentemente de suas
escolhas pessoais.

(EF04ER05) Identificar
representações religiosas em diferentes
expressões artísticas
(pinturas, arquitetura,
esculturas, ícones,
símbolos, imagens),
reconhecendo-as como
parte da identidade de
diferentes culturas e
tradições religiosas.

(EF04ER06) Identificar
nomes, significados e
representações de divindades nos contextos
familiar e comunitário.

Crenças religiosas e filosofias Ideia(s) de divindade(s)
de vida

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF04ER01) Identificar
ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

(EF04ER04) Identificar
as diversas formas de
expressão da espiritualidade (orações, cultos,
gestos, cantos, dança,
meditação) nas diferentes tradições religiosas.

Representações
religiosas na arte

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES –
4º Ano

Organização de rodas
de conversa.
Dinâmicas e textos de
reflexão sobre o tema.

Pesquisas e elaboração
de trabalhos individuais
ou em grupos.
Organização de exposições em painéis,
cartazes, etc.
Exibição de vídeos,
filmes e documentários.
Releitura de obras artísticas, pinturas, esculturas, ícones, símbolos e
imagens.
(EF04ER06CR01)
Compreender a amizade como um valor que
se conquista por meio
da partilha, da fraternidade, da solidariedade,
da tolerância e do
respeito.

Leitura, análise de
imagens e textos, vídeos
pertinentes ao conteúdo,
utilizando meios tecnológicos ou impressos.
Organizar momentos de
partilha, tanto de alimentos como de reflexões
entre os alunos, podendo envolver a família e a
comunidade escolar.
Organizar arrecadação
de alimentos e roupas.
Organizar a partilha da
arrecadação com algumas pessoas carentes
de nosso município.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
4º Ano

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF04ER07) Reconhecer
e respeitar as ideias de
divindades de diferentes manifestações e
tradições religiosas.

(EF04ER07CR01)
Construir relações
saudáveis, respeitando
as diferenças e evitando todas as formas de
bullying.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Organização das rodas
de conversa.
Dinâmicas e textos de
reflexão sobre o tema.
Leitura, análise de
imagens e textos,
vídeos pertinentes ao
conteúdo, utilizando
meios tecnológicos ou
impressos.
Ilustrações.

5° Ano do Ensino Fundamental
Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Língua Portuguesa

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 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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas da Área de Linguagem para o Ensino Fundamental
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Competências de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
1.

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades
de seus usuários e da comunidade a que pertencem.

2.

Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades
de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se
envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.

3.

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de
modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.

4.

Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante
de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos.

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

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.

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente
Decodificação/Fluência e, em seguida, em voz alta,
de leitura
com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de
textualidade adequado.
Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)
Formação de leitor

(EF35LP02) Selecionar
livros da biblioteca e/ou do
cantinho de leitura da sala
de aula e/ou disponíveis em
meios digitais para leitura
individual, justificando a
escolha e compartilhando
com os colegas sua opinião,
após a leitura.

Leitura silenciosa e dirigida,
levantamento de hipóteses
com ambientação na temática textual.

Seleção autônoma de livros,
textos, gêneros textuais,
leitura silenciosa e dirigida,
roda de leitura, debate moderado, desenvolvimento
da postura e articulação de
seu entendimento.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Compreensão

Estratégia de leitura

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF35LP03) Identificar a
ideia central do texto, demonstrando compreensão
global.

Desenvolvimento e ampliação da oralidade com
relatos pessoais.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos
lidos.

Leitura dirigida e compartilhada, interpretação
textual, roda de leitura,
leituras imagéticas, uso de
mídia audiovisual.

(EF35LP05) Inferir o sentido
de palavras ou expressões
desconhecidas em textos,
com base no contexto da
frase ou do texto.

Leitura de texto fatiado.

(EF35LP06) Recuperar
relações entre partes de um
texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos) que contribuem para a
continuidade do texto.

Ler em voz alta, em colaboração com outro leitor
mais proficiente. A leitura
precisa ser contextualizada
em uma situação comunicativa genuína, como uma
leitura dramática. Estudar
o texto no coletivo, com
mediação do professor, os
procedimentos didáticos
programados e o grau de
autonomia do aluno.

(EF15LP01) Identificar a
função social de textos que
circulam em campos da vida
social dos quais participa coReconstrução das condi- tidianamente (a casa, a rua, a
ções de produção e
comunidade, a escola) e nas
recepção de textos
mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para
que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu
e a quem se destinam.

Estratégia de leitura

(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função
social do texto), apoiando-se
em seus conhecimentos
prévios sobre as condições
de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria
obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes
e durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.
Estratégia de leitura

Construção do sistema
alfabético Convenções
da escrita

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

(EF15LP04) Identificar o
efeito de sentido produzido
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em
textos multissemióticos.
(EF35LP07) Utilizar, ao
produzir um texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais, tais como
ortografia, regras básicas
de concordância nominal e
verbal, pontuação (ponto-final, ponto de exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações)
e pontuação do discurso
direto, quando for o caso.

Produção textual, escrita e
reescrita de texto, leitura
dirigida, ampliação do
vocabulário, pesquisa em
dicionários e em outras
fontes, treino ortográfico
e gramatical, produção
de cartazes, murais e
desenhos, produção de
resenhas, apresentação de
seminários e gravação de
áudios.

(EF35LP08) Utilizar, ao
produzir um texto, recursos de referenciação (por
substituição lexical ou por
pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos),
vocabulário apropriado ao
gênero, recursos de coesão
Construção do sispronominal (pronomes anatema alfabético/
fóricos) e articuladores de
Estabelecimento de
relações de sentido (tempo,
relações anafóricas na
causa, oposição, conclusão,
referenciação e construcomparação), com nível sução da coesão
ficiente de informatividade.

Construção do texto,
especialmente no que
diz respeito à coesão e à
coerência. Seu foco é usar
o recurso da referenciação
em situação de produção
de textos. Assim, é possível
propor habilidades que
antecedam a autonomia no
uso dos recursos de produção textual e envolvam, por
exemplo, analisar a presença de referenciação em
textos lidos, observando os
efeitos de sentido produzidos. É possível desmembrar
a habilidade propondo
habilidades específicas para
o uso da referenciação e
dos organizadores textuais
(tempo, causa etc.).

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas
Planejamento de texto/
e de acordo com as caracteProgressão temática e
rísticas do gênero textual.
paragrafação

Convém considerar as
características dos textos
selecionados para leitura
e dos gêneros previstos.
As instruções de jogos, por
exemplo, organizam-se
pela presença de: título,
jogadores, material para
jogar, objetivo e regras.
Pode-se indicar, ainda, o
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
grau de dificuldade. O texto
adequa-se ao portador e
ao espaço de circulação,
alterando a linguagem,
apresentando imagens, por
exemplo. Se for um jogo
digital, haverá referências
específicas desse espaço.
Nas atividades de estudo,
convém focalizar as características que forem importantes para a compreensão
do texto, articular essas
características à finalidade
do texto, rever um trabalho
dialógico e reflexivo, assim
como a comparação entre
textos por semelhanças e
diferenças.

Planejamento de texto/
Progressão temática e
paragrafação

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto
que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem
escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para
quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto);
a linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações necessárias à produção
do texto, organizando em
tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

Revisão de textos

(EF15LP06) Reler e revisar
o texto produzido com a
ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para
corrigi-lo e aprimorá-lo,
fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

Edição de texto

(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual
ou digital.

Produção
de textos
(escrita compartilhada e
autônoma)

HABILIDADES
CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS
Produção
de textos
(escrita compartilhada e
autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Utilização de
tecnologia digital

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de
edição de texto, para editar
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos
multissemióticos disponíveis
Leitura dirigida e compartilhada usa mídia audiovisual, leitura fatiada, leitura
imagética, interação, dramatizações e entrevistas.

Forma de composição
de gêneros orais

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

Variação linguística

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais,
urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas variedades linguísticas como
características do uso da língua por diferentes grupos
regionais ou diferentes
culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.

Ouvir canções com legendas, participar de saraus
lendo e oralizando textos,
etc. Tais situações devem
contemplar produções
locais e de diferentes regiões do país, favorecendo
o convívio respeitoso com
a diversidade linguística,
de modo a legitimar os
diferentes falares do Brasil,
sem sobrepor uma variedade à outra

Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em
sala de aula

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio
oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom
de voz audível, boa articulação e ritmo adequado.

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema
e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

Características da conversação espontânea

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
de tratamento adequadas,
de acordo com a situação e a
posição do interlocutor.

Oralidade

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES –
5º ANO
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Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15LP12) Atribuir
significado a aspectos não
linguísticos (paralinguísAspectos não linguísti- ticos) observados na fala,
cos (paralinguísticos) no como direção do olhar, riso,
ato da fala
gestos, movimentos da
cabeça (de concordância
ou discordância), expressão
corporal, tom de voz.

Relato oral/Registro
formal e informal

(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação
oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).
(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer
dúvida sobre a escrita de
palavras, especialmente no caso de palavras
com relações irregulares
fonema-grafema.

Construção do sistema alfabético e da
ortografia
Conhecimento do alfa(EF05LP01) Grafar palavras
beto do Português do
utilizando regras de corresBrasil/Ordem alfabética/
pondência fonema- grafePolissemia
ma regulares, contextuais e
morfológicas e palavras de
uso frequente com correspondências irregulares.

Analise
Linguística/
Semiótica
(ortografização)
Construção do sistema alfabético e da
ortografia

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/Acentuação

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.
Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

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

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP02) Identificar o
caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra
com diferentes significados,
de acordo com o contexto
de uso), comparando o
significado de determinados termos utilizados nas
áreas científicas com esses
mesmos termos utilizados
na linguagem usual.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP03) Acentuar
corretamente palavras
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

289

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 289

15/12/2020 16:26:09

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Pontuação

Analise
Linguística/
Semiótica
(ortografização)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Morfologia

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05LP04) Diferenciar, na
leitura de textos, vírgula,
ponto e vírgula, dois-pontos
e reconhecer, na leitura de
textos, o efeito de sentido
que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP05) Identificar a
expressão de presente, passado e futuro em tempos
verbais do modo indicativo.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP06) Flexionar,
adequadamente, na escrita
e na oralidade, os verbos
em concordância com
pronomes pessoais/nomes
sujeitos da oração.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

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

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP07) Identificar, em
textos, o uso de conjunções
e a relação que estabelecem entre partes do texto:
adição, oposição, tempo,
causa, condição, finalidade.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas
e compostas, e derivadas
por adição de prefixo e de
sufixo

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo,
confecção de cartazes, produção de história em quadrinhos e de frases, pesquisa no
dicionário e bibliográfica.

CAMPO DA VIDA COTIDIANA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço doméstico e familiar, escolar,
cultural e profissional. Alguns gêneros textuais deste campo: agendas, listas, bilhetes, recados, avisos, convites, cartas,
cardápios, diários, receitas, regras de jogos e brincadeiras.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos
instrucional de regras de
jogo, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

Leitura e interpretação de
rótulos de produtos alimentícios, manuais de instrução, regras de brincadeiras
e jogos, atividades práticas.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Compreensão em
leitura

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia,
anedotas, piadas e cartuns,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e a
finalidade do texto.

Leitura de imagens em
narrativas visuais

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

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção
de texto
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES –
5º ANO

Escrita Colaborativa

Escrita Colaborativa

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Produção e construção de
histórias em quadrinhos,
socialização e interação,
contação, uso de recursos
midiáticos.

(EF05LP11) Registrar, com
autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero
e considerando a situação
comunicativa e a finalidade
do texto.

Produção textual, escrita e
reescrita de texto.
Leitura dirigida, ampliação
do vocabulário, pesquisa
em dicionário e em outras
fontes.
Treino ortográfico e
gramatical.
Produção de cartazes,
murais e desenhos.
Produção de resenhas,
apresentação de seminários
e gravação de áudios.

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

Produção textual, escrita
e reescrita de texto.
Leitura dirigida, ampliação
do vocabulário, pesquisa
em dicionário e em outras
fontes.
Treino ortográfico e
gramatical.
Produção de cartazes,
murais e desenhos.
Produção de resenhas,
apresentação de seminários
e gravação de áudios.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO
(EF05LP13) Assistir, em
vídeo digital, a postagem
de vlog infantil de críticas
de brinquedos e livros de
literatura infantil e, a partir
dele, planejar e produzir
resenhas digitais em áudio
ou vídeo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Oralidade

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Preveja o acesso e a utilização de ferramentas digitais
que viabilizem a produção
dos textos em áudio ou
vídeo. Para o desenvolvimento desta habilidade,
pode-se propor:
a) A análise de vlogs, identificando os gêneros que nele
circulem.
b) A seleção do gênero mais
indicado para a apresentação de críticas do tipo de
produto a ser comentado.
c) Critérios de análise dos
produtos focalizados.
d) Estudo de recursos da
mídia utilizada, assim
como dos paratextuais que
compõem a performance
do locutor.
As atividades a serem
desenvolvidas, além das
indicações já apresentadas, podem: a) Envolver
análise de textos do gênero
resenha, para compreender
as suas características, de
acordo com a situação
comunicativa.
b) Prever o planejamento
do texto a ser produzido,
considerando a situação em
que vai circular.
c) Orientar a produção/textualização deste.
A progressão horizontal
pode apoiar-se na extensão
e complexidade das resenhas previstas, assim como
nas operações sucessivas
que a habilidade envolve.

Produção de texto oral

Análise da
linguagem/
Forma de composição
semiótica
do texto
(ortografização)

HABILIDADES
CEREJEIRAS

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

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

CAMPO DA VIDA PÚBLICA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura e escrita, especialmente
de textos das esferas jornalística, publicitária, política, jurídica e reivindicatória, contemplando temas que impactam a
cidadania e o exercício de direitos. Alguns gêneros textuais deste campo: notas; álbuns noticiosos; notícias; reportagens;
cartas do leitor (revista infantil); comentários em sites para criança; textos de campanhas de conscientização; Estatuto da
Criança e do Adolescente; abaixo-assinados; cartas de reclamação, regras e regulamentos.

Compreensão em
leitura

Produção de
Escrita
textos (escrita
compartilhada e Colaborativa
autônoma)

Leitura e entendimento de
entrevistas, reportagens,
noticiários, jornais, debate
moderado e roda de leitura.

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo
fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre qual é
mais confiável e por quê.

Dramatização da mesma
notícia, debate moderado,
socialização e integração.

(EF05LP17) Produzir roteiro
para edição de uma reportagem digital sobre temas
de interesse da turma, a
partir de buscas de informações, imagens, áudios
e vídeos na internet, de
acordo com as convenções
do gênero e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto

Produção textual, escrita e
reescrita de texto.
Leitura dirigida, ampliação
do vocabulário, pesquisa
em dicionário e em outras
fontes.
Treino ortográfico e
gramatical.
Produção de cartazes, murais e desenhos. Produção
de resenhas, apresentação
de seminários e gravação
de áudios.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado
a situações vivenciadas na
escola e/ou na comunidade,
utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Produção textual, escrita e
reescrita de texto.
Leitura dirigida, ampliação
do vocabulário, pesquisa
em dicionário e em outras
fontes.
Treino ortográfico e
gramatical.
Produção de cartazes, murais e desenhos. Produção
de resenhas, apresentação
de seminários e gravação
de áudios.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

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

Oralidade

Oralidade

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Computador.
Celular.
Filmadora.

Planejamento e
produção de texto

(EF05LP18) Roteirizar,
produzir e editar vídeo
para vlogs argumentativos
sobre produtos de mídia
para público infantil (filmes,
desenhos animados, HQs,
games etc.), com base em
conhecimentos sobre eles,
de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

Produção de texto

(EF05LP19) Argumentar
oralmente sobre acontecimentos de interesse social,
com base em conhecimentos sobre fatos divulgados
em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando
pontos de vista diferentes.

Leitura dirigida e compartilhada, uso de mídia audiovisual, leitura fatiada, leitura
imagética, interação, dramatizações e entrevistas.

(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo
de notícias simples para
público infantil e cartas de
reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

(EF05LP20) Analisar a
validade e força de argumentos em argumentações
sobre produtos de mídia
para público infantil (filmes,
desenhos animados, HQs,
games etc.), com base em
conhecimentos sobre eles.

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

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

Utilização do celular.

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
dos textos
(ortografização)

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES –
5º ANO

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura/
escrita que possibilitem conhecer os textos expositivos e argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao
estudo, à pesquisa e à divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e fora da escola. Alguns gêneros deste
campo em mídia impressa ou digital: enunciados de tarefas escolares; relatos de experimentos; quadros; gráficos; tabelas; infográficos; diagramas; entrevistas; notas de divulgação científica; verbetes de enciclopédia.
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Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Estudo e síntese textual.

Compreensão em
leitura

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

Imagens analíticas em
texto

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em
gráficos ou tabelas.

Coleta de dados, produção,
leitura e interpretação de
tabelas e gráficos.

(EF35LP17) Buscar e
selecionar, com o apoio do
professor, informações de
interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos
que circulam em meios
impressos ou digitais.

Na elaboração do currículo,
no que diz respeito à progressão, pode-se considerar
o grau de autonomia dos
alunos e a complexidade
dos procedimentos envolvidos, assim como a finalidade da busca e da seleção.
É importante considerar,
ainda, se nos ambientes
físicos é possível procurar
diretamente nas prateleiras
ou é necessário recorrer ao
encarregado, bibliotecário
ou computador: os procedimentos a serem previstos
serão específicos em cada
caso. Indicar assunto, foco,
autores e material de leitura
possível. Nos ambientes
digitais, convém não só
considerar as características
do ambiente e da ferramenta de busca para definir
procedimentos, como
ainda estabelecer critérios de confiabilidade dos
sites. Podem ser propostas
habilidades considerando a
interação com os diferentes
ambientes.

(EF05LP24) Planejar e
produzir texto sobre tema
de interesse, organizando
resultados de pesquisa
em fontes de informação
impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos
ou tabelas, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Produção textual, escrita e
reescrita de texto, leitura
dirigida, ampliação do
vocabulário, pesquisa em
dicionário e em outras
fontes, treino ortográfico
e gramatical, produção
de cartazes, murais e
desenhos, produção de
resenhas, apresentação de
seminários, gravação de
áudios.

Pesquisa

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Produção de texto

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO
(EF35LP18) Escutar, com
atenção, apresentações de
trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.

Escuta de textos orais

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
A habilidade de escuta de
textos orais pode prever:
a) Procedimentos de registro de informações consideradas importantes e de
dúvidas a serem apresentadas ao final da exposição.
b) Elaboração de questões
a serem feitas ao locutor,
ao final da exposição, para
esclarecimentos e posicionamentos em relação à fala etc.
c) Trabalho em colaboração
inicial até chegar, progressivamente, ao autônomo.
Tal habilidade é fundamental para a formação do
estudante.
Os currículos podem
procurar desenvolvê-la na
discussão de temas sociais
relevantes para a comunidade local. A habilidade tem
como foco a escuta atenta
e responsiva de apresentações orais em contexto
escolar. A escuta – que tem
como finalidade primeira
a compreensão do texto
oral – dá suporte tanto à
formulação de perguntas
para esclarecimentos, por
exemplo, quanto à construção de respostas ou explicações, considerando o uso
progressivo de justificativas
para a emissão de opinião

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO
(EF35LP19) Recuperar as
ideias principais em situações formais de escuta de
exposições, apresentações
e palestras.

Compreensão de
textos orais

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Pode-se prever o trabalho
com esta habilidade em
situações comunicativas de
discussão de questões interdisciplinares e interculturais
que impliquem o estudo
de temas sociais relevantes
para a comunidade local. É
possível orientar para que
a recuperação do conteúdo
ouvido aconteça por meio
de esquemas ou tabelas,
prevendo, portanto, habilidades que envolvam diferentes
situações formais de escuta
e induzam ao ensino das formas de registro que possibilitem a recuperação da fala. A
progressão pode ser pensada
com base em critérios como
os diferentes tipos de situações formais, a complexidade
e(ou) a extensão dos textos
orais e o grau de autonomia
a ser conquistado pelo aluno
a cada etapa desse ensino.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Oralidade

Análise
Linguística/
semiótica
(ortografização)

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF35LP20) Expor trabalhos
ou pesquisas escolares, em
sala de aula, com apoio de
recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas
etc.), orientando-se por
roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
comunicativa.

A habilidade pode ser
desenvolvida no interior de
projetos e(ou) sequências
que articulem a especificidade dos textos no gênero
exposição oral ao trabalho
interdisciplinar, prevendo,
por exemplo, temas como
alimentação saudável,
brinquedos/brincadeiras
de ontem e de hoje, povos
do Brasil, entre outros. É
possível prever atividades
destinadas a familiarizar
o aluno com habilidades
que envolvam o acesso aos
recursos multissemióticos
presentes nos textos e a
pesquisa de conteúdo temático. A progressão, tanto
horizontal quanto vertical,
pode pautar-se pelo grau
de complexidade dos trabalhos e(ou) pesquisas, na alternância do foco do ensino
(o gênero e sua organização
geral, os recursos a serem
mobilizados, a produção do
roteiro, etc.) e o grau de autonomia a ser conquistada
pelo aluno a cada etapa. Há,
aqui, oportunidade de trabalho interdisciplinar com
as habilidades (EF03MA26),
(EF03MA27), (EF03MA28),
da Matemática; (EF03CI06),
(EF03CI09), de Ciências;
(EF03HI03), da História; e
(EF03GE01), da Geografia,
associadas à coleta, leitura,
comparação e interpretação
de dados, com apoio de
recursos multissemióticos
(listas, tabelas, ilustrações e
gráficos).

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

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

Planejamento de texto
oral Exposição oral

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Análise
Forma de composição
Linguística/
dos textos Coesão e
semiótica
articuladores
(ortografização)

HABILIDADES –
5º ANO
(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo,
causa, oposição, conclusão,
comparação), com nível adequado de informatividade

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica.

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção
de textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis,
quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros.
(EF35LP21) ler e compreender, de forma autônoma,
textos literários de diferentes
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações,
estabelecendo preferências
por gêneros, temas e autores
(EF15LP15) Reconhecer
que os textos literários
fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio
artístico da humanidade.
(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos,
observando o efeito de
sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso
de variedades linguísticas
no discurso direto.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica

No desenvolvimento dessa
habilidade, os diálogos
precisam ser reconhecidos
não apenas pelas marcas
gráficas que os apresentam
(dois-pontos, travessão; dois-pontos, aspas, por exemplo),
ou pela presença dos verbos
dicendi (introdutórios das
falas de terceiros), mas também – e sobretudo – a partir
da significação do texto. Na
elaboração do currículo, pode-se, por exemplo, propor
projetos que organizem uma
exposição de diálogos famosos (de personagens de livros
lidos); ou a produção de
vídeos, em duplas, contendo
um diálogo selecionado
pelos alunos. A complexidade dos gêneros e textos
previstos pelos currículos,
as marcas linguísticas dos
diálogos e o grau de autonomia do aluno proposta para
cada ano podem ser bons
critérios para a progressão da
aprendizagem.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Formação do leitor
literário

Leitura dirigida e compartilhada, uso de mídia
audiovisual, leitura fatiada,
leitura imagética, interação,
dramatizações, entrevistas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Apreciação
estética/Estilo

HABILIDADES –
5º ANO
(EF35LP23) Apreciar
poemas e outros textos
versificados, observando
rimas, aliterações e diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrãos e
seu efeito de sentido.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Utilização de Coletâneas, livros de literatura e arquivos
digitais

(EF15LP17) Apreciar
poemas visuais e concretos, observando efeitos
de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação
das letras, pelas ilustrações
e por outros efeitos visuais.
(EF35LP24) Identificar
funções do texto dramático
(escrito para ser encenado)
e sua organização por meio
de diálogos entre personagens e marcadores das falas
das personagens e de cena.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Textos dramáticos

Leitura colaborativa e
autônoma

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

Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica.

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

Leitura colaborativa – para
estudo dos textos e modelização de procedimentos e
comportamentos leitores, e
a roda de leitores, como na
habilidade (EF35LP21).
Na elaboração do currículo,
a organização de leituras dramáticas de textos
teatrais (leituras feitas por
um grupo de pessoas que
assumem os diferentes
papéis da peça teatral,
representando-os) cria um
espaço de socialização dos
textos, além de possibilitar
o desenvolvimento da
fluência leitora, como na
habilidade (EF35LP01)
A complexidade dos
gêneros e textos previstos,
as marcas linguísticas dos
textos dramáticos e o grau
de autonomia do aluno
proposta para os três anos
em jogo podem ser bons
critérios para a progressão
da aprendizagem.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Escrita autônoma e
compartilhada

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma

HABILIDADES –
5º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
descritivos, sequências de
eventos e imagens apropriadas para sustentar o
sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e
de fala de personagens.

Produção textual, escrita e
reescrita de texto, leitura
dirigida, ampliação do
vocabulário, pesquisa em
dicionário e em outras
fontes, treino ortográfico
e gramatical, produção
de cartazes, murais e
desenhos, produção de
resenhas, apresentação de
seminários e gravação de
áudios.

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
narrativas ficcionais que
apresentem cenários e
personagens, observando
os elementos da estrutura
narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens,
narrador e a construção do
discurso indireto e discurso
direto.

Produção textual, escrita e
reescrita de texto, leitura
dirigida, ampliação do
vocabulário, pesquisa em
dicionário e em outras
fontes, treino ortográfico
e gramatical, produção de
cartazes, murais e desenhos,
produção de resenhas,
apresentação de seminários,
gravação de áudios.

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia,
textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de
palavras, imagens poéticas
(sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros

Produção textual, escrita e
reescrita de texto, leitura
dirigida, ampliação do
vocabulário, pesquisa em
dicionário e em outras
fontes, treino ortográfico
e gramatical, produção de
cartazes, murais e desenhos,
produção de resenhas,
apresentação de seminários,
gravação de áudios.

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

Leitura dirigida e compartilhada, uso de mídia
audiovisual, leitura fatiada,
leitura imagética, interação,
dramatizações, produção de cartazes, murais e
desenhos, produção de
resenhas, apresentação de
seminários, gravação de
áudios.

Declamação

Oralidade

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Contagem de histórias

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

Performances orais

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Formas de composição
de narrativas

HABILIDADES –
5º ANO

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo, confecção de cartazes,
produção de história em
quadrinhos e de frases,
pesquisa no dicionário e
bibliográfica, produção de
cartazes, murais e desenhos,
produção de resenhas,
apresentação de seminários
e gravação de áudios.

(EF35LP30) Diferenciar
discurso indireto e discurso
direto, determinando o
efeito de sentido de verbos
de enunciação e explicando
o uso de variedades linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.

Deve-se considerar que
o foco da habilidade é a
separação gráfica que, no
discurso direto, se estabelece entre o discurso do narrador e o do personagem, o
que não ocorre no discurso
indireto.

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

Esta é uma habilidade
diretamente relacionada à
(EF12LP19) Trata-se de no
processo de leitura e estudo
de textos poéticos reconhecer recursos linguísticos e
discursivos que constituem
os gêneros mencionados.
Seu desenvolvimento demanda o recurso de práticas
de oralização dos textos
mencionados, sem o que
os aspectos relacionados à
sonoridade e ao ritmo não
podem ser observados. É
importante que o desenvolvimento desta habilidade
venha associado a atividades
colaborativas de leitura,
oralização e análise. Convém,
portanto, que a mediação do
professor e o envolvimento
sistemático do aluno em práticas de leitura e escrita sejam contemplados nos dois
primeiros anos. A progressão
pode apoiar-se no grau de
complexidade dos gêneros e(ou) textos poéticos
programados para o estudo
e pelo nível de autonomia a
ser atingido pelo estudante a
cada etapa do trabalho.

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

Leitura individual e coletiva,
produção de texto coletivo,
confecção de cartazes, produção de história em quadrinhos e de frases, pesquisa no
dicionário e bibliográfica.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
de textos poéticos
(ortografização)

Análise linguísForma de composição
tica/semiótica
de textos poéticos
(ortografização)
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ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Análise linguística/semiótica
(ortografização)

Discurso direto e
indireto

HABILIDADES
CEREJEIRAS

15/12/2020 16:26:10

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Matemática

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

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

(EF05MA01) Ler, escrever e
ordenar números naturais
até a ordem das centenas
de milhar com compreensão das principais características do sistema de
numeração decimal.

Representar quantidades
dessa magnitude usando a
escrita com os algarismos e
escrita com palavras.

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

Composição e decomposição e a reta numérica
envolvem reconhecer
que regras do sistema de
numeração decimal podem
ser estendidas para a representação decimal de um
número racional. Perceber
que 1 inteiro é composto
por 10 décimos ou 100
centésimos; associando que
é possível representar um
número racional na forma
decimal em um quadro de
ordens, da mesma forma
que se faz com os números
naturais, estendendo essa
representação para a direita
da unidade e percebendo
que essa representação
indica a parte decimal do
número racional representado. Utilizar o recurso da
composição e decomposição do número decimal
envolve conhecer formas
diversas de representar um
número racional utilizando
a escrita decimal, incluindo a utilização de escritas
aditivas, como: 3,45 = 3 +
0,45 = 3 + 0,40 + 0,05 = 3 +
0,25 + 0,20. A representação na reta numérica pode
ter apoio na ideia de dividir
um inteiro em décimos,
centésimos e milésimos
para realizar as marcações
de números racionais que
será relevante para trabalhar com a comparação e
ordenação desses números.
A relação com medidas de
comprimento expressas
em notação decimal, bem
como as representações
decimais do sistema
monetário.

Números

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores
e maiores que a unidade),
associando-as ao resultado de uma divisão ou à
ideia de parte de um todo,
Representação fracioná- utilizando a reta numérica
ria dos números racio- como recurso.
nais: reconhecimento,
significados, leitura e
representação na reta
numérica

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Assim, a fração 2/5 pode
significar 2:5 e um inteiro
dividido em 5 partes das
quais se tomou 2. Essa
relação deve ser explorada
em frações maiores, menores ou iguais a um inteiro,
como, por exemplo: 1/2;
2/2 ou 3/2. Não há necessidade de nomear as frações
estudadas em própria,
imprópria ou aparente,
uma vez que o que importa
na habilidade são as duas
ideias envolvendo fração
(como divisão e como parte
de um todo) e a representação na reta numérica

(EF05MA04) Identificar
frações equivalentes.

Escritas fracionárias distintas que representam a
mesma quantidade ou a
mesma parte de um todo.
Problematizar o conceito de
fração equivalente;
Utilizar a comparação de
frações para encontrar
frações equivalentes;

(EF05MA05) Comparar e
ordenar números racionais
positivos (representações
fracionária e decimal),
relacionando-os a pontos
na reta numérica.

Comparar e ordenar números racionais positivos
(representações fracionária
e decimal), relacionando-os
a pontos na reta numérica
implica em compreender o
significado de numerador
e denominador em uma
fração, a compreensão de
que uma escrita fracionária
representa uma quantidade
(de um todo discreto ou
contínuo) e que é possível
analisar se uma escrita
fracionária representa uma
quantidade maior, menor
ou igual a outra, expressando essa comparação tanto
verbalmente (maior que,
menor que, igual a, diferente de) quanto pelo uso dos
sinais de igualdade ou desigualdade correspondentes
às expressões verbais (, =
ou ≠).

Números

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

HABILIDADES
CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Cálculo de porcentagens e representação
fracionária
Sistema monetário

HABILIDADES –
5º ANO
(EF05MA06) Associar as
representações 10%, 25%,
50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte,
quarta parte, metade, três
quartos e um inteiro, para
calcular porcentagens,
utilizando estratégias
pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos
de educação financeira,
entre outros.

Números

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

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

(EF05MA07) Resolver e
elaborar problemas de
adição e subtração com
números naturais e com
números racionais, cuja
representação decimal seja
finita, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05MA06CR01)
Utilizar o
Sistema monetário em situações-problemas
do cotidiano do
educando

Calcular porcentagens implica em conhecer frações,
suas representações e significados, incluindo a ideia de
equivalência, que permitirá
compreender que 10% é o
mesmo que 10/100 ou 1/10,
que 25% é o mesmo que
25/100 ou 1/4 e assim por
diante.
Utilizar estratégias pessoais,
cálculo mental e calculadora,
será importante a compreensão do significado de calcular
“1/10 de”; “1/4 de”; “1/2 de”
uma quantidade. Os contextos de educação financeira,
envolvendo a relação com
sistema monetário (gastei
10% do previsto; paguei 50%
à vista; usei 100% do meu
dinheiro) envolve a relação
das porcentagens com seu
uso cotidiano.
Utilizar estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos envolve conhecer as
operações com números
naturais, utilizando as
propriedades do sistema
de numeração decimal,
relacionar a representação
decimal do número racional
com as características do
sistema de numeração decimal e identificar que uma
operação pode ser realizada
com diferentes procedimentos de cálculo, analisando
vantagens e desvantagens
de cada um dependendo
da situação e contextos nos
quais ela aparece
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

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

(EF05MA08) Resolver e
elaborar problemas de
multiplicação e divisão com
números naturais e com
números racionais cuja representação decimal é finita
(com multiplicador natural
e divisor natural e diferente
de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

Utilizar estratégias diversas,
como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos, envolve conhecer os
significados das operações
com números naturais e
efetuar cálculos, utilizando as
propriedades do sistema de
numeração decimal, relacionar a representação decimal
do número racional com as
características do sistema de
numeração decimal e identificar que uma operação pode
ser realizada com diferentes
procedimentos de cálculo,
analisando vantagens e desvantagens de cada um.

(EF05MA09) Resolver e
elaborar problemas simples
de contagem envolvendo
Problemas de contao princípio multiplicativo,
gem do tipo: “Se cada
como a determinação do
objeto de uma coleção número de agrupamentos
A for combinado com
possíveis ao se combinar
todos os elementos
cada elemento de uma
de uma coleção B,
coleção com todos os elequantos agrupamentos mentos de outra coleção,
desse tipo podem ser
por meio de diagramas de
formados?”
árvore ou por tabelas.

Mobilizar os conhecimentos
que já possuem para resolver o problema. Por meio
de diagramas de árvore
ou por tabelas, implica em
associar problemas do tipo:
“Se cada objeto de uma
coleção A for combinado
com todos os elementos
de uma coleção B, quantos
agrupamentos desse tipo
podem ser formados?”. Para
a resolução, as estratégias
poderão ser diversas, incluindo a multiplicação.

Números

Álgebra

Propriedades da
igualdade e noção de
equivalência

(EF05MA10) Concluir, por
meio de investigações, que
a relação de igualdade existente entre dois membros
permanece ao adicionar,
subtrair, multiplicar ou
dividir cada um desses
membros por um mesmo
número, para construir a
noção de equivalência.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Construir a noção de
equivalência, implica
que seja compreendido,
primeiramente, o sentido
de equivalência (se a + b
= c + d, então c + d = a +
b) associado ao sinal de
igualdade. Partindo dessa
compreensão, por meio de
investigação e observação
de regularidades.
Jogo dominó de
igualdades.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Áreas e perímetros
de figuras poligonais:
algumas relações

HABILIDADES –
5º ANO

Realizar medidas de superfície e seu contorno, sabendo
diferenciá-las e comparar
áreas por superposição e
contagem de figuras planas
pelos quadradinhos em
malhas quadriculadas.
Analisar o que acontece
com a área/perímetro de um
retângulo quando um lado
é multiplicado/dividido por
uma constante e outro não.

(EF05MA21) Reconhecer
volume como grandeza
associada a sólidos geométricos e medir volumes
por meio de empilhamento de cubos, utilizando,
preferencialmente, objetos
concretos.

Mostre que existem outras
estratégias, como por
exemplo contar quantos
cubinhos de 1 cm de aresta
cabem dentro do volume
a ser medido, mas que a
estratégia de multiplicar é
uma forma mais rápida de
realizar essa contagem.

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados
de um experimento aleatório, estimando se esses
resultados são igualmente
Espaço amostral: análise prováveis ou não.
de chances de eventos
aleatórios

Fazer experimentos para
ampliar a ideia de espaço
amostral.
Usar material concreto para
diferenciar quais partes da
figura plana representam
essas duas grandezas. Como
sugestão pode-se usar palitos de fósforo para mostrar
a medida do perímetro em
volta de uma figura plana
feita na malha quadriculada.

(EF05MA23) Determinar
a probabilidade de ocorrência de um resultado em
eventos aleatórios, quando
todos os resultados possíveis têm a mesma chance
de ocorrer (equiprováveis).

Conhecer o conjunto de
todas as possibilidades que
fazem parte deste problema,
ou seja, o espaço amostral,
e comparar a chance de
cada evento desse espaço
amostral acontecer no total
de possibilidades, associando
a representação fracionária
como forma de registro da
probabilidade de um evento
acontecer. Por exemplo, ao
se lançar uma moeda o espaço amostral é cara ou coroa,
ou seja há 1 em duas possibilidades de sair cara, logo a
probabilidade de termos cara
é de 1/2, o mesmo vale para
coroa. Já no caso do lançamento de um dado comum,
há 1/6 de probabilidade de
sair qualquer um dos números do espaço amostral.

Probabilidade e
estatística
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05MA20) Concluir, por
meio de investigações, que
figuras de perímetros iguais
podem ter áreas diferentes
e que, também, figuras que
têm a mesma área podem
ter perímetros diferentes.

Álgebra

Noção de volume

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Cálculo de probabilidade de eventos
equiprováveis
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF05MA24) Interpretar
dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e
gráficos (colunas ou linhas),
referentes a outras áreas do
conhecimento ou a outros
contextos, como saúde e
Leitura, coleta, classifi- trânsito, e produzir textos
com o objetivo de sintetizar
cação interpretação e
representação de dados conclusões.
Probabilidade e em tabelas de dupla
(EF05MA25) Realizar pesestatística
entrada, gráfico de colu- quisa envolvendo variáveis
nas agrupadas, gráficos categóricas e numéricas,
pictóricos e gráfico de
organizar dados coletados
linhas
por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e
de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a
finalidade da pesquisa e a
síntese dos resultados

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Auxiliar o aluno a perceber
que pesquisas buscam
sempre levantar informações para conhecer algum
aspecto da sociedade e
que características dessa
população são utilizadas no
levantamento dos dados.
Conduza as reflexões
questionando:
É importante que o aluno
perceba, ao ler os gráficos,
que os setores circulares
correspondem a uma
representação das partes
de um todo. Assim ele
deverá compreender que
os valores percentuais não
indicam a quantidade de
entrevistados, mas sim sua
relação entre o total e cada
uma das categorias.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Geografia

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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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Competências específicas de Geografia para o Ensino Fundamental
1.

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

2.

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

3.

Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios
de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.

4.

Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas
que envolvam informações geográficas.

5.

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

6.

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

7.

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

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu Dinâmica
lugar no mundo populacional

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05GE01)
Descrever e analisar
dinâmicas populacionais na Unidade
da Federação em
que vive, estabelecendo relações
entre migrações
e condições de
infraestrutura.

(EF05GE01CR01)
Identificar estados e
regiões do território
brasileiro.

O professor pode apresentar os
fatores, como taxa de natalidade
e mortalidade do seu município
e da Unidade Federativa (ver site
do IBGE) e migrações para que o
estudante perceba de que maneira
ocorre o crescimento ou a diminuição da população. Para desenvolver essa habilidade, o professor
pode utilizar gráficos, tabelas e
pirâmide etária.
Proponha a montagem de um quebra-cabeça das unidades federativas
do Brasil. Para isso, providencie
cópias de um mapa da divisão
político-administrativa do Brasil que
apresente somente o traçado e as
siglas das unidades federativas. Peça
aos alunos que pintem os estados
de cada região de acordo com uma
legenda preestabelecida (estados de
uma mesma região devem ser pintados com a mesma cor estabelecida
para a região). Depois, estimule os
alunos a observar as imagens, levando-os a perceber que cada “peça”
representa uma unidade federativa
e compõe o território brasileiro.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF05GE02)
Identificar diferenças étnico-raciais
e étnico-culturais
e desigualdades
sociais entre grupos
em diferentes
territórios.

Trabalhar a superação da discriminação enfrentada por diferentes grupos étnico-raciais que a
caracterizam, em termos culturais,
como sua história é marcada por
desigualdades e discriminações, a
luta contra as distintas formas de
discriminação, entre elas, a étnico-racial Sugere-se roda de conversa
com militantes dos movimentos
Negro, Indígena, Direitos Humanos
de Mato Grosso do Sul, dentre
outros que podem contribuir com
a temática.
Nessa habilidade é possível, propor
metodologias para desenvolver
as competências socioemocionais quanto a argumentação, a
investigação, o uso da linguagem,
o entusiasmo, o trabalho em
equipe, o compreender e analisar,
a valorização da diferença e o
pertencimento.

Diferenças étnicoO sujeito e seu -raciais e étnicoslugar no mundo culturais e desigualdades sociais

Conexões e
escalas

Território, redes e
urbanização.
Paisagem natural e
geográfica

(EF05GE03)
Identificar as formas
e funções das
cidades e analisar as
mudanças sociais,
econômicas e
ambientais provocadas pelo seu
crescimento.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05GE03CR01)
Reconhecer nas
paisagens as
diferentes manifestações da natureza
e a apropriação
e transformação
provocada pela ação
do homem.

*Nessa habilidade o professor
pode problematizar com questionamentos: Como surge uma
cidade? Quais fatores contribuem
para o crescimento ou não de uma
cidade? Há diferenças de características entre os bairros (comercial,
industrial, residencial, centro e periferia, etc.) e entre cidades? Quais
os problemas ambientais e sociais
comuns em sua cidade? Sugere-se
produção textual coletiva, pesquisa, construção de um dicionário,
portfólio e outras possibilidades.
*Leitura das imagens, solicite aos
alunos que descrevam oralmente
as paisagens.
Dê outros exemplos de paisagens
que contrastem com as fotos
mostradas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Conexões e
escalas

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05GE04)
Reconhecer as
características da
cidade e analisar as
interações entre a
cidade e o campo
e entre cidades na
rede urbana.

(EF05GE04CR01)
Diferenciar paisagem natural e a
transformada pela
apropriação provocada pela ação do
homem

No Brasil, há grande diversidades
urbanas. Ao explorar esse aspecto
por meio de fotografias de diferentes municípios brasileiros, é
importante a todo momento fazer
a relação com o lugar onde os
alunos vivem, solicitando que estabeleçam diferenças e semelhanças,
existem diferentes tipos de cidades, em algumas delas há grande
quantidade de habitantes em
uma vasta rede de serviços, como
clinicas, hospitais, escolas, universidades, cartórios, imobiliárias. Em
outras, há poucos habitantes e a
oferta de serviços é mais restrita.
Aula expositiva, destacando principalmente a importância que o
setor agrícola, pecuária e piscicultura da nossa região. Participação
dos alunos por meio de debates
promovidos com a orientação do
professor, com o fim de se criar
uma interação durante a aula.

(EF05GE05)
Identificar e comparar as mudanças dos
tipos de trabalho e
desenvolvimento
tecnológico na
agropecuária, na indústria, no comércio
e nos serviços.

(EF05GE05CR01)
Reconhecer a importância da produção
agrícola, pecuária e
piscicultura da nossa
região.

Conversa informal sobre consequências das novas tecnologias
nas relações de trabalho, na
formação dos profissionais, na
substituição dos trabalhadores por
maquinas ou mecanismo automáticos, ou seja sobre os impactos
positivos e negativos na vida dos
trabalhadores.
Explorar os mapas enfatizando que
todos possuem um tema e representações gráficas.
Cabem, ainda, pesquisas com demonstrações práticas do cotidiano
da utilização dos mapas, como nos
noticiários, em viagens, na venda
de imóveis (lotes e casas), planta
de casas e agrimensura de propriedades rurais.

Território, redes e
urbanização.
Paisagem natural e
geográfica

Trabalho e inovação
tecnológica

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

O mundo do
trabalho

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
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O mundo do
trabalho

Formas de
representação
e pensamento
espacial

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05GE06)
Identificar e
comparar transformações dos meios
de transporte e de
comunicação.

Pedir aos alunos que citem os
meios de comunicação e transporte que conhecem.
Antes da invenção da máquina
a vapor, os meios de transporte comumente usados eram as
embarcações aquáticas movidas
por remos e pelo vento, bem como
o lombo de animais e carroças.
Quanto aos meios de comunicação,
lembramos da importância deles
para conectar pessoas e lugares,
exemplo disso é se caso alguma
estrada ficar interditada para a realização de obras, é importante que
essa informação chegue aos habitantes da cidade onde se localiza
esse impedimento e também aos
habitantes das cidades vizinhas,
para que estas pensem em rotas
alternativas a fim de não perder
tempo, lembrando da importância
do rádio.

(EF05GE07)
Identificar os
diferentes tipos de
energia utilizados na
produção industrial,
agrícola e extrativa
e no cotidiano das
populações.

Apresentar aos estudantes a
relação da produção de energia em
diferentes atividades econômicas
nas regiões brasileiras (IBGE) e
o impacto na economia de cada
uma.

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

Para possibilitar trabalhar essa
habilidade, sugere-se utilizar uma
sequência didática com a ferramenta Google Earth ou fotografias.

Trabalho e inovação
tecnológica

(EF05GE09)
Estabelecer conexões e hierarquias
entre diferentes
Representação das cidades, utilizando
cidades e do espaço mapas temáticos
e representações
urbano
gráficas.
Localização do
Litoral Norte do
Brasil

(EF05GE09CR01)
Desenvolver a
capacidade de
orientar-se e
localizar-se através
da leitura e interpretação de mapas
(EF05GE09CR02)
Localizar-se cartograficamente a
partir do município
de cerejeiras, região
Norte, Litoral Norte,
Brasil e América no
território terrestre

É importante o estudante reconhecer quanto à hierarquia, que as
cidades se classificam quanto ao
tamanho, em pequena, média e
grande.
Explorar os mapas enfatizando que
todos possuem um tema e representações gráficas.
Os mapas devem ficar expostos em
salas de aulas, para que o aluno
possa localizar no mapa nossa
cidade, estado, país e a América.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Qualidade
ambiental

Diferentes tipos de
poluição
Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Gestão pública da
qualidade de vida

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Nesta habilidade, cabe trabalhar a
Educação Ambiental enfatizando
a importância de proteger o solo,
os recursos hídricos, enfatizar uns
dos problemas ambientais mais
comum no entorno de moradias,
escolas e demais construção
urbana.

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

Esta habilidade reúne temas,
conteúdos e questões que proporcionam ao estudante pensar sobre
atributos da questão ambiental,
identificando problemas que
ocorrem no entorno da escola, no
bairro e nos lugares de vivência e
permanência. É possível complementar com habilidades que se
refiram especificamente à necessidade de, na área ambiental, atuar
pela coletividade, com responsabilidade, senso crítico e exercício de
ética e cidadania, especialmente
na dimensão da consciência
socioambiental.

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

É importante que o estudante
identifique os órgãos no município e/ou estado responsáveis
pelas ações que envolvem questões socioambientais. Sugere-se
entrevistas com vereadores/deputados estaduais que fazem parte
da Comissão de Meio Ambiente
ou com membros do Conselho
Municipal de Meio Ambiente ou
Ministério Público.
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – História
Competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental
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.

Povos e culturas: meu lugar
no mundo e
meu grupo
social

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O que forma um
povo: do nomadismo
aos primeiros povos
sedentarizados

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF05HI01) Identificar os
processos de formação das
culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.

(EF05HICR01)
Comparar as memorias dos grupos de convívio
locais a respeito
da formação
do povo da
localidade, com
as memorias
veiculadas pelos
dados oficiais.

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Leitura individual, leitura
compartilhada, trabalho
individual e em grupo,
pesquisa, roda de conversa, atividade individual e
coletiva.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05HI02) Identificar os
mecanismos de organização do poder político com
vistas à compreensão da
ideia de Estado e/ou de
outras formas de ordenação
social.

(EF05HICR01)
Identificar as
práticas econômicas e de
organização do
trabalho, ocorridas na localidade no passado e
compará-las às
práticas econômicas atuais.

Provoque os alunos com a
seguinte pergunta:
Quais as principais diferenças entre as vilas rurais e
áreas urbanas?
Quais as principais semelhanças entre as vilas rurais
e áreas urbanas?
Onde estão localizadas as
igrejas?
Quais e como são os espaços de convívio com outras
pessoas?
Existe divisão de acordo
com a posição social?
Registre as respostas em
áudio ou anotando em um
papel.
Faça uma abordagem sobre
o surgimento das primeiras
cidades brasileiras.
Divida a turma de 4 grupos.
Distribua em seguida placas
de isopor, cartolinas ou papel cartão, caixas de papel,
cola, canetas e lápis de cor.
Os alunos deverão construir
uma representação de uma
vila ou cidade, utilizando os
materiais disponibilizado.
Os grupo podem optar por
representar uma vila rural,
um centro urbano ou uma
que represente as cidades
históricas como Rio de
Janeiro, Salvador, Mariana,
etc.

As formas de organização social e política: a
noção de Estado

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Povos e culturas: meu lugar
no mundo e
meu grupo
social

(EF05HI03) Analisar o papel
das culturas e das religiões
na composição identitária
dos povos antigos.
O papel das religiões e
da cultura para a formação dos povos antigos

Aula expositiva, analisando
o papel da religião na organização do poder político
dos povos antigos, entendendo-a como expressão
da identidade cultural desses povos. Mostrando que
a religião, na Antiguidade,
era compartilhada por toda
sociedade e orientava as
decisões políticas, o trabalho, as artes e as ciências.
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Povos e culturas: meu lugar
no mundo e
meu grupo
social

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas

As tradições orais e a
valorização da memória
Registros da
história: lingua- O surgimento da escrita
gens e culturas e a noção de fonte para
a transmissão de saberes, culturas e histórias

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

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

Solicite, com antecedência,
que os alunos selecionem
e tragam de suas casas
objetos biográficos e relíquias familiares. Para isso,
esclareça o que são objetos
biográficos e relíquias
familiares, destacando,
principalmente, que tais
objetos têm relação com
a história de cada família
e trazem lembranças de
tempos passados, bem
como de costumes, crenças
e tradições.

(EF05HI05) Associar o
conceito de cidadania à
conquista de direitos dos
povos e das sociedades,
compreendendo-o como
conquista histórica.

Proporcionar debate sobre
a cidadania: esta comporta direitos e deveres que
determinam as atitudes do
cidadão perante a sociedade. Nesse sentido, respeitar a diversidade é uma
responsabilidade social:
respeito a negros e brancos,
evangélicos e espíritas,
obesos e magros, jovens e
idosos etc.

(EF05HI06) Comparar o uso
de diferentes linguagens
e tecnologias no processo
de comunicação e avaliar
os significados sociais, políticos e culturais atribuídos
a elas.

Roda de conversa com
exposição de imagens e (se
possível) vídeos que mostram diferentes formas de
linguagens usadas ao longo
da História.
Pesquisar sobre as diferentes formas de registros
da História (oral, escrita,
pictografia, imagética,
eletrônica, musical etc.)

(EF05HI07) Identificar os
processos de produção,
hierarquização e difusão
dos marcos de memória
e discutir a presença e/ou
a ausência de diferentes
grupos que compõem a
sociedade na nomeação
desses marcos de memória.

Exposição e explicação sobre a importância de outras
fontes e marcos históricos,
como registros de memória
de povos sem escrita (como
as comunidades indígenas)
ou sem acesso a documentos escritos (como os
quilombolas), destacando,
nesses casos, a importância
do patrimônio étnico-cultural e artístico para a preservação das memórias e das
identidades nacionais.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

As tradições orais e a
valorização da memória
O surgimento da escrita
e a noção de fonte para
a transmissão de saberes, culturas e histórias

Registros da
história: linguagens e culturas

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas
sociedades, incluindo os
povos indígenas originários
e os povos africano

Expor de diferentes formas
(cartaz, imagens, vídeos,
etc.) sobre a marcação do
tempo, que é muito anterior à invenção do relógio
e dos calendários, e que
todos os grupos humanos
criaram uma forma de
registrar o tempo a partir
das mudanças observadas
na natureza: alternância do
dia e da noite, mudança das
estações, cheias e vazantes
dos rios etc.

(EF05HI09) Comparar
pontos de vista sobre
temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a
diferentes fontes, incluindo
orais.

Exposição do material,
roda de conversa, debates
e exposição de opiniões
individuais e grupais.
Aula expositiva, pesquisas
individuais e em grupos a
ponto de levar os alunos a
diferenciarem o consumismo do materialismo.

(EF05HI10) Inventariar os
patrimônios materiais e
imateriais da humanidade e
analisar mudanças e permanências desses patrimônios
ao longo do tempo.

Exploração do conceito
de patrimônio cultural.
Discussão coletiva (roda de
conversa), que visa recuperar os conhecimentos
prévios dos alunos sobre
os patrimônios materiais e
os patrimônios imateriais.
Pesquisa, individual e em
grupo, dos diferentes tipos
de patrimônios existentes
na região onde a escola está
inserida (bairro, município
e estado).

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade

HABILIDADES –
5º ANO
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ciências

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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana
que evidenciem propriedades físicas dos materiais
Propriedades físicas dos –como densidade, condutimateriais
bilidade térmica e elétrica,
respostas a forças magnétiCiclo hidrológico
cas, solubilidade, respostas
Consumo consciente
a forças mecânicas (dureza,
Reciclagem
elasticidade etc.), entre
outras.

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Realizar experiência em
sala de aula, classificando
materiais segundo a suas
propriedades físicas, diferenciando uns dos outros
bem como resolver problemas que envolvam escolhas
dos materiais adequados
para determinados fins.
Densidade: com experiência
flutua ou não flutua, perceber a influência do volume
na variação da densidade.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental
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UNIDADES
TEMÁTICAS

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo
hidrológico e analisar suas
implicações na agricultura,
no clima, na geração de
energia elétrica, no provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas
regionais (ou locais).

Pesquisar a distribuição e
tratamento de água em
sua cidade. De modo geral,
como vem a água que
as famílias utilizam? Há
alguma empresa que realize esse trabalho? Busque
materiais que possam
auxiliar a investigação dos
estudantes: jornais, revistas,
panfletos, mapas, páginas
na internet. Existe alguma
pessoa que conhece esse
processo e poderia ir á aula
para ser entrevistada pelos
estudantes?
Um funcionário dessa
empresa? Uma pessoa que
faz poço artesiano? Um
professor de Geografia ou
Biologia da escola que possua esse conhecimento?
Motive os estudantes a
refletirem sobre os locais
onde eles percebem a presença da água. Questioneos sobre as diferenças entre
essas “águas” e as condições necessárias para que
possamos consumi-las. O
objetivo dessa etapa é que
a turma perceba a existência da água em nosso
planeta em diversas formas
e em grandes quantidades.
Em contrapartida, é necessário que eles percebam
também que a água própria
para consumo, na forma
que chega a nossas casas, é
escassa e precisa passar por
tratamentos.

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a
importância da cobertura
vegetal para a manutenção
do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos
de água e da qualidade do
ar atmosférico.

Fazer experimentos para
compreender a importância
da vegetação para a proteção das águas, do solo,
e do clima. Identificando
prejuízos causados pela
retirada da mata ciliar.
Imprimir as margens que
mostram o desmatamento
das florestas brasileiras ao
longo dos anos e criar argumentos sobre o tema.

Propriedades físicas dos
materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
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Matéria e
energia

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

(EF05CI04) Identificar os
principais usos da água
e de outros materiais nas
atividades cotidianas para
discutir e propor formas
sustentáveis de utilização
desses recursos.

Motive os estudantes a
refletirem sobre os locais
onde eles percebem a presença da água. Questioneos sobre as diferenças entre
essas “águas” e as condições necessárias para que
possamos consumi-las. O
objetivo dessa etapa é que
a turma perceba a existência da água em nosso
planeta em diversas formas
e em grandes quantidades.
Em contrapartida, é necessário que eles percebam
também que a água própria
para consumo, na forma
que chega em nossas casas,
é escassa e precisa passar
por tratamentos.

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um
consumo mais consciente e
criar soluções tecnológicas
para o descarte adequado e
a reutilização ou reciclagem
de materiais consumidos na
escola e/ou na vida cotidiana.

Pirâmide alimentar: Discutir
as propriedades da pirâmide alimentar. Pesquisar
alimentos processados e
absolvição de nutrientes.

Propriedades físicas dos
materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por
que os sistemas digestório
e respiratório são considerados corresponsáveis pelo
processo de nutrição do
organismo, com base na
identificação das funções
desses sistemas.

Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Vida e evolução Integração entre os
sistemas digestório, respiratório e circulatório

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento
do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo
organismo e a eliminação
dos resíduos produzidos.
EF05CI08. Organizar um
cardápio equilibrado com
base nas características
dos grupos alimentares
(nutrientes e calorias) e nas
necessidades individuais
(atividades realizadas,
idade, sexo etc.) para a
manutenção da saúde do
organismo

(EF05CI06CR01)
Identificar doenças e epidemias
que acontecem
na região assim
como as formas
de preveni-las
(vacina)

Roda de conversa sobre a
campanha de vacinação
para a própria pessoa e para
a sociedade de modo geral.
Aulas Expositivas
Dialogadas.
Discussão em grupos.
Apresentação e discussão
de vídeos da área da saúde.
Oficinas.
Seminários.
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

EF05CI09 Discutir a ocorrência de distúrbios nutriNutrição do organismo cionais (como obesidade,
Hábitos alimentares
subnutrição etc.) entre
Integração entre os
crianças e jovens a partir
sistemas digestório, res- da análise de seus hábitos
piratório e circulatório (tipos e quantidade de
alimento ingerido, prática
de atividade física etc.).
Doenças contagiosas e
não contagiosas

Biodiversidade e suas
relações com o meio

(EF05CICR02)
Conhecer o que
é biodiversidade
sua importância
e uso sustentável no desenvolvimento
econômico.
(EF05CICR03)
Reconhecer a
importância da
solo para os seres vivos através
de experimentos
científicos, elaboração de hipóteses, leituras.

Solo: tipos de solo, uso
racional e cuidados,
camadas da terra

Ar: funções prejuízos e
benefícios

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05CICR01)
Identificar espécies de vegetais
e sua importância para o
homem e o meio
ambiente.

(EF05CICR01)
Conhecer as
doenças contraídas através da
água e ar.

Vida e evolução

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

Os (as) alunos(as) deverão
assistir ao vídeo “Enchente
aumenta risco de doenças”
para que dele possam
retirar subsídios para uma
discussão sobre a realidade
apresentada e as ações que
poderão ser desenvolvidas,
visando evitar as doenças
que a água contaminada
pode disseminar.
Água. Doenças causadas
pela contaminação. Neste
vídeo, o ambientalista
Alcide Filho nos mostra
as doenças causadas
pela água contaminada.
Disponível em: http://www.
youtube.com/watch?v=pGGVI-qH8rE Acessado
em:16.09.2011
A degradação dos solos
ocorre por processos naturais, como a erosão, mas
pode ser potencializada
pela ação humana.

(EF05CICR04)
Pesquisar a poluição preCompreender
sente no ar, e as doenças
a existência do causadas por ela.
ar, seus efeitos
da poluição,
verificando
propostas para a
preservação.
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05CICR05)
Compreender
a existência do
ar, importância
causa e efeitos
da poluição.

Assistir a vídeos, fazer leituras e pesquisas em livros
e na internet, a respeito do
tema estudado.
Desenvolver atividades
escritas e análises sobre o
tema.

(EF05CICR05)
Identificar espécies vegetais e
sua importância
para a saúde
e para o meio
ambiente.

Rodas de conversas em que
os alunos possam escutar
e narrar fatos conhecidos
sobre o assunto estudado;

EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu,
com o apoio de recursos
(como mapas celestes e
aplicativos digitais, entre
outros), e os períodos do
ano em que elas são visíveis
no início da noite.

(EF05CICR01)
Conhecer o
Sistema Solar
e caracterizar o
planeta e seus
movimentos

Construir maquete do
Sistema Solar

(EF05CI11) Associar o
movimento diário do Sol e
das demais estrelas no céu
ao movimento de rotação
da Terra.

(EF05CICR01)
Conhecer e
explorar os conceitos de rotação
e translação da
terra

Questionar os alunos em
debate “De onde vem o dia
e a noite?”. Sugere-se que o
professor anote no quadro
as respostas dos alunos. Em
seguida, o docente deverá
explicar que a turma irá
assistir ao vídeo: “De onde
vem o dia e a noite?” para
responder aos seguintes
questionamentos: “O Sol faz
algum tipo de movimento?
Qual é o nome deste movimento? Quanto é a sua duração? A Terra realiza algum
movimento? Qual é o nome
deste movimento? Quanto
é a sua duração?”, onde os
alunos individualmente
deverão anotar as respostas
no caderno. Terminada a
exibição do vídeo e as anotações, o professor deverá
dividir a turma em duplas
para produzirem desenhos
sobre “A formação do dia
e da noite” utilizando as
informações do vídeo e as
anotações realizadas.

Ar: funções prejuízos e
benefícios

Vida e evolução
Vegetais: partes e
funções, fotossíntese,
importância das plantas
para a saúde e para o
ambiente

Constelações e mapas
celestes
Movimento de rotação
Terra e Universo da Terra
Periodicidade das fases
da Lua
Instrumentos óticos

HABILIDADES
CEREJEIRAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Constelações e mapas
celestes
Movimento de rotação
Terra e Universo da Terra
Periodicidade das fases
da Lua
Instrumentos óticos

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05CI12) Concluir sobre a
periodicidade das fases da
Lua, com base na observação e no registro das formas
aparentes da Lua no céu ao
longo de, pelo menos, dois
meses.

Leia o tema da aula e
comente com os alunos
que eles irão investigar as
posições da Lua em suas
diferentes fases e em que
momentos do dia e da noite
a Lua pode ser vista no céu,
dependendo de sua fase.

(EF05CI13) Projetar e
construir dispositivos para
observação a distância
(luneta, periscópio etc.),
para observação ampliada
de objetos (lupas, microscópios) ou para registro
de imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos
sociais desses dispositivos.

Construção de um protótipo, Exemplos: Copos e
sacos plásticos, elástico,
papel, cartolina e rolos de
papel higiênico, de papel
toalha e canos de PVC, e
oriente os grupos a construírem sua luneta.

Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Arte

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas da Área De Linguagens para o Ensino Fundamental
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 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.
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Competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental
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 brasileira –, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.

4.

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, resinificando
espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5.

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

6.

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma
crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na sociedade.

7.

Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais,
por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas.

8.

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

9.

Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com
suas histórias e diferentes visões de mundo.
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Contextos e práticas

Artes visuais
Elementos da
linguagem

Matrizes estéticas e
culturais

HABILIDADES –
DO 1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR01) Identificar e
apreciar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade
de simbolizar e o repertório
imagético.

Propor situações em que
os alunos tenham noção de
cor, movimento, espaço,
textura e plano. Usando
leituras de histórias com
estilos diferentes.
Colocar para o aluno a
importância das culturas
divergentes e suas manifestações culturais dentro
da arte.

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais
(ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).

Leitura de imagens de
distintos períodos artísticos
que exploram a técnica de
perspectiva.

(EF15AR03) Reconhecer
e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas
das culturas locais, regionais e nacionais.

Atividade prática coletiva
de elaboração de cenário
em formato de maquete,
aplicando conceitos de
profundidade e tridimensionalidade a partir de
interpretação de um trecho
de texto dramático.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Materialidades

HABILIDADES –
DO 1º AO 5º ANO

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Sistemas da linguagem

Contextos e prática
Dança

Elementos da
linguagem

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão artística (desenho,
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação,
vídeo, fotografia etc.),
fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos,
recursos e técnicas convencionais e não convencionais

O desenvolvimento desta
habilidade demanda impulsionar uma atitude criadora
e a consciência do fazer
artístico por parte do aluno.
Isso exige a prática de fazer
escolhas e de investigação
e manipulação da matéria
(materiais ou meios), levantando e testando hipóteses,
fazendo e refazendo, para
transformar a matéria
trabalhada.

(EF15AR05) Experimentar a
criação em artes visuais de
modo individual, coletivo
e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da comunidade.

O desafio para o aluno é
desfrutar de novas percepções, elaborar novas formas
de proposições estéticas
e ser protagonista em sua
singularidade, inclusive
ao trabalhar no coletivo,
quando deve assumir uma
atitude de colaboração, ou
seja, de fazer junto.

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

O aluno possa refletir sobre
seu processo de criação,
construir argumentos, ponderações e também escutar
e refletir sobre o fazer e as
ponderações dos colegas,
ampliando a percepção da
pluralidade de significados
atribuíveis às manifestações
artísticas. Nesse processo,
potencializa-se a produção
criativa dos alunos.

(EF15AR07) Reconhecer
algumas categorias do
sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Conhecer, descrever e
analisar semelhanças e diferenças entre categorias do
sistema das artes visuais.

(EF15AR08) Experimentar
e apreciar formas distintas
de manifestações da dança
presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e
o repertório corporal

Colocar para o aluno a
influência cultural folclórico
dentro do contexto da arte.
Resgatar a cultura através
da dança.
Mostrar para o aluno a
importância da dança na
cultura brasileira. Enfatizar
a cultura da região Norte.

(EF15AR09) Estabelecer
relações entre as partes do
corpo e destas com o todo
corporal na construção do
movimento dançado.

Atividade prática coletiva
de dança e canto a partir do
cancioneiro popular.

Artes visuais

Processos de criação

HABILIDADES
CEREJEIRAS
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

Elementos da
linguagem

(EF15AR10) Experimentar
diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de
movimento (lento, moderado e rápido) na construção
do movimento dançado.

Atividade prática de improvisação de sons naturais a
partir de objetos cotidianos.
Atividade prática coletiva
de elaboração de radionovela com a aplicação
de sonoplastia. Fruição de
imagens criadas através dos
movimentos dos corpos no
espaço.
Atividade prática coletiva
de elaboração de figurino
e coreografia a partir da
lenda do Boitatá.

Processos de criação

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual,
coletivo e colaborativo,
considerando os aspectos
estruturais, dinâmicos e
expressivos dos elementos
constitutivos do movimento, com base nos códigos
de dança.

Criar e improvisar movimentos que implica a fazer
e refazer múltiplas experimentações para utilizar
e combinar os elementos
estruturantes da dança e
movimento corporal, espaço e tempo aos códigos
específicos de cada ritmo.

(EF15AR12) Discutir, com
respeito e sem preconceito,
as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola, como
fonte para a construção de
vocabulários e repertórios
próprios.

Reflexão sobre os espaços
em que a arte se manifesta.

Colocar para o aluno a
importância da música em
nossa região.

Contexto e práticas

(EF15AR13) Identificar
e apreciar criticamente
diversas formas e gêneros
de expressão musical, reconhecendo e analisando os
usos e as funções da música
em diversos contextos de
circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.

Construir objeto musical de
sopro com uso de materiais
diferenciados.

Elementos da
linguagem

(EF15AR14) Perceber e
explorar os elementos constitutivos da música (altura,
intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de
jogos, brincadeiras, canções
e práticas diversas de composição/criação, execução e
apreciação musical.

Dança

Música

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Música

Teatro

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO
Atividade prática de exploração sonora através de
objetos cotidianos.

Materialidades

(EF15AR15) Explorar fontes
sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo
(palmas, voz, percussão
corporal), na natureza e em
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as
características de instrumentos musicais variados.

Notação e registro
musical

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro
musical não convencional
(representação gráfica de
sons, partituras criativas
etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual,
e reconhecer a notação
musical convencional.

Identificar registros musicais em forma de jogos
musicais onde pode ter
conhecimento um jogo
e perceber das notas
musicais.

Processos de criação

(EF15AR17) Experimentar
improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando
vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual,
coletivo e colaborativo.

Refere-se a fazer e refazer
múltiplas possibilidades de
sonorização corporal ou instrumental, o que propicia
a elaboração de improvisações e composições de
forma individual, coletiva e
colaborativa.

Contextos e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e
apreciar formas distintas
de manifestações do teatro
presentes em diferentes
contextos, aprendendo
a ver e a ouvir histórias
dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e
o repertório ficcional.

Valorizar o teatro como um
meio de capacitar o aluno
para o imaginário que
simboliza o fictício.
Diferenciar a entonação
da voz como meio de
interpretação.
A importância do movimento da voz.

Elementos da
linguagem

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais (variadas entonações
de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas etc.).

Observar e identificar elementos básicos do teatro:
espaço (local onde ocorre
a cena observada), personagem (a pessoa e suas
características) e narrativa (a
ação, o que está ocorrendo).

Processos de criação

(EF15AR20) Experimentar o
trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em
teatro, explorando desde
a teatralidade dos gestos e
das ações do cotidiano até
elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais.

Atividade prática coletiva
de elaboração de cenário
em formato de maquete,
aplicando conceitos de
profundidade e tridimensionalidade a partir de
interpretação de um trecho
de texto dramático.
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Teatro

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
DO 1º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF15AR21) Exercitar a
imitação e o faz de conta,
ressignificando objetos e
fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao
compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos
ou outros pontos de partida, de forma intencional e
reflexiva.

Na dimensão do fazer e
refazer, amplia a potencialidade dos exercícios com
a imitação e o faz de conta
enquanto ferramentas para
as ações dramáticas.

(EF15AR22) Experimentar
possibilidades criativas
de movimento e de voz
na criação de um personagem teatral, discutindo
estereótipos.

O exercício com a imitação
não se restringe apenas à
construção externa de uma
imagem ou pessoa, mas
pretende que o aluno possa
preencher o modelo imitado com novos significados.

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.

Colocar a importância da
linguagem artística na
cidadania tais como direito
e deveres da humanidade.
Resgatar a cultura local.

(EF15AR24) Caracterizar e
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e
culturais.

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

Patrimônio cultural

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

A contextualização desses
recursos facilita a compreensão por parte do
aluno e evita a simples
reprodução.
As manifestações culturais
mais amplas geralmente
envolvem recursos das quatro linguagens da arte.

Arte e tecnologia

(EF15AR26) Explorar
diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em
áudio e vídeo, fotografia,
softwares etc.) nos processos de criação artística.

Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações,
jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo,
fotografia, softwares etc.)
nos processos de criação
artística.

Processos de criação

Processos de criação

Matrizes estéticas
culturais

Artes
integradas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Ensino Religioso
Competências específicas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental
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.
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05ER01) Identificar
e respeitar acontecimentos sagrados de
diferentes culturas e tradições religiosas como
recurso para preservar a
memória

(EF05ER01CR01)
Compreender a importância das tradições
orais e escritas, memória local, de diferentes
comunidades religiosas
a partir de narrativas de
seus membros.
(EF05ER01R02) Perceber
que nos textos sagrados
e tradições religiosas
existem fundamentos
norteadores para a vida.

A metodologia do
Ensino Religioso deve
possibilitar uma relação
dialética, um “fazer
pedagógico” dinâmico,
permitindo a interação
e o diálogo no processo de construção e
socialização do conhecimento, de maneira que
professor e aluno juntos
possam (re)significar
o conhecimento. Para
tanto, sugere-se como
momentos metodológicos: um ponto de partida para a introdução do
assunto a ser estudado,
seguindo a observação-reflexão-informação.

(EF05ER02) Identificar
mitos de criação em
diferentes culturas e
tradições religiosas.

(EF05ER02CR01)
Analisar o conceito científico do surgimento do
homem relacionando-o
com os mitos de criação
das tradições religiosas.

A construção e socialização do conhecimento
religioso é subsidiado
por meio dos esclarecimentos do professor,
do compartilhar de
experiências entre os
alunos, da pesquisa em
diversas fontes, leitura
e interpretação de
textos, análise de fotos,
ilustrações e objetos
simbólicos, confecção
de cartazes, maquetes,
álbuns, acesso a filmes,
entre outros.

Narrativas religiosas

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Crenças religiosas e filosofias
de vida

Mitos nas tradições
religiosas
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
5º ANO
(EF05ER02) Identificar
mitos de criação em
diferentes culturas e
tradições religiosas.

Mitos nas tradições
religiosas

Crenças religiosas e filosofias
de vida

Ancestralidade e
tradição oral

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLÓGICO

(EF05ER02CR01)
Analisar o conceito científico do surgimento do
homem relacionando-o
com os mitos de criação
das tradições religiosas.

(EF05ER03) Reconhecer
funções e mensagens
religiosas contidas
nos mitos de criação
(concepções de mundo,
natureza, ser humano,
divindades, vida e
morte).
(EF05ER04) Reconhecer
a importância da tradição oral para preservar
memórias e acontecimentos religiosos.

(EF05ER04CR01)
Identificar as tradições
religiosas, presentes na
comunidade.

(EF05ER05) Identificar
elementos da tradição
oral nas culturas e religiosidades indígenas,
afro-brasileiras, ciganas,
entre outras.

(EF05ER05CR01)
Identificar a importância dos líderes, sábios
e anciãos dentro das
tradições religiosas de
cada comunidade.

(EF05ER06) Identificar o
papel dos sábios e anciãos na comunicação e
preservação da tradição
oral.
(EF05ER07CR01)
Valorizar os princípios
éticos, relacionados
à família, bem como
religiosos e morais, por
exemplo: amor, tolerância, diálogo, respeito à
dignidade humana.
REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF05ER07) Reconhecer,
em textos orais, ensinamentos relacionados a
modos de ser e viver
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Matriz Curricular do Ensino Fundamental I – Educação Física
Competências específicas da Área de Linguagens para o Ensino Fundamental
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 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.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Competências específicas de Educação Física para o Ensino Fundamental
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

Brincadeiras e
jogos

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes no contexto comunitário e regional

HABILIDADES –
1º E 2º ANOS

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS

(EF12EF01) Experimentar,
fruir e recriar diferentes
brincadeiras e jogos da
cultura popular presentes
no contexto comunitário e
regional, reconhecendo e
respeitando as diferenças
individuais de desempenho
dos colegas.

(EF12EF01CR01)
Conceder suas
habilidades
pessoais, alto
conhecimento.

Leva e traz com variações:
com boné e bambolês no
lugar do lenço.
Para jogos de perseguição:
duro e mole variações:
quem fica duro agacha até
alguém amolecer, quem
está duro agachado precisa
que alguém pule por cima
para amolecer, ponte arvore e pedra.
Noções lógicas e introdutórias, com boliche, acerta a
lata, derruba cone.
Ficando claro que a
brincadeira em si não será
aplicada (Rouba bandeira,
esconde-esconde, perna
de pau, bets) na íntegra e
sim trabalhando-as de uma
forma introdutória.

(EF12EF02) Explicar, por
meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e
escrita), as brincadeiras e os
jogos populares do contexto comunitário e regional,
reconhecendo e valorizando a importância desses
jogos e brincadeiras para
suas culturas de origem.

Dono da rua: um fica em
um espaço ao centro delimitado e ao comando os
demais atravessam e o do
centro pega.
Variações: pega-pega.
Mônica e Cebolinha, noite e
dia, céu e terra.

(EF12EF03) Planejar e utili- (EF12EF03CR01) Cabo de guerra individual,
zar estratégias para resolver Organização de corda amarrada no pilar
desafios de brincadeiras e espaço e tempo. sendo base e o aluno sentajogos populares do contexdo no papelão ou colchoneto comunitário e regional,
te ou tatame ou almofada.
com base no reconheciCircuitos motores para
mento das características
trabalho e desenvolvimento
dessas práticas.
de habilidades, como direita e esquerda, cima e baixo,
frente e traz, entre outras.
Para salto com elástico,
introduzimos com iniciação
em atividades de noção de
espaço e tempo trabalhando circuitos e cama de gato.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Brincadeiras e
jogos

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Esportes

Ginásticas

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º E 2º ANOS

(EF12EF04) Colaborar na
proposição e na produção
de alternativas para a prática, em outros momentos
Brincadeiras e jogos da e espaços, de brincadeiras
cultura popular presen- e jogos e demais práticas
tes no contexto comuni- corporais tematizadas na
tário e regional
escola, produzindo textos
(orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-las na
escola e na comunidade.

Esportes de marca
Esportes de precisão

Ginástica geral

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS
Mestre mandou. Quem sou
eu, a criança coloca nome
de objeto, comida, profissão na testa e os demais
tem que fazer mímica para
acertarem.
Paredão de a bolinha de
gude e tentam acertar, quem
acerta fica com quem acertou, mas que errar a bolinha
de gude vai para paredão.

(EF12EF05) Experimentar e
fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de esportes
de marca e de precisão,
identificando os elementos
comuns a esses esportes.

Circuitos motor, trabalhar
miniatletismo.

(EF12EF06) Discutir a
importância da observação
das normas e das regras
dos esportes de marca e de
precisão para assegurar a
integridade própria e as dos
demais participantes.

Jogos coletivos de pequeno
porte com regras adaptadas, sem função competitiva, mas sim, lúdica!

(EF12EF07) Experimentar,
fruir e identificar diferentes elementos básicos da
ginástica (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias,
com e sem materiais) e da
ginástica geral, de forma
individual e em pequenos
grupos, adotando procedimentos de segurança.

Circuitos variados de atividades motoras com ênfase
no esquema corporal.
Brincadeiras variadas que
incluam noções de ritmo,
equilíbrio e lateralidade.
Atividades com o uso de
materiais específicos, como
bolas, cordas, arcos, colchonetes, etc.

(EF12EF08) Planejar e
utilizar estratégias para a
execução de diferentes elementos básicos da ginástica
e da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando
as potencialidades e os limites do corpo, e respeitando
as diferenças individuais e
de desempenho corporal.
(EF12EF10) Descrever, por
meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as características dos elementos básicos
da ginástica e da ginástica
geral, identificando a presença desses elementos em
distintas práticas corporais.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
1º E 2º ANOS
(EF12EF11) Experimentar
e fruir diferentes danças
do contexto comunitário e
regional (rodas cantadas,
brincadeiras rítmicas e
expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças
individuais e de desempenho corporal.

Danças

Danças do contexto
comunitário e regional

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS
Cantigas de roda e brinquedos cantados, com suas
múltiplas combinações e
possibilidades interpretativas e expressivas.
Canções típicas do folclore
brasileiro.
Representação livre e(ou)
dirigida de elementos da
natureza, animais e contos,
lendas e histórias do imaginário infantil.
Atividades rítmicas e
expressivas, com ou sem
auxílio de música, com a
utilização de temas comuns
ao universo infantil, como
animais, natureza, esportes,
etc.
• Coreografias simples e
atividades com movimentos rítmicos.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF12EF12) Identificar os
elementos constitutivos
(ritmo, espaço, gestos)
das danças do contexto
comunitário e regional, valorizando e respeitando as
manifestações de diferentes
culturas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º AO 5º ANO
(EF35EF01) Experimentar
e fruir brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles
de matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando
a importância desse patrimônio histórico cultural.

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS
Procurar trabalhar com
atividades cantadas como,
por exemplo, lenço atrás
mico preto, pega-pega
são atividades com ritmos
diferentes estimulando
a coordenação motora,
brincadeiras de roda e de
outras culturas como indígena e africana devem ser
trabalhadas primeiramente
dentro da sala de aula
depois na pratica para um
melhor entendimento.
Estimular as crianças com
atividades de circuito com
circuito e obstáculos onde
permite que eles possam
correr, saltar, andar, equilibrar e até mesmo rastejar,
atividades desportivas
podem ser trabalhadas
também, porem com regras
adaptadas para um melhor
entendimento destas.
Realizar uma brinquedoteca
também é uma excelente
escolha pois faz com que
os alunos valorizem mais
os brinquedos que foram
confeccionados.
Brincadeiras cooperativas
são de extrema importância, pois incentiva os alunos
a ajudarem um ao outro.
Estas atividades pode ser
cabo de guerra, travessia e
Gavião. São atividades que
estimulam o cognitivo e o
cooperativismo.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

Brincadeiras e
jogos

Brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do
mundo
Brincadeiras e jogos
de matriz indígena e
africana

HABILIDADES
CEREJEIRAS

336

REFERENCIAL_CURRICULAR_CEREJEIRAS.indd 336

15/12/2020 16:26:12

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º AO 5º ANO

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS

Brincadeiras e
jogos

(EF35EF02) Planejar e
utilizar estratégias para
possibilitar a participação
segura de todos os alunos
Brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz
mundo
indígena e africana.
Brincadeiras e jogos
(EF35EF03) Descrever, por
de matriz indígena e
meio de múltiplas linguaafricana
gens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras
e os jogos populares do
Brasil e de matriz indígena
e africana, explicando suas
características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação
das diferentes culturas.

4º já possui uma maturidade cognitiva um pouco
maior e consegue compreender e aceitar melhor
as regras das atividades, a
explicação destas podem
ser também na prática,
atividades como circuito
recreativo e atividade
que trabalha as valências
físicas devem ser explicadas
em sala e realizadas fora
delas também nos parques,
clubes e até mesmo na rua,
pode-se trabalhar. Não só
com as brincadeiras e jogos
de culturas indígenas e
africanas mas também com
a confecção dos materiais
que eles utilizam, como por
exemplo arco e flecha, bola
de meia, apito indígena
entre outros, assim podendo trabalhar as culturas de
uma forma lúdica e em parceria com outras disciplinas.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

3º ano apresentar as
atividades a eles de uma
maneira adaptada que não
contenha muitas regras,
para uma melhor aceitação,
atividades como queimada
pega-pega, rouba bandeira
entre outras populares
podem ser apresentadas
na pratica, pois e de fácil
entendimento.
Atividades de cultura
indígena como a peteca, 5
Marias entre outras, pode
ser trabalhado em uma
semana específica para
brincadeiras culturais, onde
pode-se também utilizar
das músicas para atividades
cantadas e de roda.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Brincadeiras e
jogos

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º AO 5º ANO

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e
experimentar, na escola e
Brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo
mundo, incluindo aqueles
Brincadeiras e jogos
de matriz indígena e africade matriz indígena e
na, e demais práticas corpoafricana
rais tematizadas na escola,
adequando-as aos espaços
públicos disponíveis.
(EF35EF05) Experimentar
e fruir diversos tipos de
esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão,
identificando seus elementos comuns e criando
estratégias individuais e
coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo
protagonismo.

Esportes de
campo e taco
Esportes de
rede/parede
Esportes de invasão
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Esportes

HABILIDADES
CEREJEIRAS

5º ano pode ser trabalhado
os jogos com as regras
propriamente ditas, as
crianças já tem uma maturidade cognitiva avançada
e entendem as atividades
com uma melhor aceitação,
estas atividades com regras
como as desportivas e
culturais como, por exemplo, Taco (bets) é atividade
que podem ser explicadas e
trabalhadas dentro de sala
de aula e depois na prática.
Podendo também criar um
evento como inter-classe
para realizar uma destas
atividades que foram trabalhadas com regras.
Estas atividades são propostas para crianças do 5º ano
para a frente pode existir
as adaptações para 1, 2, 3,
4 ano porem não poderiam
cobrar regras propriamente
ditas, as atividades esportivas como as citadas no
objetivo de conhecimento
devem ser explicadas
primeiramente em sala com
o histórico de cada uma e
nas próximas aulas a pratica
com fundamentos e regras
até chegar a hora de executar o esporte propriamente
dito.

(EF35EF06) Diferenciar os
conceitos de jogo e esporte,
identificando as características que os constituem na
contemporaneidade e suas
manifestações (profissional
e comunitária/lazer).
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OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º AO 5º ANO
(EF35EF07) Experimentar
e fruir, de forma coletiva,
combinações de diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e
sem materiais), propondo
coreografias com diferentes
temas do cotidiano.

Ginásticas

Ginástica geral

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS
Exercícios variados contendo equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e
sem materiais.
Coreografias individuais e
mistas contendo formações
de figuras variadas.
Exercícios individuais e em
dupla.
Movimentos de equilíbrio
em situações variadas,
como banco sueco, barra,
slackline, perna de pau, etc.
Atividades educativas com
elementos da ginástica
artística, como paradas de
mãos.
Atividades que utilizem a
manipulação de malabares,
com bolas, arcos, maças e
outros.
Construção de materiais
adaptados para a vivência
das ginásticas geral, acrobática e circense.
Uso do próprio corpo como
meio de construção de
figuras em acrobacias em
pequenos grupos.
Criação e apresentação
de coreografias em grupo
para a comunidade escolar,
resgatando a cultura local.

(EF35EF08) Planejar e
utilizar estratégias para resolver desafios na execução
de elementos básicos de
apresentações coletivas de
ginástica geral, reconhecendo as potencialidades
e os limites do corpo e
adotando procedimentos
de segurança.

Danças

Danças do Brasil e do
mundo
Danças de matriz
indígena e africana

(EF35EF09) Experimentar,
recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo
e danças de matriz indígena
e africana, valorizando e
respeitando os diferentes
sentidos e significados dessas danças em suas culturas
de origem.

Podendo trabalhar as
danças apenas com as
confecções de instrumentos
musicais como, por exemplo: pandeiro, tambor, chocalho, triangulo, reco-reco.
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UNIDADES
TEMÁTICAS
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES –
3º AO 5º ANO
(EF35EF10) Comparar e
identificar os elementos
constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço,
gestos) em danças populares do Brasil e do mundo e
danças de matriz indígena e
africana.

Danças

Danças do Brasil e do
mundo
Danças de matriz
indígena e africana

HABILIDADES
CEREJEIRAS

ENCAMINHAMENTO
METODOLOGICOS
Atividades de pesquisa e
elaboração de seminários
sobre temas ligados às
danças africanas.
Atividades de mímica e
outras formas de expressão
corporal
Criação de coreografias.
Estilos de dança de caráter
popular, regional ou folclórico, como: jongo, maracatu, afoxé, maculelê.

(EF35EF11) Formular e
utilizar estratégias para a
execução de elementos
constitutivos das danças
populares do Brasil e do
mundo, e das danças de
matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais
práticas corporais e discutir
alternativas para superá-las.

REFERENCIAL CURRICULAR MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO

(EF35EF13) Experimentar,
fruir e recriar diferentes
lutas presentes no contexto
comunitário e regional e
lutas de matriz indígena e
africana.

Lutas

Lutas do contexto comunitário e regional
Lutas de matriz indígena e africana

Planejar e utilizar estratégias
básicas para um melhor
entendimento e disciplina
do aluno voltado para a
luta, sendo possível adaptar
algumas atividades como
por exemplo o sumo adaptado onde as crianças ficam
dentro de um círculo e tem
o objetivo de empurrar o outro para fora sendo que não
e permitido agarrar, puxar e
sempre com a supervisão do
professor, pode-se também
trabalhar a musicalidade das
lutas cantos da capoeira.

(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das
lutas do contexto comunitário e regional e lutas de
matriz indígena e africana
experimentadas, respeitando o colega como oponente
e as normas de segurança.
(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional
e lutas de matriz indígena e
africana, reconhecendo as
diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais
práticas corporais.
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ANEXOS
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