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A educação crítica não pode abrir mão de integrar no exercício da docência 
a dimensão afetiva. A aprendizagem de atitudes, valores, habilidades e conceitos 

envolve sentimentos, emoções, ligadas à vida do aluno dentro e fora da escola. 
Libâneo (2000) 
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Pensar a formação de educadores, no contexto da escola e da 
profissionalidade perpassa a formação do olhar...a 

construção dele e sua reverberação nas diferentes situações 
cotidianas. 

Formar educadores é um desafio! 
Formar educadores requer a adoção da dialogicidade como 

representação do sujeito no mundo e, do mundo nas 
expressões de cotidianeidade dos sujeitos, como atores 

sociais. 
 

Jussara Cristina Mayer Ceron 

 

 

FORMADORES 

Ângela Maria Sabião Damasio 

Dionisio Cassenote 

Elisangela Renata Tomaz Denardin 

Eslivaine Severino Barboza Peres 

Marisa Pereira de Paula 

Rosiane Do Rocio Kirschke Correa 

Solange Oliveira Santos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 5  
 

GESTORES ESCOLARES  

 

Dinamizar o trabalho como Gestor Escolar requer percepção do todo, 

sensibilidade para os elementos da realidade, coerência ética, humildade 

intelectual e responsabilidade social. Viver a gestão escolar perpassa viver a 

dinâmica total da escola como construção coletiva e plural. 

Jussara Ceron 
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COORDENADORES PEDAGÓGICOS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

A arte de coordenar as práticas pedagógicas e todas as dinâmicas 

que agregam os cotidianos dos centros infantis é um trabalho artesanal, 

com muitos alinhavos, com diversas trocas de linhas, com pontos, nós e 

produção criativa. É uma arte, costurada diariamente. É uma arte, 

cultivada cotidianamente. É uma arte, aprendida o tempo todo e, 

significada em cada produção.  

Jussara Ceron 
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EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é 

a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças 

do mundo são um quefazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação 

não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua 

fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos.  

Paulo Freire,1991 
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É preciso que o educador tenha confiança e compromisso para promover a 
democratização e a autonomia da escola, para que, juntamente com a população, 

possa construir uma nova escola.  
(Mello, 1987) 
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CARTA DO PREFEITO 

 

 

Todo trabalho nasce de um sonho que, para dar certo, precisa ter como base um 

planejamento de ações. Como gestor público tenho muitos sonhos e ideais e o propósito 

de tornar Lucas do Rio Verde a cidade do conhecimento. Na mesma proporção, 

queremos consolidar nossa cidade como a Capital da Infância e muito temos realizado 

para consolidar este propósito, que corresponde tanto as necessidades quanto as 

potencialidades de nosso município, principalmente porque temos profissionais 

competentes e comprometidos com a formação integral das crianças. 

Lucas é um município pujante, empreendedor, que cresce cotidianamente e nos 

desafia na busca de alternativas para a melhoria dos serviços públicos e a garantia da 

inclusão de todos os cidadãos, dando-lhes voz e vez.  

Assim queremos nosso município: “Um lugar para TODOS!”  

E para que este lugar, de fato, se materialize em todas as dimensões, o caminho 

que apostamos e defendemos é o da EDUCAÇÃO. Por isso, esta proposta, que tem as 

marcas dos educadores e da comunidade, tem o nosso respeito e, o nosso 

compromisso, de torná-la efetiva como política das ações municipais. 

Com respeito as autorias e com sentimento de gratidão pela dedicação de todos, 

seguimos juntos, construindo uma realidade mais justa, solidária e comprometida com o 

desenvolvimento de nossa terra e de nossa gente. 

 

 

 

Flori Luiz Binotti 
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CARTA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

 

Por nossos meninos e meninas! 
Por nossos educadores! 

Por nossa Lucas do Rio Verde e toda a sua gente! 
 

O tempo que levamos dizendo que para haver alegria na 

escola é preciso primeiro mudar radicalmente o mundo é o 

tempo que perdemos para começar a inventar e a viver a 

alegria.  

Paulo Freire (1993, p. 10) 

 

Com estes enunciados construímos os sentidos dos fazeres da gestão educacional neste 

tempo em que trilhamos juntos caminhos democráticos, participativos, repletos do 

compromisso ético para com a formação de todos. 

Quando destacamos “nossos meninos e meninas”, reconhecemos nos universos 

educativos os sentidos do fazer pedagógico e com ele a arte de cuidar e de educar, em todas as 

fases, ciclos formativos, tempos escolares, contextos e singularidades. Arte esta, acompanhada 

e impulsionada pelo conhecer! Conhecer como aquisição, mobilização, ação, pertencimento e 

comprometimento. Conhecer como movimento! Conhecer como reflexo de vida! 

Conhecer como direito e, com ele, todos os que legitimam o compromisso com uma 

sociedade do conhecimento e, com a formação e emancipação de todos os profissionais. Para o 

ato de conhecer, como compositivo profissional, investimos e apostamos no caminho mais 

dinâmico: o da formação! 

A formação dos educadores foi, o tempo todo, proporcionada com o intuito de valorizar 

os profissionais da rede e de potencializar experiências significativas, pautadas nos princípios 

que suscitam a educação integral. Estes princípios suscitaram a construção de uma nova 

realidade para nossas instituições, começando por assegurar a construção de políticas 

educacionais tematizadas, dialogadas e concebidas como produção coletiva de todos os atores 

que integram a rede. 

Hoje, ao publicarmos este documento, enlaçamos os olhares e as concepções dos 

educadores emergindo a escuta, o olhar e o fortalecimento de uma construção de 
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representatividade social e cultural, e, neste sentido, as vozes ilustradas em cada texto, 

comunicam a integração e a inteireza de cada educador(a). 

Desejamos que este documento, represente o caminho produzido e impulsione ainda 

mais a transformação dos cotidianos nas instituições, concebendo para isso, todos os atores, 

como sujeitos competentes. Dedicamos cada composição deste registro para nossas realidades, 

de modo que em cada amanhã, o documento de referência represente, visão, valores, 

compromissos e subsídio teórico metodológico e principalmente, que se constitua a defesa de 

todos, pois como já dizia Freire “A humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo: 

a de que ninguém é superior a ninguém.” 

Agradecemos todos os envolvidos! 

Agradecemos todas as vozes que aqui compareceram! 

Agradecemos os diálogos e conexões!!! 

Com esta construção materializada, apostamos na continuidade e na defesa de uma 

educação de qualidade, independente de onde estivermos. 

 
À luz das trilhas percorridas e, com olhar para o coletivo: VAMOS EM FRENTE! 

 
Cleusa Terezinha Marchezan De Marco 
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UM PERCURSO CONSTRUÍDO POR MUITAS MÃOS!  

 

“Se as crianças participarem ativamente na gestão e na 

tomada de decisões escolares, como o estabelecimento das 

regras a serem aplicadas nos recreios, a criança não se vai 

sentir escrava, mas um cidadão livre e soberano, que é o que 

deve procurar a escola democrática”.  

Francesco Tonucci 

 

A construção dos documentos que integram a realidade de nosso município e consolidam 

o compromisso de nossa gestão para com uma educação de qualidade são a tênica de cada 

temário dialogado e em concexão com as diferentes realidades escolares. Nos dedicamos para a 

construção de um documento lgítimo, permeado por sentidos e, entendido como aporte para a 

construção dos cotidianos nas escolas. Quando pensamos nos cotidianos ilustramos a 

participação efetiva e afetiva de seus sujeitos e dos constextos que com eles se fazem nas 

experiêcias de ensino e de aprendizagem. 

Podemos, com toda certeza, olhar para esta materialização com pertencimento, orgulho, 

respeito e gratidão. Cada palavra lançada nesta coletânea de produções conversa com 

concepções de criança, de escola, família, aprendizagem, educação, sociedade e práxis e, com 

estas outras tantas se fazem plurais porque foram reunidos esforços, desejos e sonhos para que 

esta construção se materializasse com as devidas e pertinentes costuras, respeitando e prezando 

pela história de cada partícipe, pelas ilustrações culturais, sociais e educacionais de nosso 

municipio e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido por cada profissional que integra 

nossa rede. 

Assumimos diversos desafios! 

Vivenciamos muitas situações! 

Aprendemos sempre! 

 

Nos tornamos melhores do que eramos e com isso aperfeiçoamos nosso olhar e nosso 

fazer e, construímos com muitas mãos esta produção que é histórica, porque valorizamos todas 

as vozes que conosco estiveram nesta trajetória e, aqui celebramos uma construção digna do 

fazer pedagógico com excelência. 
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Agora, desejamos que este documento seja recebido nas escolas  como uma produção 

coletiva, cooperativa  e solidária em defesa dos direitos de desenvolvimento e de aprendizagem 

das crianças, adolescentes e jovens e como cenário de autoria e autonomia dos educadores. 

Aos parceiros desta caminhada, o nosso abraço fraterno e os votos de que multipliquem 

este material que tem suas marcas e os passos de uma condição de profissionalidade e 

humanidade muito importantes para a educação de Lucas do Rio Verde. Aos que tomarão ciencia 

a partir daqui, nossos votos para que apliquem, os fundamentos e as tematizações de modo 

coerente e respeitoso, como aliança para uma educação de qualidade para todos. 

Por fim ... seguimos acreditando e defendendo na escola e na vida, uma política de 

igualdade, de inclusão e de qualidade educacional em nossa rede para todos! 

 

Muito obrigada! 

 

Hosana Auxiliadora Teixeira Caetano 
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1. MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

A atividade matemática, aquela que os 
matemáticos desenvolveram durante séculos, 
aquela na qual queremos introduzir as crianças 
(...), é a construção de um mundo matemático por 
um sujeito. É a atividade de um sujeito que não é 
nem receptor de verdades eternas, nem 
espectador de um mundo pitoresco, mas autor de 
seu saber. 

Colin, 1991 

 

1.1 Introdução 

  Reconhecendo que a humanidade faz uso da Matemática há séculos, desde os 

chineses, os babilônicos, gregos e os povos egípcios, que à utilizaram para fins de 

construção de diques, canais de irrigação, também na edificação das imponentes 

pirâmides e nos estudos de astronomia. A matemática sempre se fez e como linguagem 

nos representa como produtores de conhecimento e de cultura. 

Em virtude da necessidade dos números para controlar a quantidade de cada 

rebanho, bem como para calcular as terras que possuíam, os babilônios, por volta de 

2.000 a.C., foram os responsáveis por criar as primeiras formas de numeração 

posicional, em suma, significa que dependendo da posição em que está, um número 

pode ter diferentes valores. 

Os gregos antigos, por sua vez, desde 600 a.c., também utilizaram a matemática 

para organizar a sociedade e desenvolveram vários conceitos matemáticos, 

simplificaram o registro numérico, substituíram números por letras, sendo responsáveis 

também pela criação do método axiomático, que desencadeou processos responsáveis 

por tornar a Matemática uma ciência.  

 Outrossim, no quinto milênio a.C., período designado como pré-dinástico, os 

egípcios representaram de forma pictórica as figuras geométricas, uma vez que o povo 

necessitava da matemática para construções, utilizavam a aritmética para calcular a 

divisão de recursos, comércio e fazer as distribuições das terras férteis, localizadas 

próximas ao Rio Nilo. 
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A Astronomia, também impregnada de cálculos matemáticos, tem seu marco 

histórico no terceiro milênio, quando a sociedade babilônica criou o calendário lunar, a 

partir da divisão de um círculo em 360 partes.  

Lentamente as mudanças foram ocorrendo, de maneira que no século V d.C., foi 

criado pelos hindus um sistema de numeração diferenciado, utilizado até os dias de 

hoje, que em suma, continha o número 0 (zero), a base 10 (dez) e era capaz de utilizar 

o princípio de posição.  

É de conhecimento histórico que passado o período das Cruzadas, o matemático 

e também comerciante Leonardo de Pisa, inovou a Europa levando consigo um novo 

sistema, denominado indo-arábico, que estimulou o crescimento do mercantilismo. 

Ademais, a matemática por meio dos sistemas geométricos também contribuiu 

para edificações da arquitetura gótica, no século X.  

No século XX, especificamente nas décadas de 60 e 70, iniciou-se um movimento 

educacional denominado Matemática Moderna que nasceu atrelado a política de 

modernização da economia. A partir desse movimento, a Matemática foi posta como 

liderança, e junto com as Ciências Naturais, tornou-se um meio privilegiado de acesso 

ao pensamento tecnológico e científico. (MEC/SEF, PCNs, 1997, pág. 20) 

Ainda segundo descrito nos PCNs (MEC/SEF, 1997, pág. 20): 

A Matemática a ser ensinada era aquela concebida 

como lógica, compreendida a partir das estruturas, 

conferia um papel fundamental à linguagem 

matemática. Os formuladores dos currículos dessa 

época insistiam na necessidade de uma reforma 

pedagógica, incluindo a pesquisa de materiais novos 

e métodos de ensino renovados — fato que 

desencadeou a preocupação com a Didática da 

Matemática, intensificando a pesquisa nessa área. 

Ao aproximar a Matemática escolar da Matemática 

pura, centrando o ensino nas estruturas e fazendo 

uso de uma linguagem unificadora, a reforma 

unidade temática de considerar um ponto básico 

que viria se tornar seu maior problema: o que se 

propunha estava fora do alcance dos alunos, em 

especial daqueles das séries iniciais do ensino 

fundamental. O ensino passou a ter preocupações 

excessivas com abstrações internas à própria 

Matemática, mais voltadas à teoria do que à prática. 
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Atualmente, essa ciência está cada vez mais presente na arquitetura, 

engenharia, mecânica, informática, astronomia, medicina, agricultura, química, física e 

diversas outras áreas da sociedade. 

É indiscutível que a história da Matemática está diretamente ligada à história da 

humanidade, dessa forma nos permite observar e entender aspectos do 

desenvolvimento humano, compreender as ideias que deram origem a cultura 

matemática.  

Ademais, a análise histórica da Matemática nos possibilita conhecer seus 

criadores e as circunstâncias em que essa ciência foi desenvolvida. Esse estudo 

aprofundado aclara o porquê de cada conceito introduzido nessa ciência.  

Berlinghoff e Gouvêa (2012) aponta que “Cada etapa no desenvolvimento da 

matemática é construída com base naquilo que veio antes. […] Como e por que 

pensaram no que faziam muitas vezes é um ingrediente crítico para se entender sua 

contribuição”. 

  Ante o exposto e considerando a necessidade de criar estratégias capazes de 

motivar o ensino-aprendizagem da matemática, elucida-se quão importante é retomar 

a trajetória histórica da Matemática. Sendo a utilização de tal história uma estratégia de 

ensino motivadora, visto que apesar do perfil abstrato dessa ciência, seus conceitos 

comprovadamente têm origem nas necessidades sociedade. 

A retomada histórica da Matemática, em suma, traz a reflexão de que os 

conceitos matemáticos, tão complexos e aparentemente acabados, são oriundos de 

notórios esforços realizados pelos primeiros matemáticos da humanidade, que 

enfrentaram desafios e utilizaram a matemática para resolver conflitos e organizar a 

sociedade. Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais de matemática,1997, pág. 21 

estabelecem que: 

Um currículo de Matemática deve procurar 

contribuir, de um lado, para a valorização da 

pluralidade sociocultural, impedindo o processo de 

submissão no confronto com outras culturas; de 

outro, criar condições para que o aluno transcenda 

um modo de vida restrito a um determinado espaço 

social e se torne ativo na transformação de seu 

ambiente. 

 



 

Página | 26  
 

Apesar de muitos acreditarem que a Matemática é uma ciência de acesso 

limitado, restrita aos grandes gênios da ciência, a Matemática, em seu estudo histórico, 

denota o quanto está ligada ao cotidiano. Para Danyluk (1997, p.34) “O que acontece é 

que a maioria das pessoas não possuem afinidade com os números e portanto, com a 

matemática, por isso não gostam, ou melhor, eles não foram alfabetizados 

matematicamente.”. 

Levando-se em consideração esses aspectos, é preciso esclarecer que o ensino 

inicial de matemática não deve se distanciar do contexto de alfabetização, para tanto 

não pode se restringir à leitura e escrita, mas também necessita estar focado na 

compreensão das primeiras noções de matemática, que incluem aritmética, lógica e 

geometria. (DANYLUK, 1997, p. 12). 

Ainda de acordo com Danyluk (1997, p.12): 

A alfabetização matemática é um fenômeno que 

trata da compreensão, da interpretação e da 

comunicação dos conteúdos matemáticos 

ensinados na escola, tidos como iniciais para a 

construção do conhecimento matemático. Ser 

alfabetizado em matemática, então, é 

compreender o que se lê e escreve o que se 

compreende a respeito das primeiras noções de 

lógica, de aritmética e geometria. Assim, a escrita 

e a leitura das primeiras ideias matemáticas 

podem fazer parte do contexto de alfabetização. 

 

Em atenção a estes pressupostos, e dada a necessidade de articulação da 

Matemática com as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), compete 

aos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da matemática assegurar ao 

educando o desenvolvimento de competências específicas, abordadas nesse 

documento curricular.  (MEC, SEB, BNCC, pág. 264,2017). 

Ao contrário do que acreditam, a matemática integra um amplo campo de 

relações sociais, desde cálculos simples, como faziam os povos da antiguidade e que são 

utilizados pelas pessoas nos dias de hoje, também nas coreografias de danças, até na 

contagem celular, ou mesmo de grandes edificações. 

O ensino de Matemática, deve, portanto, utilizar estratégias capazes de 

despertar a curiosidade nos estudantes, tornando-os capazes de utilizar as operações 
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matemáticas e relacionar os conceitos matemáticos às atividades do cotidiano. Essas 

estratégias promovem a organização do pensamento e favorecem o desenvolvimento 

do raciocínio lógico. De maneira que, ainda no ensino fundamental, o conhecimento 

matemático deve ser explorado de maneira ampliada. (MEC/SEF, PCNs, 1997, pág. 24) 

Para tanto, os PCNs de matemática, 1997, pág. 25, apontam que “é importante 

que a Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na 

formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na agilização do 

raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, situações da vida cotidiana 

e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de conhecimentos em 

outras áreas curriculares.”. 

Em face a essa realidade, também considerando “ o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham 

assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, [...]” (MEC, BNCC, 2018, 

pág. 7), foi desenvolvido, e é agora disponibilizado o Documento de Referência 

Curricular para a rede municipal de Lucas do Rio Verde/MT, que deve ser utilizado por 

todas as escolas da rede municipal de ensino, para orientar as equipes pedagógicas na 

elaboração do planejamento pedagógico, projetos e demais documentos ligados ao 

campo educacional.  

 

 

 

 

 

 

1.2 O componente curricular na atualidade 

 
“A alfabetização matemática é o processo de 
organização dos saberes que a criança traz de 
suas vivências anteriores ao ingresso no Ciclo de 
Alfabetização, de forma a levá-la a construir um 
corpo de conhecimentos matemáticos 
articulados, que potencializem sua ação na vida 
cidadã. ” (BRASIL, 2012, p. 60). 

(...) se não entendermos a Matemática somente 
como um conhecimento universal em todo o seu 

corpo teórico de definições, axiomas, postulados e 
teoremas, mas, também, como um conhecimento 

dinâmico que pode ser percebido, explicado, 
construído e entendido de diversas maneiras, 

reconhecendo que cada aluno possui a sua forma de 
matematizar uma situação, estaremos contribuindo 

para um novo modo de ver a Matemática. 
Lara (2003) 
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 “Ser alfabetizado em matemática, então, é 
entender o que se lê e escrever o que se entende 
a respeito das primeiras noções de aritmética, 
geometria e lógica”. DANYLUK (1988, p.58). 

 
As experiencias matemáticas na formação das crianças precisam levar em 

consideração os contextos, os interesses e os saberes das crianças. Neste sentido, o 

ensino da matemática deve estar contextualizado e ter significado para então 

materializar-se em aprendizagem.  

A respeito do ensino da Matemática, o MEC, no documento Elementos 

conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem (BRASIL, 2012, 

P. 62), enfatiza que “proposta de alfabetização matemática é o “alfabetizar letrando”, 

não dissociando ou sequenciando os processos de alfabetização e letramento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A aprendizagem matemática no 

processo de alfabetização é 

potencializada a partir 

experiencias concretas que 

permitem a criança estabelecer 

relações, quantificações e 

representações. 

 

Jussara Ceron 

Percebemos o quanto as crianças aprendem 

matemática quando os educadores partem 

de situações concretas onde as crianças 

protagonizam o saber. 

 

Ângela Maria Sabião Damasio 
 

“como professor preciso me mover com 

clareza [...] preciso conhecer as diferentes 

dimensões que caracterizam a essência da 

prática, o que me torna mais seguro no meu 

próprio desempenho”  

(FREIRE, 2009, p.68). 
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Entendendo que o Ensino Fundamental deve ter compromisso com o 

desenvolvimento do letramento matemático, definido através do agrupamento das 

competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a 

formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando 

conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas nos debruçamos na escrita 

deste repertório, destacando sempre o trabalho pedagógico, a postura do educador e a 

autonomia da criança como elementos importantes.  

Seguimos nesta entoada defendendo que o letramento matemático assegura 

aos alunos o reconhecimento dos conhecimentos matemáticos como construções 

fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo 

intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso (fruição).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017, pág. 264. 

A matemática está presente na vida da criança 

e contribui muito para o desenvolvimento 

infantil. 

Eslivaine Severino Barboza Peres 
 

A matemática não se caracteriza 

apenas pela união de signos e 

símbolos, ela abrange muito mais 

que decorar fórmulas, realizar 

contagens ou atribuir formas aos 

objetos. 

João Edson de Sousa 
 

A aquisição do pensamento matemático acontece sistematicamente, ou seja, só 

posso acompanhar um pensamento se compreender outro. 

 

João Edson de Sousa 
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Para o processo de alfabetização em linguagem matemática, faz-se necessário 

que o educador organize atividades que possibilitem o uso de diferentes gêneros 

textuais, que contenham conhecimentos matemáticos. Ao usar esses diferentes 

gêneros, além dos aspectos quantitativos e qualitativos, é importante que o educador 

faça uma escolha intencional desses gêneros textuais para que contenham questões 

significativas da realidade social.  

No que se refere à alfabetização matemática, 
percebemos que a ela se atribui o aprender a ler e a 
escrever códigos, sistemas, noções básicas de 
lógica, aritmética, geometria, tendo, sempre, como 
forma de registro a linguagem da matemática 
formal. Entretanto, diante da demanda exigida ao 
indivíduo pela sociedade contemporânea, ser 
alfabetizado significa saber ler, escrever, interpretar 
textos e possuir habilidades matemáticas que façam 
agir criticamente na sociedade (GALVÃO, 
NACARATO, 2013. p.83-4). 
 

A alfabetização matemática acontece todos os dias, pois sempre aprendemos 

técnicas ou conceitos que vinculam o seu uso, porém, necessariamente não é porque se 

conhece a técnica que se sabe aplicá-la em meio social ou até individual.  

Ressalta-se que a necessidade de organizar e de comunicar informações de maneira 

eficaz, faz parte do processo de alfabetização matemática, esta não pode ser reduzida 

ao domínio dos números e suas operações. (BRASIL, 2012a, p. 24) 

De acordo com Danyluk (1997, p.12): 

A alfabetização matemática é um fenômeno que 

trata da compreensão, da interpretação e da 

comunicação dos conteúdos matemáticos 

ensinados na escola, tidos como iniciais para a 

construção do conhecimento matemático. Ser 

alfabetizado em matemática, então, é compreender 

o que se lê e escreve o que se compreende a 

respeito das primeiras noções de lógica, de 

aritmética e geometria. Assim, a escrita e a leitura 

das primeiras ideias matemáticas podem fazer 

parte do contexto de alfabetização. 
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Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais 

da BNCC, o componente curricular de Matemática deve garantir aos alunos o 

desenvolvimento de competências específicas distribuídas nas seguintes unidades 

temáticas sendo: número algébrico, geometria, grandezas e medidas, tratamento de 

informações e probabilidade estatística. (BRASIL, BNCC, 2017, p. 264). 

Sobre as praticas cotidianas de alfabetização matemática, é fundamental 

considerar algumas vozes para a construção dos cotidianos com as crianças, sendo eles: 

1. As crianças iniciam o seu aprendizado de noções matemáticas antes da escola, 

quando se dedicam a ordenar os objetos mais variados (classificando-os ou 

colocando-os em série). Iniciam o aprendizado do uso social dos números 

participando de diversas situações de contagem e das atividades sociais 

relacionadas aos atos de comprar e vender (FERREIRO, 2001, p. 98). 

 

2. A construção de um objeto de conhecimento implica muito mais que mera 

coleção de informações. Implica a construção de um esquema conceitual que 

permita interpretar dados prévios e novos dados (isto é, que possa receber 

informação e transformá-la em conhecimento) (FERREIRO, 2001 p.8). 

 

3. Ao se trabalhar com conhecimentos matemáticos, como com o sistema de 

numeração, medidas, espaço e forma etc., por meio da resolução de problemas, 

as crianças estarão, consequentemente, desenvolvendo sua capacidade de 

generalizar, analisar, sintetizar, inferir, formular hipótese, deduzir e argumentar. 

(BRASIL, 1998, p. 212) 

 

4. Na aprendizagem da Matemática o problema adquire um sentido muito preciso. 

Não se trata de situações que permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim 

daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos 

conhecimentos que já se tem e em interação com novos desafios. (BRASIL,1998, 

p. 211) 
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5. O trabalho com a matemática pode contribuir para a formação de cidadãos 

autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas”. 

(BRASIL,1998, p. 207) 

 

6. [...] o conhecimento matemático não se constitui em um conjunto de fatos a 

serem memorizados; que aprender números é mais do que contar, muito 

embora a contagem seja importante para a compreensão do conceito de 

números; que as ideias matemáticas que as crianças aprendem na Educação 

Infantil serão de grande em toda vida escolar e cotidiana. (SMOLE, DINIZ, 

CANDIDO, 2000, p. 9.) 

 

7. Falar em aprendizagem significativa é assumir que aprender possui um carácter 

dinâmico, exigindo que ações de ensino direcionem-se para que os alunos 

aprofundem e ampliem os significados que elaboram mediante suas 

participações nas atividades de ensino e aprendizagem. (SMOLE, DINIZ, 

CÂNDIDO, 2000, p. 10) 

 

8. Um dos maiores motivos para o estudo da matemática na escola é desenvolver 

a habilidade de resolver problemas. Essa habilidade é importante não apenas 

para a aprendizagem matemática para a criança, mas também para o 

desenvolvimento de suas potencialidades em termos de inteligência e cognição. 

(SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2000, p. 13) 

 

9. As crianças não só devam estar em contato permanente com as idéias 

matemáticas, mas também que as atividades, sempre que possível, devem 

interligar diferentes áreas do conhecimento, como acontece, por exemplo, com 

a resolução de problemas. (SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2000, p. 12) 

 

10. em vez de pensarmos sobre os problemas como sendo desta ou daquela 

operação, deveríamos considerá-los como perguntas que as crianças tentam 

responder pensando por si mesma. Dessa forma, não se exige nada além das 
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características naturais que toda a criança tem de se encantar com desafios”. 

(SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2000, p. 18). 

 

“os conhecimentos lógicos-matemático (processo 
usado para operar sobre as informações) e espaço-
temporal (processo usado para operar informações 
especificas em informações relativas ao espaço e ao 
tempo) servem como base para um programa de 
primeira infância.” (SPODEK; SARACHO, 1998). 

 

A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento 

numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos 

e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da 

construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias 

de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da 

Matemática. Para essa construção, é importante propor, por meio de situações 

significativas, sucessivas ampliações dos campos numéricos. No estudo desses campos 

numéricos, devem ser enfatizados registros, usos, significados e operações.2  

 

  

 

Segundo Kamii (1999), se a autonomia é a finalidade da educação e a criança 

deve ser ativa mentalmente para construir o número, deve ser estimulada a agir de 

acordo com as suas vontades, ao invés de agir com docilidade e obediência. A maioria 

das crianças entre quatro e seis anos parecem interessar-se por contar objetos e 

 
2 Esse texto é parte integrante da BNCC, p. 266 
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comparar quantidades, tudo que veêm e pode ser quantificado, contam, discutem sobre 

quem tem mais blocos. Kamii fala que para Piaget há três tipos de conhecimentos:  

• Conhecimento Físico: é o conhecimento exterior dos 

objetos, através da observação, as relações 

(diferenças, semelhanças) são criadas mentalmente 

pelas pessoas quando relacionam com dois objetos.  

 

• Conhecimento Lógico-Matemático: a origem deste 

conhecimento é interna ao indivíduo, define-se como a 

coordenação das relações onde a criança consegue ver 

que há mais elementos num todo do que nas partes, a 

abstração das características dos objetos é diferente 

da abstração do número, na abstração dos objetos 

usou-se o termo abstração empírica (focaliza uma 

característica e ignora a outra, estabelecendo as 

diferenças entre os objetos para depois relacionálos), 

e na abstração do número, utilizou-se o termo 

reflexiva (construção de relações entre os objetos); o 

número é uma junção de dois tipos de relações, uma é 

a ordem e a outra é a inclusão hierárquica (colocam-se 

todos os tipos de conteúdo, dentro de todos os tipos de 

relações). 

  

• Conhecimento Social: são as reuniões construídas 

pelos indivíduos, sua natureza é resultante só da 

vontade, este conhecimento necessita de uma 

estrutura lógico-matemática para a organização e 

assimilação. 

 
 A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o 

desenvolvimento de um tipo especial de pensamento – pensamento algébrico – que é 

essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise 

de relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas 

matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é 

necessário que os alunos identifiquem regularidades e padrões de sequências 

numéricas e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de 

interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar 

e transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver 
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problemas por meio de equações e inequações, com compreensão dos procedimentos 

utilizados.3 

 

 

 

A unidade temática Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de 

conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e de 

diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, estudar posição e 

deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas e 

espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é 

necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos 

geométricos convincentes. É importante, também, considerar o aspecto funcional que 

deve estar presente no estudo da Geometria: as transformações geométricas, 

sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais associadas a essa temática 

são, principalmente, construção, representação e interdependência4.  

A unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo das medidas e das 

relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da 

Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e 

 
3 Esse texto é parte integrante da BNCC, p. 268 
4 Esse texto é parte integrante da BNCC, p. 269 
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escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, 

densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui 

ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções 

geométricas e a construção do pensamento algébrico.  No Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza 

com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número.  

Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que 

envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área (de 

triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por blocos 

retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações 

entre unidades de medida padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam 

problemas sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes 

éticas e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado 

utilizando, preferencialmente, unidades não convencionais para fazer as comparações 

e medições, o que dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em procedimentos de 

transformação de unidades convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto 

em que a escola se encontra: em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as medidas 

agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula.5  

 

  

  

A unidade temática Probabilidade e Estatística: estuda a incerteza e o 

tratamento de dados, ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos 

presentes em muitas situações - problema da vida cotidiana, das ciências e da 

 
5 Esse texto é parte integrante da BNCC, p. 271 
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tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, 

organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de 

maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso 

inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para 

descrever, explicar e predizer fenômenos.  

 Merece destaque o uso de tecnologias – como calculadoras, para avaliar e 

comparar resultados, e planilhas eletrônicas, que ajudam na construção de gráficos e 

nos cálculos das medidas de tendência central. A consulta a páginas de institutos de 

pesquisa – como a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – pode 

oferecer contextos potencialmente ricos não apenas para aprender conceitos e 

procedimentos estatísticos, mas também para utilizá-los com o intuito de compreender 

a realidade. 

Quanto ao estudo de noções de probabilidade, a finalidade, no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, é promover a compreensão de que nem todos os 

fenômenos são determinísticos. Para isso, o início da proposta de trabalho com 

probabilidade está centrado no desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de modo 

que os alunos compreendam que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos 

prováveis.6 

Cada unidade temática constitui-se a partir de objetivos de aprendizagem, 

descritores e/ou habilidades que a cada ano do Ciclo de Alfabetização, a criança vai 

elaborando e construindo o seu conhecimento até adquirir a competência de 

interpretar e resolver questões matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Esse texto é parte integrante da BNCC, p. 272 

Para que a resolução de problemas caracteriza-se como a ação de engajamento na 

busca da solução de uma situação, com confiança e liberdade para escolher sua 

forma de pensar e relatar essas resoluções, podemos escolher as situações-

problemas tanto entre aquelas que envolvem números, contagens e noções das 

operações quanto as situações não numéricas. Isso deve ocorrer para que as 

problematizações não fiquem restritas as situações mais convencionais ou àquelas 

que orientam o trabalho apenas para o desenvolvimento dos conceitos numéricos 

ou aritméticos. (SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2000, p. 21 e 22) 
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O processo de alfabetização Matemática deve ser pautado em uma 

contextualização, trata-se em dar sentido a aprendizagem da matemática, situando este 

conhecimento no contexto de sua aplicação e de envolver o estudante. Destacamos que 

a possibilidade de concretização de tal processo deverá acontecer por meio de jogos, 

brincadeiras, contextualização da matemática no cotidiano, resolução de problemas, 

produção de textos, entre outros.  

Com estas possibilidades o professor poderá trabalhar com a exploração do 

próprio corpo e ou objetos para a contagem, realização de cálculos, medições e ou 

representação de formas geométricas; a valorização de problemas vindos do contexto 

sociocultural do próprio aluno, de sua vivência no comércio, em seus jogos e 

brincadeiras; a utilização de materiais concretos, a resolução de problemas que não 

somente explorem o escrito, mas também explorem o oral e oportunizem a criança a 

possibilidade de criar hipóteses para  resolve-los. 

Ao pensar no planejamento das aulas de matemática, o professor deve 

considerar as vivências das crianças, diferentes formas de trabalhar determinada 

habilidade, pois, caso algum estudante encontre dificuldade, ele será capaz de superá-

la através de metodologias que possam ser usadas pelo educador. O professor possui 

um papel fundamental, seja como promotor do processo de aprendizagem, como 

organizador do ambiente pedagógico e seu planejamento é essencial para a execução 

de uma prática exitosa, assim, planejar deve ser parte do fazer pedagógico de todo 

educador. 

Proporcionar um espaço para a aprendizagem dos estudantes é pensar em 

formas de organização do espaço físico da sala de aula, também da problematização, 

discussão e sistematização dos conhecimentos matemáticos. 

O aprendizado da criança, a partir do que integra sua vivência, é necessário para 

que este educando possa compreender e entender que a matemática faz parte de seu 

cotidiano, mas que para a resolução tem-se a necessidade da sistematização de 

determinado aprendizado e que este faz parte de um processo. 

Os processos matemáticos de resolução de 

problemas, de investigação, de desenvolvimento de 

projetos e da modelagem podem ser citados como 

formas privilegiadas da atividade matemática, 

motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e 



 

Página | 39  
 

estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o 

Ensino Fundamental. Esses processos de 

aprendizagem são potencialmente ricos para o 

desenvolvimento de competências fundamentais 

para o letramento matemático (raciocínio, 

representação, comunicação e argumentação) e 

para o desenvolvimento do pensamento 

computacional. (BRASIL, BNCC, 2017, p. 264) 

 
O componente curricular de Matemática deve garantir aos alunos o 

desenvolvimento de competências específicas, conforme a BNCC, que são:  

 

1.3 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 situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 
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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. (BNCC, 

2017). 

 

Mesmo que, contraditoriamente, em relação ao método proposto, a 

Matemática esteja na proposta escrita, separada das demais disciplinas, no 

planejamento e na sua execução, ela deve ser encaminhada de tal forma que essa 

separação seja superada. Essa perspectiva exige uma postura comprometida e 

coletiva no processo de planejamento, considerando o aspecto interdisciplinar do 

currículo. O atual contexto coloca o educador diante de novas situações como 

mediador do processo, intervindo constantemente.  

1.4 Organizador curricular 

Matemática 1º ao 5º ano 

1º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Números 

 

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 

• Classificação e seriação dos 

números Naturais (até 99). 

(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. 
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Quantificação de elementos de uma 

coleção: estimativas, contagem um a 

um, pareamento ou outros 

agrupamentos e comparação 

• Seriação (Principio de 

contagem). 

• Sequência e ordem. 

(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 

• Comparação: Relação entre 

quantidades, agrupamentos até 

20 elementos. 

(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”. 

Leitura, escrita e comparação de 

números naturais (até 100) 

Reta numérica 

• Posicionamento até 100 

unidades. 

• Comparação de quantidades até 

99 unidades em situações 

cotidianas. 

(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. 

(EF01MA05) Comparar números naturais 

de até duas ordens em situações 

cotidianas, com e sem suporte da reta 

numérica. 

Construção de fatos básicos da adição 

(Até 99). 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da 

adição e utilizá-los em procedimentos de 

cálculo para resolver problemas. 

Composição e decomposição de 

números naturais (Até 99). 

 

(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. 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar, retirar) 

• Adição e subtração até 99. 

(EF01MA08) Resolver e elaborar 

problemas de adição e de subtração, 

envolvendo números de até dois 

algarismos, com os significados de 

juntar, acrescentar, separar e retirar, 

com o suporte de imagens e/ou material 

manipulável, utilizando estratégias e 

formas de registro pessoais. 

Álgebra 

 

Padrões figurais e numéricos: 

investigação de regularidades ou 

padrões em sequências 

• Sequência, ordem (objetos e 

figuras). 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 

familiares ou representações por figuras, 

por meio de atributos, tais como cor, 

forma e medida. 
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Sequências recursivas: observação de 

regras usadas utilizadas em seriações 

numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, 

menos 2, por exemplo) 

• Sequência e seriação. 

(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. 

Geometria 

 

Localização de objetos e de pessoas no 

espaço, utilizando diversos pontos de 

referência e vocabulário apropriado 

• Noções de localização. 

(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. 

Localização de objetos e de pessoas no 

espaço, utilizando diversos pontos de 

referência e vocabulário apropriado 

• Localização espacial com ponto 

de referência. 

(EF01MA12) Descrever a localização de 

pessoas e de objetos no espaço segundo 

um dado ponto de referência, 

compreendendo que, para a utilização 

de termos que se referem à posição, 

como direita, esquerda, em cima, em 

baixo, é necessário explicitar-se o 

referencial. 

Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento e relações com objetos 

familiares do mundo físico 

• Figuras geométricas espaciais 

(relação de formas). 

(EF01MA13) Relacionar figuras 

geométricas espaciais (cones, cilindros, 

esferas e blocos retangulares) a objetos 

familiares do mundo físico. 

Figuras geométricas planas: 

reconhecimento do formato das faces de 

figuras geométricas espaciais 

• Figuras geométricas planas 

(Planificação). 

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras 

planas (círculo, quadrado, retângulo e 

triângulo) em desenhos apresentados 

em diferentes disposições ou em 

contornos de faces de sólidos 

geométricos. 

Grandezas e 

medidas 

 

Medidas de comprimento, massa e 

capacidade: comparações e unidades de 

medida não convencionais 

(EF01MA15) Comparar comprimentos, 

capacidades ou massas, utilizando 

termos como mais alto, mais baixo, mais 

comprido, mais curto, mais grosso, mais 

fino, mais largo, mais pesado, mais leve, 

cabe mais, cabe menos, entre outros, 

para ordenar objetos de uso cotidiano. 

Medidas de tempo: unidades de medida 

de tempo, suas relações e o uso do 

calendário 

• Horas, Dias, semanas e meses. 

(EF01MA16) Relatar em linguagem 

verbal ou não verbal sequência de 

acontecimentos relativos a um dia, 

utilizando, quando possível, os horários 

dos eventos. 

Medidas de tempo: unidades de medida 

de tempo, suas relações e o uso do 

calendário 

• Comparação entre medidas de 

tempo. (Calendário e relógios). 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar 

períodos do dia, dias da semana e meses 

do ano, utilizando calendário, quando 

necessário. 

Medidas de tempo: unidades de medida 

de tempo, suas relações e o uso do 

calendário 

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma 

data, apresentando o dia, o mês e o ano, 
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• Suas representações. e indicar o dia da semana de uma data, 

consultando calendários. 

Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar 

valores de moedas e cédulas do sistema 

monetário brasileiro para resolver 

situações simples do cotidiano do 

estudante. 

Probabilidade 

e estatística 

 

Noção de acaso 

• Probabilidade (Possibilidades de 

algo acontecer ou não). 

(EF01MA20) Classificar eventos 

envolvendo o acaso, tais como 

“acontecerá com certeza”, “talvez 

aconteça” e “é impossível acontecer”, 

em situações do cotidiano. 

Leitura de tabelas e de gráficos de 

colunas simples 

(EF01MA21) Ler dados expressos em 

tabelas e em gráficos de colunas simples. 

Coleta e organização de informações 

Registros pessoais para comunicação de 

informações coletadas 

• Coleta e organização de dados 

até 30 elementos. 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, 

envolvendo até duas variáveis 

categóricas de seu interesse e universo 

de até 30 elementos, e organizar dados 

por meio de representações pessoais. 

 
 

2º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Números 

 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de números de até três ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor 

posicional e papel do zero) 

• Números Naturais: Valor 

posicional do sistema de 

numeração decimal. 

(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). 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de números de até três ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor 

posicional e papel do zero) 

• Números Naturais: Contagem 

até 1000. 

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio 

de estratégias diversas a respeito da 

quantidade de objetos de coleções e 

registrar o resultado da contagem desses 

objetos (até 1000 unidades). 

Leitura, escrita, comparação e ordenação 

de números de até três ordens pela 

compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor 

posicional e papel do zero) 

• Comparação: Relação entre 

quantidades, agrupamentos até 

999. 

(EF02MA03) Comparar 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. 

Composição e decomposição de 

números naturais (até 1000) 

(EF02MA04) Compor e decompor 

números naturais de até três ordens, 
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com suporte de material manipulável, 

por meio de diferentes adições. 

Construção de fatos fundamentais da 

adição e da subtração 

• Adição e subtração de até três 

ordens. (Linguagem 

Matemática) 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da 

adição e subtração e utilizá-los no 

cálculo mental ou escrito. 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da adição e da subtração 

(juntar, acrescentar, separar, retirar) 

(EF02MA06) Resolver e elaborar 

problemas de adição e de subtração, 

envolvendo números de até três ordens, 

com os significados de juntar, 

acrescentar, separar, retirar, utilizando 

estratégias pessoais ou convencionais. 

Problemas envolvendo adição de 

parcelas iguais (multiplicação) 

• Adição de parcelas iguais; 

• Introdução da multiplicação. 

(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. 

Problemas envolvendo significados de 

dobro, metade, triplo e terça parte 

• Conceitos de dobro, metade, 

triplo e terça parte. 

(EF02MA08) Resolver e elaborar 

problemas envolvendo dobro, metade, 

triplo e terça parte, com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais. 

Álgebra 

 

Construção de sequências repetitivas e 

de sequências recursivas 

• Sequências crescente e 

decrescente: sucessor e 

antecessor. 

(EF02MA09) Construir sequências de 

números naturais em ordem crescente 

ou decrescente a partir de um número 

qualquer, utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

Identificação de regularidade de 

sequências e determinação de 

elementos ausentes na sequência 

• Regularidades e sequencias. 

(Símbolos e desenhos). 

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou 

regularidade) de sequências repetitivas e 

de sequências recursivas, por meio de 

palavras, símbolos ou desenhos. 

Identificação de regularidade de 

sequências e determinação de 

elementos ausentes na sequência 

• Sequências: sucessor e 

antecessor. 

(EF02MA11) Descrever os elementos 

ausentes em sequências repetitivas e em 

sequências recursivas de números 

naturais, objetos ou figuras. 

Geometria 

 

Localização e movimentação de pessoas 

e objetos no espaço, segundo pontos de 

referência, e indicação de mudanças de 

direção e sentido 

• Localização com ponto de 

referência. 

(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. 

Esboço de roteiros e de plantas simples 
(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser 

seguidos ou plantas de ambientes 
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familiares, assinalando entradas, saídas e 

alguns pontos de referência. 

Figuras geométricas espaciais (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro 

e esfera): reconhecimento e 

características 

• Figuras geométricas espaciais 

em contextos variados. 

(Reconhecimento, nomeação e 

comparação) 

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e 

comparar figuras geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera), relacionando-as com 

objetos do mundo físico. 

Figuras geométricas planas (círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo): 

reconhecimento e características 

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e 

nomear figuras planas (círculo, 

quadrado, retângulo e triângulo), por 

meio de características comuns, em 

desenhos apresentados em diferentes 

disposições ou em sólidos geométricos. 

Grandezas e 

medidas 

 

Medida de comprimento: unidades não 

padronizadas e padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) 

• Estimar, medir e comparar. 

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar 

comprimentos de lados de salas 

(incluindo contorno) e de polígonos, 

utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) e instrumentos 

adequados. 

Medida de capacidade e de massa: 

unidades de medida não convencionais e 

convencionais (litro, mililitro, cm3, 

grama e quilograma) 

• Estimar, medir e comparar 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar 

capacidade e massa, utilizando 

estratégias pessoais e unidades de 

medida não padronizadas ou 

padronizadas (litro, mililitro, grama e 

quilograma). 

Medidas de tempo: intervalo de tempo, 

uso do calendário, leitura de horas em 

relógios digitais e ordenação de datas 

• Calendário e relógio. 

(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. 

Medidas de tempo: intervalo de tempo, 

uso do calendário, leitura de horas em 

relógios digitais e ordenação de datas 

 

(EF02MA19) Medir a duração de um 

intervalo de tempo por meio de relógio 

digital e registrar o horário do início e do 

fim do intervalo. 

Sistema monetário brasileiro: 

reconhecimento de cédulas e moedas e 

equivalência de valores 

 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência 

de valores entre moedas e cédulas do 

sistema monetário brasileiro para 

resolver situações cotidianas. 

Probabilidade 

e estatística 

 

Análise da ideia de aleatório em 

situações do cotidiano 

• Probabilidade (Possibilidades de 

algo acontecer ou não). 

(EF02MA21) Classificar resultados de 

eventos cotidianos aleatórios como 

“pouco prováveis”, “muito prováveis”, 

“improváveis” e “impossíveis”. 

Coleta, classificação e representação de 

dados em tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráficos de colunas 

(EF02MA22) Comparar informações de 

pesquisas apresentadas por meio de 

tabelas de dupla entrada e em gráficos 
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• Tabelas e gráficos (com poucos 

elementos). 

de colunas simples ou barras, para 

melhor compreender aspectos da 

realidade próxima. 

Coleta, classificação e representação de 

dados em tabelas simples e de dupla 

entrada e em gráficos de colunas 

• Tabelas e gráficos (com poucos 

elementos). 

(EF02MA23) Realizar pesquisa em 

universo de até 30 elementos, 

escolhendo até três variáveis categóricas 

de seu interesse, organizando os dados 

coletados em listas, tabelas e gráficos de 

colunas simples. 

 
 
 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

CONTEÚDO PERCEBIDO/MOBILIZADO 
HABILIDADES 

Números 

 

Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais de 

quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar 

números naturais de até a ordem de 

unidade de milhar, estabelecendo 

relações entre os registros numéricos e 

em língua materna. 

Composição e decomposição de 

números naturais 

• Até quatro ordens. 

(EF03MA02) Identificar características do 

sistema de numeração decimal, 

utilizando a composição e a 

decomposição de número natural de até 

quatro ordens. 

Construção de fatos fundamentais da 

adição, subtração e multiplicação 

Reta numérica 

Construção de fatos fundamentais da 

adição, subtração e multiplicação 

Reta numérica 

• Conceito e aplicação. 

• Operações na reta numérica. 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos 

básicos da adição e da multiplicação para 

o cálculo mental ou escrito. 

(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. 

Procedimentos de cálculo (mental e 

escrito) com números naturais: adição e 

subtração 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 

procedimentos de cálculo mental e 

escrito para resolver problemas 

significativos envolvendo adição e 

subtração com números naturais. 

Problemas envolvendo significados da 

adição e da subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar, comparar e 

completar quantidades 

(EF03MA06) Resolver e elaborar 

problemas de adição e subtração com os 

significados de juntar, acrescentar, 

separar, retirar, comparar e completar 

quantidades, utilizando diferentes 

estratégias de cálculo exato ou 

aproximado, incluindo cálculo mental. 
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Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, repartição em 

partes iguais e medida 

• Multiplicação e divisão (1, 2 ,3 

,4 ,5 e 10) com significados de 

adição de parcelas iguais e 

repartição em parcelas iguais; 

• Divisão com resto diferente de 

zero. 

(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. 

(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. 

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. 

Álgebra 

 

Identificação e descrição de 

regularidades em sequências numéricas 

recursivas 

• Sequência e regularidade. 

(EF03MA10) Identificar regularidades em 

sequências ordenadas de números 

naturais, resultantes da realização de 

adições ou subtrações sucessivas, por 

um mesmo número, descrever uma 

regra de formação da sequência e 

determinar elementos faltantes ou 

seguintes. 

Relação de igualdade 

• Relação de igualdade. (Adição e 

subtração). 

(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. 

Geometria 

 

Localização e movimentação: 

representação de objetos e pontos de 

referência 

(EF03MA12) Descrever e representar, 

por meio de esboços de trajetos ou 

utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de objetos 

no espaço, incluindo mudanças de 

direção e sentido, com base em 

diferentes pontos de referência. 

Figuras geométricas espaciais (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera): reconhecimento, 

análise de características e planificações 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) a 

objetos do mundo físico e nomear essas 

figuras. 

Figuras geométricas espaciais (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera): reconhecimento, 

análise de características e planificações 

(EF03MA14) Descrever características de 

algumas figuras geométricas espaciais 

(prismas retos, pirâmides, cilindros, 

cones), relacionando-as com suas 

planificações. 
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• Características e planificações 

de figuras geométricas 

espaciais. 

Figuras geométricas planas (triângulo, 

quadrado, retângulo, trapézio e 

paralelogramo): reconhecimento e 

análise de características 

• Analise das características e 

reconhecimentos de figuras 

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. 

Congruência de figuras geométricas 

planas 

(EF03MA16) Reconhecer figuras 

congruentes, usando sobreposição e 

desenhos em malhas quadriculadas ou 

triangulares, incluindo o uso de 

tecnologias digitais. 

Grandezas e 

medidas 

 

Significado de medida e de unidade de 

medida 

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado 

de uma medida depende da unidade de 

medida utilizada. 

(EF03MA18) Escolher a unidade de 

medida e o instrumento mais apropriado 

para medições de comprimento, tempo 

e capacidade. 

Medidas de comprimento (unidades não 

convencionais e convencionais): 

registro, instrumentos de medida, 

estimativas e comparações 

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, utilizando unidades de 

medida não padronizadas e 

padronizadas mais usuais (metro, 

centímetro e milímetro) e diversos 

instrumentos de medida. 

Medidas de capacidade e de massa 

(unidades não convencionais e 

convencionais): registro, estimativas e 

comparações 

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade 

e massa, utilizando unidades de medida 

não padronizadas e padronizadas mais 

usuais (litro, mililitro, quilograma, grama 

e miligrama), reconhecendo-as em 

leitura de rótulos e embalagens, entre 

outros. 

Comparação de áreas por superposição 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou 

por superposição, áreas de faces de 

objetos, de figuras planas ou de 

desenhos. 

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. 
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Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de equivalências de um 

mesmo valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas 

 

(EF03MA24) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam a comparação 

e a equivalência de valores monetários 

do sistema brasileiro em situações de 

compra, venda e troca. 

Probabilidade 

e estatística 

 

Análise da ideia de acaso em situações 

do cotidiano: espaço amostral 

• Probabilidade: espaço 

amostral. 

(EF03MA25) Identificar, em eventos 

familiares aleatórios, todos os resultados 

possíveis, estimando os que têm maiores 

ou menores chances de ocorrência. 

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. 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar 

dados apresentados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de barras ou de 

colunas, envolvendo resultados de 

pesquisas significativas, utilizando 

termos como maior e menor frequência, 

apropriando-se desse tipo de linguagem 

para compreender aspectos da realidade 

sociocultural significativos. 

Coleta, classificação e representação de 

dados referentes a variáveis categóricas, 

por meio de tabelas e gráficos 

(EF03MA28) Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis categóricas em um 

universo de até 50 elementos, organizar 

os dados coletados utilizando listas, 

tabelas simples ou de dupla entrada e 

representá-los em gráficos de colunas 

simples, com e sem uso de tecnologias 

digitais. 

 
4º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
CONTEÚDO PERCEBIDO/MOBILIZADO 

HABILIDADES 

Números 

 

Sistema de numeração decimal: leitura, 

escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de até cinco ordens 

• Classificação e ordenação de 

números naturais até cinco 

ordens. 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar 

números naturais até a ordem de 

dezenas de milhar. 

Composição e decomposição de um 

número natural de até cinco ordens, por 

meio de adições e multiplicações por 

potências de 10 

(EF04MA02) 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. 

Propriedades das operações para o 

desenvolvimento de diferentes 

(EF04MA03) Resolver e elaborar 

problemas com números naturais 
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estratégias de cálculo com números 

naturais 

• Adição e subtração com 

números naturais. 

• Relação entre as operações: 

adição e subtração, 

multiplicação e divisão. 

envolvendo adição e subtração, 

utilizando estratégias diversas, como 

cálculo, cálculo mental e algoritmos, 

além de fazer estimativas do resultado. 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre 

adição e subtração, bem como entre 

multiplicação e divisão, para ampliar as 

estratégias de cálculo. 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das 

operações para desenvolver estratégias 

de cálculo. 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, repartição equitativa 

e medida 

• Estratégia de cálculo. 

• Multiplicação e divisão: 

estratégia de cálculo. 

(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. 

(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. 

Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de 

imagem e/ou material manipulável, 

problemas simples de contagem, como a 

determinação do número de 

agrupamentos 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) 

(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. 

Números racionais: representação 

decimal para escrever valores do sistema 

monetário brasileiro 

(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. 

Álgebra 

 

Sequência numérica recursiva formada 

por múltiplos de um número natural 

(EF04MA11) Identificar regularidades em 

sequências numéricas compostas por 

múltiplos de um número natural. 
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Sequência numérica recursiva formada 

por números que deixam o mesmo resto 

ao ser divididos por um mesmo número 

natural diferente de zero 

• Sequência numérica: divisão 

com restos iguais. 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de 

investigações, que há grupos de 

números naturais para os quais as 

divisões por um determinado número 

resultam em restos iguais, identificando 

regularidades. 

Relações entre adição e subtração e 

entre multiplicação e divisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 

investigações, utilizando a calculadora 

quando necessário, as relações inversas 

entre as operações de adição e de 

subtração e de multiplicação e de 

divisão, para aplicá-las na resolução de 

problemas. 

Propriedades da igualdade 

(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. 

(EF04MA15) Determinar o número 

desconhecido que torna verdadeira uma 

igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais. 

Geometria 

 

Localização e movimentação: pontos de 

referência, direção e sentido 

Paralelismo e perpendicularismo 

(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. 

Figuras geométricas espaciais (prismas e 

pirâmides): reconhecimento, 

representações, planificações e 

características 

• 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. 

Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e 

não retos em figuras poligonais com o 

uso de dobraduras, esquadros ou 

softwares de geometria. 

Simetria de reflexão 

(EF04MA19) Reconhecer simetria de 

reflexão em figuras e em pares de figuras 

geométricas planas e utilizá-la na 

construção de figuras congruentes, com 
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o uso de malhas quadriculadas e de 

softwares de geometria. 

Grandezas e 

medidas 

 

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. 

Áreas de figuras construídas em malhas 

quadriculadas 

• Áreas de figuras planas. 

(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. 

Medidas de tempo: leitura de horas em 

relógios digitais e analógicos, duração de 

eventos e relações entre unidades de 

medida de tempo 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo em horas, minutos e 

segundos em situações relacionadas ao 

seu cotidiano, como informar os horários 

de início e término de realização de uma 

tarefa e sua duração. 

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. 

(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. 

(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. 

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. 

Probabilidade 

e estatística 

 

Análise de chances de eventos aleatórios 

• Probabilidade: chance de um 

evento. 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos 

aleatórios cotidianos, aqueles que têm 

maior chance de ocorrência, 

reconhecendo características de 

resultados mais prováveis, sem utilizar 

frações. 

Leitura, interpretação e representação 

de dados em tabelas de dupla entrada, 

(EF04MA27) Analisar dados 

apresentados em tabelas simples ou de 
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gráficos de colunas simples e agrupadas, 

gráficos de barras e colunas e gráficos 

pictóricos 

• Tabelas e gráficos. 

dupla entrada e em gráficos de colunas 

ou pictóricos, com base em informações 

das diferentes áreas do conhecimento, e 

produzir texto com a síntese de sua 

análise. 

Diferenciação entre variáveis categóricas 

e variáveis numéricas 

Coleta, classificação e representação de 

dados de pesquisa realizada 

(EF04MA28) Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis categóricas e 

numéricas e organizar dados coletados 

por meio de tabelas e gráficos de colunas 

simples ou agrupadas, com e sem uso de 

tecnologias digitais. 

 
 

5º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Números 

 

Sistema de numeração decimal: leitura, 

escrita e ordenação de números naturais 

(de até seis ordens) 

• Números naturais até centena 

de milhar. 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar 

números naturais até a ordem das 

centenas de milhar com compreensão 

das principais características do sistema 

de numeração decimal. 

Números racionais expressos na forma 

decimal e sua representação na reta 

numérica 

(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. 

Representação fracionária dos números 

racionais: reconhecimento, significados, 

leitura e representação na reta numérica 

• Representação fracionária dos 

números racionais. 

(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, utilizando a reta numérica como 

recurso. 

Comparação e ordenação de números 

racionais na representação decimal e na 

fracionária utilizando a noção de 

equivalência 

• Frações equivalentes. 

• Representação decimal e 

fracionaria: equivalência. 

(EF05MA04) Identificar frações 

equivalentes. 

(EF05MA05) Comparar e ordenar 

números racionais positivos 

(representações fracionária e decimal), 

relacionando-os a pontos na reta 

numérica. 

Cálculo de porcentagens e representação 

fracionária 

(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. 
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Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números racionais 

cuja representação decimal é finita 

• Adição e subtração de números 

racionais: decimal 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. 

Problemas: multiplicação e divisão de 

números racionais cuja representação 

decimal é finita por números naturais 

• Multiplicação e divisão de 

números racionais: decimal 

finita. 

(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. 

Problemas de contagem do tipo: “Se 

cada objeto de uma coleção A for 

combinado com todos os elementos de 

uma coleção B, quantos agrupamentos 

desse tipo podem ser formados?” 

• Combinação. 

(EF05MA09) Resolver e elaborar 

problemas simples de contagem 

envolvendo o princípio multiplicativo, 

como a determinação do número de 

agrupamentos possíveis ao se combinar 

cada elemento de uma coleção com 

todos os elementos de outra coleção, 

por meio de diagramas de árvore ou por 

tabelas. 

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. 

(EF05MA11) Resolver e elaborar 

problemas cuja conversão em sentença 

matemática seja uma igualdade com 

uma operação em que um dos termos é 

desconhecido. 

Grandezas diretamente proporcionais 

Problemas envolvendo a partição de um 

todo em duas partes proporcionais. 

(EF05MA12) Resolver problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade 

direta entre duas grandezas, para 

associar a quantidade de um produto ao 

valor a pagar, alterar as quantidades de 

ingredientes de receitas, ampliar ou 

reduzir escala em mapas, entre outros. 

(EF05MA13) Resolver problemas 

envolvendo a partilha de uma 

quantidade em duas partes desiguais, 

tais como dividir uma quantidade em 

duas partes, de modo que uma seja o 
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dobro da outra, com compreensão da 

ideia de razão entre as partes e delas 

com o todo. 

Geometria 

Plano cartesiano: coordenadas 

cartesianas (1º quadrante) e 

representação de deslocamentos no 

plano cartesiano. 

(EF05MA14) Utilizar e compreender 

diferentes representações para a 

localização de objetos no plano, como 

mapas, células em planilhas eletrônicas e 

coordenadas geográficas, a fim de 

desenvolver as primeiras noções de 

coordenadas cartesianas. 

(EF05MA15) Interpretar, descrever e 

representar a localização ou 

movimentação de objetos no plano 

cartesiano (1º quadrante), utilizando 

coordenadas cartesianas, indicando 

mudanças de direção e de sentido e 

giros. 

Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, representações, 

planificações e características 

• Planificações de figuras 

geométricas espaciais (prismas, 

pirâmides, cilindros e cones). 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a 

suas planificações (prismas, pirâmides, 

cilindros e cones) e analisar, nomear e 

comparar seus atributos. 

Figuras geométricas planas: 

características, representações e 

ângulos. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e 

comparar polígonos, considerando lados, 

vértices e ângulos, e desenhá-los, 

utilizando material de desenho ou 

tecnologias digitais. 

Ampliação e redução de figuras 

poligonais em malhas quadriculadas: 

reconhecimento da congruência dos 

ângulos e da proporcionalidade dos 

lados correspondentes. 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência 

dos ângulos e a proporcionalidade entre 

os lados correspondentes de figuras 

poligonais em situações de ampliação e 

de redução em malhas quadriculadas e 

usando tecnologias digitais. 

Grandezas e 

medidas 

 

Medidas de comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade: 

utilização de unidades convencionais e 

relações entre as unidades de medida 

mais usuais. 

(EF05MA19) Resolver e elaborar 

problemas envolvendo medidas das 

grandezas comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade, 

recorrendo a transformações entre as 

unidades mais usuais em contextos 

socioculturais. 

Áreas e perímetros de figuras poligonais: 

algumas relações. 

(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. 

Noção de volume. 

(EF05MA21) Reconhecer volume como 

grandeza associada a sólidos 

geométricos e medir volumes por meio 
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de empilhamento de cubos, utilizando, 

preferencialmente, objetos concretos. 

Probabilidade 

e estatística 

 

Espaço amostral: análise de chances de 

eventos aleatórios 

• Probabilidade: espaço amostral. 

(EF05MA22) Apresentar todos os 

possíveis resultados de um experimento 

aleatório, estimando se esses resultados 

são igualmente prováveis ou não. 

Cálculo de probabilidade de eventos 

equiprováveis. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade 

de ocorrência de um resultado em 

eventos aleatórios, quando todos os 

resultados possíveis têm a mesma 

chance de ocorrer (equiprováveis). 

Leitura, coleta, classificação 

interpretação e representação de dados 

em tabelas de dupla entrada, gráfico de 

colunas agrupadas, gráficos pictóricos e 

gráfico de linhas. 

(EF05MA24) Interpretar dados 

estatísticos apresentados em textos, 

tabelas e gráficos (colunas ou linhas), 

referentes a outras áreas do 

conhecimento ou a outros contextos, 

como saúde e trânsito, e produzir textos 

com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Leitura, coleta, classificação 

interpretação e representação de dados 

em tabelas de dupla entrada, gráfico de 

colunas agrupadas, gráficos pictóricos e 

gráfico de linhas. 

(EF05MA25) Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis categóricas e 

numéricas, organizar dados coletados 

por meio de tabelas, gráficos de colunas, 

pictóricos e de linhas, com e sem uso de 

tecnologias digitais, e apresentar texto 

escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 

síntese dos resultados. 

 
 

1.5  Orientações metodológicas 

Ao iniciar sua vida escolar, a criança inicia o processo de alfabetização, não só 

em sua língua materna como também na linguagem Matemática, construindo o seu 

conhecimento segundo as diferentes etapas de desenvolvimento cognitivo; um bom 

ensino nesse nível é fundamental.  

[...] o aprendizado das crianças começa muito antes 

delas frequentarem a escola. Qualquer situação de 

aprendizado com a qual a criança se defronta na 

escola tem sempre uma história prévia. Por 

exemplo, as crianças começam a estudar aritmética 

na escola, mas muito antes elas tiveram alguma 

experiência com quantidades – elas tiveram que 

lidar com operações de divisão, adição, subtração e 

determinação de tamanho. Consequentemente, as 

crianças têm a sua própria aritmética pré-escolar, 

que somente psicólogos míopes podem ignorar 

(VYGOTSKY, 1989, p. 94-95). 
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O processo de ensino e aprendizagem da Matemática deve ser bem trabalhado 

nas escolas, para que futuramente os alunos não apresentem dificuldades graves, 

quanto a construção deficiente do pensamento lógico-abstrato.  

Atualmente o ensino da Matemática se apresenta descontextualizado, inflexível 

e imutável, sendo produto de mentes privilegiadas. O aluno é, muitas vezes, um mero 

expectador e não um sujeito partícipe, sendo a maior preocupação dos professores 

cumprir o programa. Os conteúdos e a metodologia não se articulam com os objetivos 

de um ensino que sirva à inserção social das crianças, ao desenvolvimento do seu 

potencial, de sua expressão e interação com o meio.  

A utilização de técnicas lúdicas: jogos, brinquedos e brincadeiras direcionadas 

pedagogicamente em sala de aula podem estimular os alunos na construção do 

pensamento lógico-matemático de forma significativa e a convivência social, pois o 

aluno, ao atuar em equipe, supera, pelo menos em parte, seu egocentrismo natural. Os 

jogos pedagógicos, por exemplo, podem ser utilizados como estratégia didática antes 

da apresentação de um novo conteúdo matemático, com a finalidade de despertar o 

interesse da criança, ou no final, para reforçar a aprendizagem.7  

O trabalho com a matemática em sala de aula 

representa um desafio para o professor na medida 

em que exige que ele o conduza de forma 

significativa e estimulante para o aluno. Geralmente 

as referências que o professor tem em relação a essa 

disciplina vêm de sua experiência pessoal. Muitos 

deles afirmam que tiveram dificuldades com aquela 

matemática tradicionalmente ensinada nas escolas, 

que tinha como objetivo a transmissão de regras por 

meio de intensiva exercitação. Cabe então descobrir 

novos jeitos de trabalhar com a matemática, de 

modo que as pessoas percebam que pensamos 

matematicamente o tempo todo, resolvemos 

problemas durante vários momentos do dia e somos 

convidados a pensar de forma lógica 

cotidianamente. A matemática, portanto, faz parte 

da vida e pode ser aprendida de uma maneira 

dinâmica, desafiante e divertida. (PARAÍBA, ALVES, 

Joyce A. A. e GUERRA, Maria José,2018) 

 

 
7 Esse texto é parte integral do documento Matemática: O Processo De Ensino-Aprendizagem, 

autora Clarice Lúcia Schneider, (2014, p. 01). 
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A aprendizagem de conteúdos matemáticos por caminhos lúdicos está pautada 

na visão arquimediana do ensino da matemática. Ela nos sugere que o professor deve 

atuar durante o processo de ensino-aprendizagem exercendo a função de facilitador do 

processo, ou seja, agindo como mediador entre aluno e a construção do conhecimento 

matemático, estimulando ideias matemáticas para que o aluno consiga estabelecer 

relações com a realidade que ele vivencia.  

O professor deve realizar atividades com os alunos 

que os vislumbre, em seguida, partir para a 

matematização levantando questionamentos, 

finalizando com o registro do que o aluno aprendeu, 

uma forma de teoria. Este é o caminho 

arquimediano segundo a proposta AME – Atividades 

Matemáticos que Educam. (p. 126, Fascículo 1, 

2003). 

 

Segundo Schneider (2014) “Para o professor deflagrar ideias na cabeça do aluno, 

ele precisa apresentar situações – problemas instigantes, levantar questionamentos que 

induzam o aluno a pensar. Nunca dando a resposta, sempre dialogando até que ele 

mesmo consiga estabelecer relação (pingue-pongue), sempre ouvindo o que o aluno 

tem a acrescentar sobre o assunto, sem criticá-lo ou ridicularizá-lo. ”.  

O professor pode utilizar várias estratégias metodológicas para tornar o ensino 

da matemática mais contextualizado e motivador para os alunos, isso pode ocorrer 

através dos jogos matemáticos, da história da matemática, da resolução de problemas, 

da modelagem matemática, da tecnologia, etc. 

Jogos Matemáticos: Trabalhar com jogos nas aulas de Matemática é uma das 

situações didáticas que contribuem para a criação de contextos significativos de 

aprendizagem para os alunos. Esta descoberta se deu no conjunto de uma série de 

transformações que o ensino experimentou nas últimas décadas, desde que professores 

e instituições passaram a pautar sua prática por uma concepção de aprendizagem 

segundo a qual aprender significa elaborar uma representação pessoal do conteúdo que 

é objeto de ensino, quando os alunos constroem conhecimentos em um processo ativo 

de estabelecimento de relações e atribuição de significados. Mas a experiência tem 

indicado que a presença do jogo, por si só, não leva à aprendizagem dos alunos. 
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A despeito dessa dificuldade em relacionar as características de um objeto 

cultural de lazer e entretenimento com as preocupações escolares, muitos estudiosos 

defendem a presença do jogo na escola, argumentando que para a criança em idade 

escolar, o jogo, nas suas diferentes formas, é uma excelente via de acesso a novos 

conhecimentos, porque além de tornar significativo o encontro com novos saberes, 

também cria um contexto em que se apoderar desses conhecimentos tem uma razão 

mais próxima do ponto de vista infantil - ir bem no jogo - , além da razão que a escola 

sempre lhe apresenta, que é preparar-se para a vida futura.8 

Um cuidado metodológico muito importante que o professor precisa ter, antes 

de trabalhar com jogos em sala de aula, é de testá-los, analisando suas próprias jogadas 

e refletindo sobre os possíveis erros; assim, terá condições de entender as eventuais 

dificuldades que os alunos poderão enfrentar. Contudo, devemos ter um cuidado 

especial na hora de escolher jogos, que devem ser interessantes e desafiadores. O 

conteúdo deve estar de acordo com o grau de desenvolvimento e ao mesmo tempo, de 

resolução possível, portanto, o jogo não deve ser fácil demais e nem tão difícil, para que 

os alunos não se desestimulem (BORIN, 1995). 9 

Conforme afirmam FIORENTINI e MIORIM (1996),  

O professor não pode subjugar sua metodologia de 

ensino a algum tipo de material porque ele é 

atraente ou lúdico. Nenhum material é válido por si 

só. Os materiais e seu emprego sempre devem estar 

em segundo plano. A simples introdução de jogos 

ou atividades no ensino da matemática não garante 

uma melhor aprendizagem desta disciplina (p.9). 

 

História da Matemática: Nos últimos tempos, percebemos no Brasil uma série 

de profundas e rápidas transformações ocorrendo em todos os setores, tanto de ordem 

política como econômica e social. De modo que, no meio educacional, diferentes 

exigências estão sendo feitas na perspectiva de acompanhar o dinamismo e a rápida 

evolução tecnológica que atinge o mundo, e que satisfaça às demandas profissionais e 

pessoais, sem esquecer a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

 
8 Esse texto é parte integral do texto: O jogo e seu lugar na aprendizagem da Matemática. Autora 

Ana Flávia Alonço Castanho, Portal Nova Escola, 2013. 
9 Esse texto é parte integral do documento Matemática: O Processo De Ensino-Aprendizagem, 

autora Clarice Lúcia Schneider (2014). 
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Nesse contexto a História da Matemática tem a função de contextualizar os 

conteúdos despertando no aluno a consciência histórica a partir do conhecimento do 

passado, servindo como elemento motivador no processo de ensino e aprendizagem 

Matemática, no entanto, o professor precisa ter cuidado para não a usar apenas, como 

um conteúdo decorativo dentro do currículo. 

D’Ambrosio (1996), destaca que a História da Matemática serve para professores 

e alunos, devido à relação que estabelece com a cultura dos povos, demonstrar que a 

Matemática pode também ser vista como parte dos costumes, valores e crenças dentro 

do processo evolutivo de um povo, como, aconteceu com os Babilônios, Egípcios e 

Hindus que desenvolveram os conceitos Matemáticos a partir das necessidades próprias 

de seus contextos sócio históricos. 

A História da Matemática ameniza esse status de disciplina exata que a 

Matemática possui, pois, mostra que os conteúdos ainda estão em evolução e pode vir 

acrescidos de novos elementos, o que, pode contribuir para a formação de alunos 

críticos em relação à construção do conhecimento humano, conscientes das 

condicionantes sócio históricas para a evolução dos conteúdos Pereira (2002).10 

Resolução de Problemas: Até o início do século XX, ensino da matemática ocorria 

através da repetição, treinamento e memorização, mas somente em meados do século 

XX, que o ensino da matemática passou a ocorrer baseando-se na compreensão. Foi a 

partir dessa mudança que se iniciou o diálogo sobre resolução dos problemas como 

metodologia (PATRUNI, 2010). 

Diariamente, o ser humano mantém contato com a 

resolução de problemas, dos mais simples aos mais 

complexos. É errôneo pensar que resolução de 

problemas é uma questão exclusiva da Matemática. 

A resolução de problemas matemáticos é de 

preponderante importância para a educação, pois 

oferece suporte à curiosidade dos estudantes, ao 

mesmo tempo em que traz situações reais para a 

sala de aula e propicia a possibilidade da descoberta 

do novo. 

A necessidade de proporcionar o Ensino da 

Matemática através da Resolução de Problemas 

 
10 Esse texto é parte integrante do  texto Metodologia de Ensino: História da Matemática, autor 

Ailton Feitosa. 
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busca o desenvolvimento do raciocínio 

interpretativo do aluno, visando o auxílio na 

convivência com esse mundo de interpretações. 

As dificuldades encontradas no ensino da 

Matemática bem como o desinteresse dos alunos 

em aprender esta ciência merecem uma atenção 

significativa. Questões como interpretação e 

desenvolvimento do raciocínio lógico e cognitivo, 

nos motivaram a expor idéias sobre a Resolução de 

Problemas como Método de Ensino em 

Matemática. 

No decorrer dos anos tem-se desenvolvido várias 

pesquisas com a finalidade de encontrar novos 

métodos de ensino que facilitem a aprendizagem e 

promova o desenvolvimento lógico e criativo dos 

alunos. Entre esses métodos merece destaque a 

resolução de problemas como um método eficaz 

para desenvolver o raciocínio e para motivar os 

alunos para o estudo da Matemática. 

Na aprendizagem de Matemática a resolução de 

problemas como método de ensino é fundamental, 

pois coloca o aluno diante de questionamentos 

possibilitando o exercício do raciocínio, pensar por 

si próprio e não apenas reproduzir conhecimentos 

repassados, transformando a empatia que várias 

pessoas têm à disciplina em algo prazeroso, 

proveitoso e produtivo. ( VIEIRA, 2011). 

 
George Polya (1887-1985), autor do livro “A Arte de Resolver Problemas”, 

escreveu dez mandamentos para professores de matemática. São eles: 

1. Tenha interesse por sua matéria.  

2. Conheça sua matéria. 

3. Procure ler o semblante de seus alunos; procure enxergar suas expectativas e 

suas dificuldades; ponha-se no lugar deles. 

4. Compreenda que a melhor maneira de aprender alguma coisa é descobri-la 

você mesmo. 

5. Dê aos seus alunos não apenas informação, mas know-how, atitudes mentais, 

o hábito do trabalho metódico. 

6. Faça-os aprender a dar palpites. 

7. Faça-os aprender a demonstrar. 
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8. Busque, no problema que está abordando, aspectos que possam ser úteis nos 

problemas que virão — procure descobrir o modelo geral que está por trás da 

presente situação concreta.  

9. Não desvende o segredo de uma vez — deixe os alunos darem palpites antes 

— deixe-os descobrir por si próprios, na medida do possível. 

10. Sugira; não os faça engolir à força. 

 

A resolução de problemas incentiva a criatividade, o senso crítico, torna a 

aprendizagem mais prazerosa e significativa, desperta o interesse em resolver desafios 

(LUNELLI, 2013). As situações-problemas podem ser trabalhadas, também, através de 

jogos em grupo, questões de raciocínio lógico, de modo a fortalecer o trabalho em 

equipe e a vida em sociedade, respeitando os diferentes modos de pensar 

matematicamente, uma vez que não há um único método, uma receita, para chegar à 

solução. 

Modelagem Matemática: A modelagem matemática, de uma forma simples, 

resume-se à criação de um modelo matemático (um padrão ou fórmula matemática) 

para explicação ou compreensão de um fenômeno natural. Esse fenômeno pode ser de 

qualquer área do conhecimento. Atualmente, podemos perceber o uso da modelagem 

matemática na criação de bovinos, produção de materiais para construção civil, 

movimentação de animais, teoria da decisão, crescimento de cidades, controle biológico 

de pragas e outros. 

O atual papel da educação matemática é formar cidadãos aptos para o convívio 

em sociedade, respeitando as diferenças, agindo de forma crítica e reflexiva diante das 

situações cotidianas. Através do uso da modelagem matemática na sala de aula 

podemos trabalhar a interdisciplinaridade, a transversalidade, mostrando ao aluno 

como a matemática pode ser útil em sua vida fora do ambiente escolar e como ela 

interage com as demais áreas do conhecimento. O aluno passa a perceber a importância 

da matemática para a compreensão de fenômenos naturais, como é possível “prever” 

alguns acontecimentos utilizando fórmulas e modelos e isso acaba despertando seu 

interesse pela ciência. 

A introdução da modelagem matemática pode ser feita através da resolução de 

problemas, trazendo para dentro de sala a realidade do aluno, uma vez que a 
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matemática só fará sentido para os educandos quando ela se tornar significativa e 

prazerosa. As diversas situações-problemas farão com que a capacidade de 

interpretação melhore, o aluno assuma uma posição crítica ao tentar resolvê-las e 

consiga analisar que pode haver mais de uma solução e que há vários caminhos para 

chegar até elas. Observe que isso é essencial para a solução de situações que são vividas 

por todos nós diariamente. Precisamos de cidadãos matematicamente alfabetizados 

que, ao se depararem com seus problemas econômicos, no comércio, na medicina e em 

outras situações diárias, consigam resolvê-los de forma rápida e precisa.11 

Recursos Tecnológicos: O computador é apontado como um instrumento que 

traz versáteis possibilidades ao processo de ensino e aprendizagem de Matemática, seja 

pela sua destacada presença na sociedade moderna, seja pelas possibilidades de sua 

aplicação nesse processo. Tudo indica que seu caráter lógico-matemático pode ser um 

grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na medida em 

que ele permite um trabalho que obedece a distintos ritmos de aprendizagem. Embora 

os computadores ainda não estejam amplamente disponíveis para a maioria das escolas, 

eles já começam a integrar muitas experiências educacionais, prevendo sua utilização 

em maior escala a curto prazo. Isso traz como necessidade a incorporação de estudos 

nessa área, tanto na formação inicial como na formação continuada do professor do 

ensino fundamental, seja para poder usar amplamente suas possibilidades ou para 

conhecer e analisar softwares educacionais. Quanto aos softwares educacionais é 

fundamental que o professor aprenda a escolhê-los em função dos objetivos que 

pretende atingir e de sua própria concepção de conhecimento e de aprendizagem, 

distinguindo os que se prestam mais a um trabalho dirigido para testar conhecimentos 

dos que procuram levar o aluno a interagir com o programa de forma a construir 

conhecimento.  

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino (banco de 

dados, elementos visuais), mas também como fonte de aprendizagem e como 

ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O trabalho com o computador pode 

 
11 Esse texto é parte integrante do artigo Modelagem Matemática no Processo de Ensino e 

Aprendizagem, de autoria Marcelo Rigonatto. 



 

Página | 64  
 

ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender junto com seus colegas, 

trocando suas produções e comparando-as.12 

2. MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

O professor não pode subjugar sua metodologia de 
ensino a algum tipo de material porque ele é 
atraente ou lúdico. Nenhum material é válido por si 
só. Os materiais e seu emprego sempre devem estar 
em segundo plano. A simples introdução de jogos 
ou atividades no ensino da matemática não 
garante uma melhor aprendizagem desta 
disciplina, FIORENTINI e MIORIM (1996). 

 
 
 

2.1 Introdução 

A Matemática desenvolve um papel decisivo na formação de cada indivíduo, pois 

contribui para o desenvolvimento de capacidades intelectuais e também para a 

estruturação do raciocínio. É um componente importantíssimo no desenvolvimento do 

ser humano na sua totalidade como cidadão, visto que para “exercer a cidadania 

precisamos saber raciocinar, calcular, argumentar e tratar das informações que estão a 

nossa disposição” (BRASIL, MEC/ PCNs, 1999). 

Os conhecimentos matemáticos são instrumentos que beneficiam o indivíduo, 

levando-o a realizar diferentes atividades, desde as mais simples do dia a dia às mais 

complexas. A linguagem matemática atua como instrumento para organizar o 

pensamento e interpretar o mundo, todavia, para que estas ações se concretizem no 

ensino da Matemática é necessário que o educador desempenhe o papel de mediador.  

Toda a aprendizagem matemática precisa estar pautada no desenvolvimento 

cognitivo do aluno, na participação ativa e deve favorecer a construção de significados 

e elaboração de procedimentos matemáticos, que possibilitem ao educando agregar e 

desenvolver o conhecimento lógico. 

2.2 O componente curricular na atualidade 

 
12 Esse texto é parte integrante dos Parâmetros curriculares nacionais: matemática, 1997. 
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“A matemática teve sua origem na necessidade de 

sobrevivência do ser humano, que por milênios 

traçou sua história como ferramenta para essa 

sobrevivência. No princípio dessa história, essa 

ferramenta era usada diretamente para contar ou 

verificar uma determinada quantidade ou para 

verificar a exatidão do negócio. Com o 

desenvolvimento de nossa raça, a ferramenta 

evoluiu e, aos poucos, tornou-se tão essencial 

quanto abstrata, em sua maior parte. A matemática 

ensinada nos primeiros anos escolares distanciou-se 

do seu antigo papel de ferramenta para o 

desenvolvimento. Tal fato deve-se, principalmente, 

ao desenvolvimento tecnológico de nossa 

civilização. (LOPES, 2007, p.17) 

 

Deste modo, o ensino da matemática tem adequado suas práticas pedagógicas, 

visando que estas acompanhem e contribuam para que ocorra uma compreensão a 

respeito dos avanços tecnológicos, das sequentes mudanças culturais e de 

comportamento, que estão presentes na sala de aula. Isso não se refere apenas as novas 

tecnologias, mas a um sentido mais amplo que parte da necessidade de intercalar o 

conteúdo com a realidade dos educandos. 

A forma como as atividades são desenvolvidas deve objetivar e contemplar 

equilibradamente o desenvolvimento de atitudes, capacidades, aquisição de 

conhecimentos e técnicas que oportunizam ao aluno ser o protagonista da sua própria 

aprendizagem.  

O desenvolvimento das habilidades e competências ocorre constantemente na 

experiência de cada situação apresentada. Assim, cabe ao professor estabelecer a 

articulação apropriada, entre o conhecimento científico, as habilidades e competências 

já incorporadas pelos alunos.  

As atividades matemáticas deverão propor métodos capazes de validar e 

organizar os conhecimentos, assim os conceitos são construídos a partir da experiência 

de cada estudante, baseando-se em situações do cotidiano.  

Ademais, os aludidos conceitos devem ser abordados considerando diferentes 

perspectivas, bem como progressivos estados de rigor e níveis de formalização, desta 

forma, se estabelecerá maior conexão entre a Matemática e a vida escolar, utilizando 

também questões abordadas em outras disciplinas.  
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O ensino da Matemática também deve estar conectado à vida real, para que haja 

o enquadramento do conteúdo nos aspectos históricos e culturais que permeiam a vida 

do estudante.  

Ante o exposto, evidencia-se a necessidade de selecionar atividades, que 

contribuam na prática para o aprimoramento do pensamento científico, através de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento 

matemático (raciocínio, representação, comunicação e argumentação). 

 

2.3  Letramento Matemático 

O professor precisa conhecer a bagagem de 
conhecimento prévio que cada criança traz 
consigo, e agir no sentido de ampliar suas noções 
matemáticas, ou seja, é necessário respeitar a 
criança na sua inteligência, no seu aprendizado 
construído, para que a aprendizagem seja 
significativa e prazerosa. (BATISTA, 2012, p.23) 

 

No ensino da matemática a busca pelo desenvolvimento de competências e 

habilidades relacionadas ao ato de raciocinar, também de se comunicar e argumentar, 

no qual utiliza o conhecimento matemático, objetiva assegurar que a formulação e a 

resolução de situações problemas devem preparar e mostrar ao aluno a relação que os 

conhecimentos matemáticos têm na sua atuação no mundo, e isso acompanha o 

compromisso de desenvolver o letramento matemático. 

Segundo a OECD/PISA (2002, p.50) a alfabetização matemática é definida como 

“a capacidade de identificar, entender, e se envolver em matemática e fazer 

julgamentos bem fundamentados sobre o papel que a matemática desempenha, como 

necessário para o indivíduo [...]”. 

Temos então a leitura e a escrita como base para que estruturas mais complexas 

do pensamento e raciocínio lógico se desenvolvam, ficando bem clara esta aproximação 

quando 

[...] podemos explicitar nosso entendimento para 

“letramento matemático” como expressão da 

categoria que estamos a interpretar, como: um 

processo do sujeito que chega ao estudo da 

Matemática, visando aos conhecimentos e 

habilidades acerca dos sistemas notacionais da sua 
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língua natural e da Matemática, aos conhecimentos 

conceituais e das operações, a adaptar-se ao 

raciocínio lógico-abstrativo e dedutivo, com o 

auxílio e por meio das práticas notacionais, como de 

perceber a Matemática na escrita convencionada 

com notabilidade para ser estudada, compreendida 

e construída com a aptidão desenvolvida para a sua 

leitura e para sua escrita. (MACHADO, 2003, p.135) 

 

Assim, temos que o letramento está intrinsecamente ligado a capacidade que os 

estudantes têm de analisar, estabelecer julgamentos, que acaba por desencadear a 

comunicação de ideias, formulação e resolução de problemas matemáticos, que se 

manifestam nas diversas situações. (OECD/PISSA, 2000, p.41). 

 

2.4 Unidades temáticas 

Para cumprir as funções estabelecidas ao ensino da matemática, ela está dividida 

em Cinco Unidades Temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e 

probabilidade e estatística, que orientam o desenvolvimento das habilidades ao longo 

do ensino fundamental. 

2.4.1 Números 

Segundo BNCC:   

“A unidade temática Números tem como finalidade 

desenvolver o pensamento numérico, que implica o 

conhecimento de maneiras de quantificar atributos 

de objetos e de julgar e interpretar argumentos 

baseados em quantidades. No processo da 

construção da noção de número, os alunos precisam 

desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, 

proporcionalidade, equivalência e ordem, noções 

fundamentais da Matemática. Para essa construção, 

é importante propor, por meio de situações 

significativas, sucessivas ampliações dos campos 

numéricos. No estudo desses campos numéricos, 

devem ser enfatizados registros, usos, significados e 

operações. 

... a expectativa é a de que os alunos resolvam 

problemas com números naturais, inteiros e 

racionais, envolvendo as operações fundamentais, 

com seus diferentes significados, e utilizando 
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estratégias diversas, com compreensão dos 

processos neles envolvidos. Para que aprofundem a 

noção de número, é importante colocá-los diante de 

problemas, sobretudo os geométricos, nos quais os 

números racionais não são suficientes para resolvê-

los, de modo que eles reconheçam a necessidade de 

outros números: os irracionais. Os alunos devem 

dominar também o cálculo de porcentagem, 

porcentagem de porcentagem, juros, descontos e 

acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

No tocante a esse tema, espera-se que saibam 

reconhecer, comparar e ordenar números reais, 

com apoio da relação desses números com pontos 

na reta numérica. Cabe ainda destacar que o 

desenvolvimento do pensamento numérico não se 

completa, evidentemente, apenas com objetos de 

estudos descritos na unidade 

Números. Esse pensamento é ampliado e 

aprofundado quando se discutem situações que 

envolvem conteúdos das demais unidades 

temáticas: Álgebra, Geometria, Grandezas e 

medidas e Probabilidade e estatística. 

Outro aspecto a ser considerado nessa unidade 

temática é o estudo de conceitos básicos de 

economia e finanças, visando à educação financeira 

dos alunos. Assim, podem ser discutidos assuntos 

como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras 

(rentabilidade e liquidez de um investimento) e 

impostos. Essa unidade temática favorece um 

estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões 

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da 

econômica, sobre as questões do consumo, 

trabalho e dinheiro. É possível, por exemplo, 

desenvolver um projeto com a História, visando ao 

estudo do dinheiro e sua função na sociedade, da 

relação entre dinheiro e tempo, dos impostos em 

sociedades diversas, do consumo em diferentes 

momentos históricos, incluindo estratégias atuais 

de marketing. Essas questões, além de promover o 

desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais dos alunos, podem se constituírem 

excelentes contextos para as aplicações dos 

conceitos da Matemática Financeira e também 

proporcionar contextos para ampliar e aprofundar  

esses conceitos. (BRASIL, 2017, p. 266-267) 
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2.4.2 Álgebra 

Segundo a BNCC 

“A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como 
finalidade o desenvolvimento de um tipo especial 
de pensamento – pensamento algébrico – que é 
essencial para utilizar modelos matemáticos na 
compreensão, representação e análise de relações 
quantitativas de grandezas e, também, de situações 
e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e 
outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é 
necessário que os alunos identifiquem 
regularidades e padrões de sequências numéricas e 
não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que 
expressem a relação de interdependência entre 
grandezas em diferentes contextos, bem como criar, 
interpretar e transitar entre as diversas 
representações gráficas e simbólicas, para resolver 
problemas por meio de equações e inequações, 
com compreensão dos procedimentos utilizados. As 
ideias matemáticas fundamentais vinculadas a essa 
unidade são: equivalência, variação, 
interdependência e proporcionalidade. Em síntese, 
essa unidade temática deve enfatizar o 
desenvolvimento de uma linguagem, o 
estabelecimento de generalizações, a análise da 
interdependência de grandezas e a resolução de 
problemas por meio de equações ou inequações. 
... os estudos de Álgebra retomam, aprofundam e 
ampliam o que foi trabalhado no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais. Nessa fase, os alunos 
devem compreender os diferentes significados das 
variáveis numéricas em uma expressão, estabelecer 
uma generalização de uma propriedade, investigar a 
regularidade de uma sequência numérica, indicar 
um valor desconhecido em uma sentença algébrica 
e estabelecer a variação entre duas grandezas. É 
necessário, portanto, que os alunos estabeleçam 
conexões entre variável e função e entre incógnita e 
equação. As técnicas de resolução de equações e 
inequações, inclusive no plano cartesiano, devem 
ser desenvolvidas como uma maneira de 
representar e resolver determinados tipos de 
problema, e não como objetos de estudo em si 
mesmos. 
Outro aspecto a ser considerado é que a 
aprendizagem de Álgebra, como também aquelas 
relacionadas a outros campos da Matemática 
(Números, Geometria e Probabilidade e estatística), 
podem contribuir para o desenvolvimento do 
pensamento computacional dos alunos, tendo em 
vista que eles precisam ser capazes de traduzir uma 
situação dada em outras linguagens, como 
transformar situações-problema, apresentadas em 
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língua materna, em fórmulas, tabelas e gráficos e 
vice-versa. 
Associado ao pensamento computacional, cumpre 
salientar a importância dos algoritmos e de seus 
fluxogramas, que podem ser objetos de estudo nas 
aulas de Matemática. Um algoritmo é uma 
sequência finita de procedimentos que permite 
resolver um determinado problema. Assim, o 
algoritmo é a decomposição de um procedimento 
complexo em suas partes mais simples, 
relacionando-as e ordenando-as, e pode ser 
representado graficamente por um fluxograma. A 
linguagem algorítmica tem pontos em comum com 
a linguagem algébrica, sobretudo em relação ao 
conceito de variável. Outra habilidade relativa à 
álgebra que mantém estreita relação como 
pensamento computacional é a identificação de 
padrões para se estabelecer generalizações, 
propriedades e algoritmos.” (BRASIL, 2017, p.268-
269) 

 

2.4.3 Geometria 

Segundo a BNCC 

“A Geometria envolve o estudo de um amplo 
conjunto de conceitos e procedimentos necessários 
para resolver problemas do mundo físico e de 
diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa 
unidade temática, estudar posição e deslocamentos 
no espaço, formas e relações entre elementos de 
figuras planas e espaciais pode desenvolver o 
pensamento geométrico dos alunos. Esse 
pensamento é necessário para investigar 
propriedades, fazer conjecturas e produzir 
argumentos geométricos convincentes. É 
importante, também, considerar o aspecto 
funcional que deve estar presente no estudo da 
Geometria: as transformações geométricas, 
sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas 
fundamentais associadas a essa temática são, 
principalmente, construção, representação e 
interdependência. 
... o ensino de Geometria precisa ser visto como 
consolidação e ampliação das aprendizagens 
realizadas. Nessa etapa, devem ser enfatizadas 
também as tarefas que analisam e produzem 
transformações e ampliações/reduções de figuras 
geométricas planas, identificando seus elementos 
variantes e invariantes, de modo a desenvolver os 
conceitos de congruência e semelhança. Esses 
conceitos devem ter destaque nessa fase do Ensino 
Fundamental, de modo que os alunos sejam capazes 
de reconhecer as condições necessárias e 
suficientes para obter triângulos congruentes ou 



 

Página | 71  
 

semelhantes e que saibam aplicar esse 
conhecimento para realizar demonstrações simples, 
contribuindo para a formação de um tipo de 
raciocínio importante para a Matemática, o 
raciocínio hipotético-dedutivo. Outro ponto a ser 
destacado é a aproximação da Álgebra com a 
Geometria, desde o início do estudo do plano 
cartesiano, por meio da geometria analítica. As 
atividades envolvendo a ideia de coordenadas, já 
iniciadas no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
podem ser ampliadas para o contexto das 
representações no plano cartesiano, como a 
representação de sistemas de equações do 1º grau, 
articulando, para isso, conhecimentos decorrentes 
da ampliação dos conjuntos numéricos e de suas 
representações na reta numérica. 
Assim, a Geometria não pode ficar reduzida a mera 
aplicação de fórmulas de cálculo de área e de 
volume nem a aplicações numéricas imediatas de 
teoremas sobre relações de proporcionalidade em 
situações relativas a feixes de retas paralelas 
cortadas por retas secantes ou do teorema de 
Pitágoras. A equivalência de áreas, por exemplo, já 
praticada há milhares de anos pelos mesopotâmios 
e gregos antigos sem utilizar fórmulas, permite 
transformar qualquer região poligonal plana em um 
quadrado com mesma área (é o que os gregos 
chamavam “fazer a quadratura de uma figura”). Isso 
permite, inclusive, resolver geometricamente 
problemas que podem ser traduzidos por uma 
equação do 2º grau.” (BRASIL, 2017, 269-271) 

 

2.4.4 Grandezas e Medidas 

Segundo a BNCC 

“As medidas quantificam grandezas do mundo físico 

e são fundamentais para a compreensão da 

realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e 

medidas, ao propor o estudo das medidas e das 

relações entre elas – ou seja, das relações métricas 

–, favorece a integração da Matemática a outras 

áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, 

grandezas e escalas do Sistema Solar, energia 

elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas 

geográficas, densidade demográfica, escalas de 

mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui 

ainda para a consolidação e ampliação da noção de 

número, a aplicação de noções geométricas e a 

construção do pensamento algébrico. 

... a expectativa é a de que os alunos reconheçam 

comprimento, área, volume e abertura de ângulo 

como grandezas associadas a figuras geométricas e 
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que consigam resolver problemas envolvendo essas 

grandezas com o uso de unidades de medida 

padronizadas mais usuais. Além disso, espera-se 

que estabeleçam e utilizem relações entre essas 

grandezas e entre elas e grandezas não geométricas, 

para estudar grandezas derivadas como densidade, 

velocidade, energia, potência, entre outras. Nessa 

fase da escolaridade, os alunos devem determinar 

expressões de cálculo de áreas de quadriláteros, 

triângulos e círculos, e as de volumes de prismas e 

de cilindros. Outro ponto a ser destacado refere-se 

à introdução de medidas de capacidade de 

armazenamento de computadores como grandeza 

associada a demandas da sociedade moderna. 

Nesse caso, é importante destacar o fato de que os 

prefixos utilizados para byte (quilo, mega, giga) não 

estão associados ao sistema de numeração decimal, 

de base 10, pois um quilobyte, por exemplo, 

corresponde a 1024 bytes, e não a 1000 bytes.” 

(BRASIL, 2017, p.271-272) 

 

2.4.5 Probabilidade e Estatística 

Segundo a BNCC 

“A incerteza e o tratamento de dados são estudados 

na unidade temática Probabilidade e estatística. Ela 

propõe a abordagem de conceitos, fatos e 

procedimentos presentes em muitas situações-

problema da vida cotidiana, das ciências e da 

tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam 

desenvolver habilidades para coletar, organizar, 

representar, interpretar e analisar dados em uma 

variedade de contextos, de maneira a fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar as 

decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar 

conceitos, representações e índices estatísticos para 

descrever, explicar e predizer fenômenos. 

Merece destaque o uso de tecnologias – como 

calculadoras, para avaliar e comparar resultados, e 

planilhas eletrônicas, que ajudam na construção de 

gráficos e nos cálculos das medidas de tendência 

central. A consulta a páginas de institutos de 

pesquisa – como a do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) – pode oferecer 

contextos potencialmente ricos não apenas para 

aprender conceitos e procedimentos estatísticos, 

mas também para utilizá-los com o intuito de 

compreender a realidade. 
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...A progressão dos conhecimentos se faz pelo 

aprimoramento da capacidade de enumeração dos 

elementos do espaço amostral, que está associada, 

também, aos problemas de contagem. Com relação 

à estatística, (...) a expectativa é que os alunos 

saibam planejar e construir relatórios de pesquisas 

estatísticas descritivas, incluindo medidas de 

tendência central e construção de tabelas e diversos 

tipos de gráfico. Esse planejamento inclui a 

definição de questões relevantes e da população a 

ser pesquisada, a decisão sobre a necessidade ou 

não de usar amostra e, quando for o caso, a seleção 

de seus elementos por meio de uma adequada 

técnica de amostragem. ” (BRASIL, 2017, p. 272-

273) 

 

2.5 Competências específicas do componente curricular  

É de fundamental importância que a área da Matemática esteja articulada com 

as competências gerais da BNCC e assegure aos alunos o desenvolvimento de 

competências específicas que seguem: 

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 
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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 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. (BRASIL, 2017, 
p.265) 
 

2.6  Organizador curricular 

MATEMÁTICA 6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Números 

Sistema de numeração decimal: 

características, leitura, escrita e 

comparação de números naturais e 

de números racionais 

representados na forma decimal 

• Números naturais; 

• Números racionais 

positivos na forma 

decimal; 

• Reta numérica. 

(EF06MA01). Comparar, ordenar, ler e 

escrever números naturais e números 

racionais cuja representação decimal é 

finita, fazendo uso da reta numérica. 

Números 

Sistema de numeração decimal: 

características, leitura, escrita e 

comparação de números naturais e 

de números racionais 

representados na forma decimal 

• Composição e 

decomposição de Naturais e 

racionais: 

• Valor posicional; 

• Representação decimal. 

(EF06MA02). Reconhecer o sistema de 

numeração decimal, como o que 

prevaleceu no mundo ocidental, e 

destacar semelhanças e diferenças com 

outros sistemas, de modo a sistematizar 

suas principais características (base, 

valor posicional e função do zero), 

utilizando, inclusive, a composição e 

decomposição de números naturais e 

números racionais em sua representação 

decimal. 

Números 

Operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão e 

potenciação) com números 

naturais 

Divisão euclidiana 

Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação 

entre números naturais. 

(EF06MA03). Resolver e elaborar 

problemas que envolvam cálculos 

(mentais ou escritos, exatos ou 

aproximados) com números naturais, 

por meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos neles 

envolvidos com e sem uso de 

calculadora. 
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(Adicionado – LRV) Operações 

(adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação) 

com números naturais 

Divisão euclidiana 

Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação 

entre números naturais. 

 

Números 

Fluxograma para determinar a 

paridade de um número natural 

Múltiplos e divisores de um 

número natural Números primos e 

compostos 

• Números naturais: 

• Paridade; 

• Múltiplos e divisores; 

• Números primos e 

compostos. 

(EF06MA04). Construir algoritmo em 

linguagem natural e representá-lo por 

fluxograma que indique a resolução de 

um problema simples (por exemplo, se 

um número natural qualquer é par). 

Números 

Fluxograma para determinar a 

paridade de um número natural 

Múltiplos e divisores de um 

número natural Números primos e 

compostos 

• Números naturais: 

• Paridade; 

• Múltiplos e divisores; 

• Números primos e 

compostos; 

• Critérios de divisibilidade 

(por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 

e 1000) 

(EF06MA05) Classificar números naturais 

em primos e compostos, estabelecer 

relações entre números, expressas pelos 

termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é 

fator de”, e estabelecer, por meio de 

investigações, critérios de divisibilidade 

por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 

Números 

Fluxograma para determinar a 

paridade de um número natural 

Múltiplos e divisores de um 

número natural Números primos e 

compostos 

• Números naturais: 

Múltiplos e divisores. 

(EF06MA06). Resolver e elaborar 

problemas que envolvam as ideias de 

múltiplo e de divisor. 

Números 

Frações: significados (parte/todo, 

quociente), equivalência, 

comparação, adição e subtração; 

cálculo da fração de um número 

natural; adição e subtração de 

frações 

• Tipos de frações; 

• Frações Equivalentes; 

• Simplificações de frações; 

• Comparação entre frações. 

(EF06MA07). Compreender, comparar e 

ordenar frações associadas às ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão, 

identificando frações equivalentes. 
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Números 

Frações: significados (parte/todo, 

quociente), equivalência, 

comparação, adição e subtração; 

cálculo da fração de um número 

natural; adição e subtração de 

frações 

• Representação dos números 

racionais positivos: 

• Formas fracionária e 

decimal; 

• Reta numérica. 

(EF06MA08). Reconhecer que os 

números racionais positivos podem ser 

expressos nas formas fracionária e 

decimal, estabelecer relações entre 

essas representações, passando de uma 

representação para outra, e relacioná-los 

a pontos na reta numérica. 

Números 

Frações: significados (parte/todo, 

quociente), equivalência, 

comparação, adição e subtração; 

cálculo da fração de um número 

natural; adição e subtração de 

frações 

• Fração de uma quantidade. 

(EF06MA09). Resolver e elaborar 

problemas que envolvam o cálculo da 

fração de uma quantidade e cujo 

resultado seja um número natural, com 

e sem uso de calculadora. 

Números 

Frações: significados (parte/todo, 

quociente), equivalência, 

comparação, adição e subtração; 

cálculo da fração de um número 

natural; adição e subtração de 

frações 

• Operações entre frações. 

(Adição e subtração). 

(EF06MA10). Resolver e elaborar 

problemas que envolvam adição ou 

subtração com números racionais 

positivos na representação fracionária. 

Números 

Operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão e 

potenciação) com números 

racionais 

• Operações entre frações. 

(Adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação). 

(EF06MA11). Resolver e elaborar 

problemas com números racionais 

positivos na representação decimal, 

envolvendo as quatro operações 

fundamentais e a potenciação, por meio 

de estratégias diversas, utilizando 

estimativas e arredondamentos para 

verificar a razoabilidade de respostas, 

com e sem uso de calculadora. 

(Adicionado-LRV) Operações 

(adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação) 

com números racionais 

(Adicionado-LRV) Operações entre 

frações. (Adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação 

e radiciação de números 

quadrados perfeitos). 

(Adicionado-LRV). Resolver e elaborar 

problemas com números racionais 

positivos na representação decimal, 

envolvendo as quatro operações 

fundamentais, potenciação e a 

radiciação de números quadrados 

perfeitos, por meio de estratégias 

diversas, utilizando estimativas e 

arredondamentos para verificar a 

razoabilidade de respostas, com e sem 

uso de calculadora. 

Números 
Aproximação de números para 

múltiplos de potências de 10 

(EF06MA12). Fazer estimativas de 

quantidades e aproximar números para 
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múltiplos da potência de 10 mais 

próxima. 

Números 

Cálculo de porcentagens por meio 

de estratégias diversas, sem fazer 

uso da “regra de três” 

• Cálculo de porcentagens. 

(Sem fazer uso da “regra de três”.) 

(EF06MA13) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam porcentagens, 

com base na ideia de proporcionalidade, 

sem fazer uso da “regra de três”, 

utilizando estratégias pessoais, cálculo 

mental e calculadora, em contextos de 

educação financeira, entre outros. 

Álgebra 
Propriedades da igualdade 

• Valores desconhecidos. 

(EF06MA14). Reconhecer que a relação 

de igualdade matemática não se altera 

ao adicionar, subtrair, multiplicar ou 

dividir os seus dois membros por um 

mesmo número e utilizar essa noção 

para determinar valores desconhecidos 

na resolução de problemas. 

Álgebra 

Problemas que tratam da partição 

de um todo em duas partes 

desiguais, envolvendo razões entre 

as partes e entre uma das partes e 

o todo 

• Desigualdades entre partes 

de um todo. 

(EF06MA15). Resolver e elaborar 

problemas que envolvam a partilha de 

uma quantidade em duas partes 

desiguais, envolvendo relações aditivas e 

multiplicativas, bem como a razão entre 

as partes e entre uma das partes e o 

todo. 

Geometria 

Plano cartesiano: associação dos 

vértices de um polígono a pares 

ordenados 

• Plano cartesiano: 

• Pares ordenados; 

• Vértices de um polígono. 

(EF06MA16). Associar pares ordenados 

de números a pontos do plano 

cartesiano do 1º quadrante, em 

situações como a localização dos vértices 

de um polígono. 

Geometria 

Prismas e pirâmides: planificações 

e relações entre seus elementos 

(vértices, faces e arestas) 

• Prismas e pirâmides: 

• Vértices, faces e arestas. 

(EF06MA17). Quantificar e estabelecer 

relações entre o número de vértices, 

faces e arestas de prismas e pirâmides, 

em função do seu polígono da base, para 

resolver problemas e desenvolver a 

percepção espacial. 

Geometria 

Polígonos: classificações quanto ao 

número de vértices, às medidas de 

lados e ângulos e ao paralelismo e 

perpendicularismo dos lados 

• Polígonos: 

• Lados, vértices e ângulos 

• Poliedro. 

(EF06MA18). Reconhecer, nomear e 

comparar polígonos, considerando lados, 

vértices e ângulos, e classificá-los em 

regulares e não regulares, tanto em suas 

representações no plano como em faces 

de poliedros. 

Geometria 

Polígonos: classificações quanto ao 

número de vértices, às medidas de 

lados e ângulos e ao paralelismo e 

perpendicularismo dos lados 

• Polígonos:( Triângulos) 

• Classificações (lados e 

ângulos); 

(EF06MA19). Identificar características 

dos triângulos e classificá-los em relação 

às medidas dos lados e dos ângulos. 
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Geometria 

Polígonos: classificações quanto ao 

número de vértices, às medidas de 

lados e ângulos e ao paralelismo e 

perpendicularismo dos lados 

• Polígonos:( quadrilátero) 

• Classificações (vértices, lados e 

ângulos; 

• Paralelismo e 

perpendicularismo. 

(EF06MA20). Identificar características 

dos quadriláteros, classificá-los em 

relação a lados e a ângulos e reconhecer 

a inclusão e a intersecção de classes 

entre eles. 

Geometria 

Construção de figuras 

semelhantes: ampliação e redução 

de figuras planas em malhas 

quadriculadas 

• Ampliação e redução de figuras 

planas (Malhas quadriculadas e 

plano cartesiano). 

(EF06MA21). Construir figuras planas 

semelhantes em situações de ampliação 

e de redução, com o uso de malhas 

quadriculadas, plano cartesiano ou 

tecnologias digitais. 

Geometria 

Construção de retas paralelas e 

perpendiculares, fazendo uso de 

réguas, esquadros e softwares 

• Retas: 

• Paralelas e perpendiculares; 

• Concorrentes. 

(EF06MA22). Utilizar instrumentos, 

como réguas e esquadros, ou softwares 

para representações de retas paralelas e 

perpendiculares e construção de 

quadriláteros, entre outros. 

Geometria 

Construção de retas paralelas e 

perpendiculares, fazendo uso de 

réguas, esquadros e softwares 

• Retas: 

• Paralelas e perpendiculares; 

• Concorrentes. 

• Pontos de referências; 

• Deslocamento. 

(EF06MA23). Construir algoritmo para 

resolver situações passo a passo (como 

na construção de dobraduras ou na 

indicação de deslocamento de um objeto 

no plano segundo pontos de referência e 

distâncias fornecidas etc.). 

Grandezas e 

medidas 

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas como 

comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área, capacidade e 

volume 

• Unidades de medidas: 

(comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área, capacidade e 

volume) 

(EF06MA24). Resolver e elaborar 

problemas que envolvam as grandezas 

comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área (triângulos e 

retângulos), capacidade e volume 

(sólidos formados por blocos 

retangulares), sem uso de fórmulas, 

inseridos, sempre que possível, em 

contextos oriundos de situações reais 

e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Grandezas e 

medidas 

Ângulos: noção, usos e medida 

 

(EF06MA25). Reconhecer a abertura do 

ângulo como grandeza associada às 

figuras geométricas. 

Grandezas e 

medidas 

Ângulos: noção, usos e medida 

• Ângulos: uso e aplicação. 

(EF06MA26). Resolver problemas que 

envolvam a noção de ângulo em 

diferentes contextos e em situações 

reais, como ângulo de visão. 
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.Grandezas e 

medidas 

Ângulos: noção, usos e medida 

• Ângulos: Medidas. 

(EF06MA27). Determinar medidas da 

abertura de ângulos, por meio de 

transferidor e/ou tecnologias digitais. 

Grandezas e 

medidas 

Plantas baixas e vistas aéreas 

• Plantas baixas simples: 

• Residências; 

• Vistas aéreas. 

(EF06MA28). Interpretar, descrever e 

desenhar plantas baixas simples de 

residências e vistas aéreas. 

Grandezas e 

medidas 

Perímetro de um quadrado como 

grandeza proporcional à medida 

do lado 

• Perímetro: 

• Quadrado; 

• Proporção a medida do lado. 

(EF06MA29) Analisar e descrever 

mudanças que ocorrem no perímetro e 

na área de um quadrado ao se 

ampliarem ou reduzirem, igualmente, as 

medidas de seus lados, para 

compreender que o perímetro é 

proporcional à medida do lado, o que 

não ocorre com a área. 

Probabilidade e 

estatística 

Cálculo de probabilidade como a 

razão entre o número de 

resultados favoráveis e o total de 

resultados possíveis em um espaço 

amostral equiprovável 

Cálculo de probabilidade por meio 

de muitas repetições de um 

experimento (frequências de 

ocorrências e probabilidade 

frequentista) 

• Probabilidade: 

• Espaço amostral; 

• Experimentos sucessivos. 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de 

um evento aleatório, expressando-a por 

número racional (forma fracionária, 

decimal e percentual) e comparar esse 

número com a probabilidade obtida por 

meio de experimentos sucessivos. 

Probabilidade e 

estatística 

Leitura e interpretação de tabelas 

e gráficos (de colunas ou barras 

simples ou múltiplas) referentes a 

variáveis categóricas e variáveis 

numéricas 

• Gráficos: 

• Identificação; 

• Tipos de gráficos; 

• Variáveis e frequências. 

(EF06MA31) Identificar as variáveis e 

suas frequências e os elementos 

constitutivos (título, eixos, legendas, 

fontes e datas) em diferentes tipos de 

gráfico. 

Probabilidade e 

estatística 

Leitura e interpretação de tabelas 

e gráficos (de colunas ou barras 

simples ou múltiplas) referentes a 

variáveis categóricas e variáveis 

numéricas 

• Gráficos e tabelas: 

• Interpretação; 

• Dados de pesquisas; 

• Conclusões escritas. 

(EF06MA32) Interpretar e resolver 

situações que envolvam dados de 

pesquisas sobre contextos ambientais, 

sustentabilidade, trânsito, consumo 

responsável, entre outros, apresentadas 

pela mídia em tabelas e em diferentes 

tipos de gráficos e redigir textos escritos 

com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Probabilidade e 

estatística 

Coleta de dados, organização e 

registro 

Construção de diferentes tipos de 

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de 

pesquisa referente a práticas sociais 

escolhidas pelos alunos e fazer uso de 
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gráficos para representá-los e 

interpretação das informações 

• Coleta de dados; 

• Gráficos e tabelas(construção). 

planilhas eletrônicas para registro, 

representação e interpretação das 

informações, em tabelas, vários tipos de 

gráficos e texto. 

Probabilidade e 

estatística 

Diferentes tipos de representação 

de informações: gráficos e 

fluxogramas 

• Gráficos e fluxogramas. 

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver 

fluxogramas simples, identificando as 

relações entre os objetos representados 

(por exemplo, posição de cidades 

considerando as estradas que as unem, 

hierarquia dos funcionários de uma 

empresa etc.). 

 

MATEMÁTICA 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Números 

Múltiplos e divisores de um 

número natural 

• MMC; 

• MDC. 

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com 

números naturais, envolvendo as noções de 

divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo 

divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por 

meio de estratégias diversas, sem a aplicação de 

algoritmos. 

Números 

Cálculo de porcentagens e 

de acréscimos e 

decréscimos simples 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam porcentagens, como os que lidam com 

acréscimos e decréscimos simples, utilizando 

estratégias pessoais, cálculo mental e 

calculadora, no contexto de educação financeira, 

entre outros. 

Números 

Números inteiros: usos, 

história, ordenação, 

associação com pontos da 

reta numérica e operações 

• Reta numérica; 

• Quatro operações básicas 

(EF07MA03) Comparar e ordenar números 

inteiros em diferentes contextos, incluindo o 

histórico, associá-los a pontos da reta numérica e 

utilizá-los em situações que envolvam adição e 

subtração. 

Números 
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam operações com números inteiros. 

Números Fração e seus significados: 

como parte de inteiros, 

resultado da divisão, razão e 

operador 

Fração e seus significados: 

• Parte de inteiro; 

• Situação problema; 

• Algoritmos; 

• Razão. 

• Números racionais; 

• Problemas; 

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema 

utilizando diferentes algoritmos. 

Números 

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de 

um grupo de problemas que têm a mesma 

estrutura podem ser obtidas utilizando os 

mesmos procedimentos. 

Números 

(EF07MA07) Representar por meio de um 

fluxograma os passos utilizados para resolver um 

grupo de problemas. 

Números 

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de inteiros, 

resultado da divisão, razão e operador. 
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Números 

• Frações; 

• Procedimentos de 

resolução. 

• Fluxograma; 

• Razão. 

• Reta numérica; 

• Partes de inteiros; 

• Operações. 

• Frações: 

• Comparação; 

• Partes de uma 

mesma grandeza. 

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, 

a associação entre razão e fração, como a fração 

2/3 para expressar a razão de duas partes de uma 

grandeza para três partes da mesma ou três 

partes de outra grandeza. 

Números 

Números racionais na 

representação fracionária e 

na decimal: usos, 

ordenação e associação 

com pontos da reta 

numérica e operações 

Números racionais; 

• Representação fracionaria e 

decimal; 

• Posição na reta numérica. 

Multiplicação e divisão; 

• Propriedades operatórias. 

• Resolução e elaboração de 

problemas. 

(EF07MA10) Comparar e ordenar números 

racionais em diferentes contextos e associá-los a 

pontos da reta numérica. 

Números 

(EF07MA11) Compreender e utilizar a 

multiplicação e a divisão de números racionais, a 

relação entre elas e suas propriedades 

operatórias. 

Números 
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as operações com números racionais. 

Álgebra 

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita 

Variável e incógnita: 

Representação; 

Relação entre duas 

grandezas. 

• Sequencia recursivas e 

não recursivas; 

• Interdisciplinaridade. 

• Simbologia; 

• Regularidade; 

• Sequência. 

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, 

diferenciando-a da ideia de incógnita. 

Álgebra 

(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas 

e não recursivas, reconhecendo que o conceito 

de recursão está presente não apenas na 

matemática, mas também nas artes e na 

literatura. 

Álgebra 

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para 

expressar regularidades encontradas em 

sequências numéricas. 

Álgebra 

Equivalência de 

expressões algébricas: 

identificação da 

regularidade de uma 

sequência numérica 

• Expressões algébricas: 

• Sequência numérica. 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões 

algébricas obtidas para descrever a regularidade 

de uma mesma sequência numérica são ou não 

equivalentes. 

Álgebra 
Problemas envolvendo 

grandezas diretamente 

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade direta e 

de proporcionalidade inversa entre duas 
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proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais 

grandezas, utilizando sentença algébrica para 

expressar a relação entre elas. 

Álgebra 
Equações polinomiais do 1º 

grau 

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que 

possam ser representados por equações 

polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b 

= c, fazendo uso das propriedades da igualdade. 

Geometria 

Transformações 

geométricas de polígonos 

no plano cartesiano: 

multiplicação das 

coordenadas por um 

número inteiro e obtenção 

de simétricos em relação 

aos eixos e à origem 

• Coordenadas cartesianas: 

• Polígonos; 

• Multiplicação das 

coordenadas por um 

inteiro. 

• Plano cartesiano; 

• Eixo de simetria. 

(EF07MA19) Realizar transformações de 

polígonos representados no plano cartesiano, 

decorrentes da multiplicação das coordenadas de 

seus vértices por um número inteiro. 

Geometria 

(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano 

cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos 

eixos e à origem. 

Geometria 

Simetrias de translação, 

rotação e reflexão 

• Eixo de simetria: 

• Translação; 

• Rotação; 

• Reflexão 

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras 

obtidas por simetrias de translação, rotação e 

reflexão, usando instrumentos de desenho ou 

softwares de geometria dinâmica e vincular esse 

estudo a representações planas de obras de arte, 

elementos arquitetônicos, entre outros. 

Geometria 

A circunferência como lugar 

geométrico 

• Circunferência: 

• Lugar geométrico; 

• Equidistâncias. 

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando 

compasso, reconhecê-las como lugar geométrico 

e utilizá-las para fazer composições artísticas e 

resolver problemas que envolvam objetos 

equidistantes. 

Geometria 

Relações entre os ângulos 

formados por retas 

paralelas intersectadas por 

uma transversal 

• Ângulos: 

• Retas paralelas e 

transversais. 

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal, com e sem uso de softwares de 

geometria dinâmica. 

Geometria 

Triângulos: construção, 

condição de existência e 

soma das medidas dos 

ângulos internos 

• Triângulos: 

• Construção; 

• Condição de existência; 

• Soma dos ângulos internos. 

(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e 

compasso, reconhecer a condição de existência 

do triângulo quanto à medida dos lados e 

verificar que a soma das medidas dos ângulos 

internos de um triângulo é 180°. 

Geometria 

(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos 

triângulos e suas aplicações, como na construção 

de estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas 

metálicas e outras) ou nas artes plásticas. 
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Geometria 

• Rigidez geométrica e suas 

aplicações. 

• Fluxograma; 

• Construção de um 

triângulo qualquer. 

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de 

um fluxograma, um algoritmo para a construção 

de um triângulo qualquer, conhecidas as medidas 

dos três lados. 

Geometria 

Polígonos regulares: 

quadrado e triângulo 

equilátero 

• Polígonos regulares: 

• Ângulos internos; 

• Ângulos externos. 

• Fluxograma; 

• Construção. 

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos 

internos de polígonos regulares, sem o uso de 

fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos 

internos e externos de polígonos, 

preferencialmente vinculadas à construção de 

mosaicos e de ladrilhamentos. 

Geometria 

(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de 

um fluxograma, um algoritmo para a construção 

de um polígono regular (como quadrado e 

triângulo equilátero), conhecida a medida de seu 

lado. 

Grandezas e 

medidas 

Problemas envolvendo 

medições 

• Grandezas e 

medidas: 

• Resolução de 

problemas (Medição). 

(EF07MA29). Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de grandezas inseridos em 

contextos oriundos de situações cotidianas ou de 

outras áreas do conhecimento, reconhecendo 

que toda medida empírica é aproximada. 

Grandezas e 

medidas 

Cálculo de volume de 

blocos retangulares, 

utilizando unidades de 

medida convencionais mais 

usuais 

• Unidades de 

medida: 

• Volume (Blocos 

retangulares); 

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida do volume de blocos 

retangulares, envolvendo as unidades usuais 

(metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro 

cúbico). 

Grandezas e 

medidas 

Equivalência de área de 

figuras planas: cálculo de 

áreas de figuras que podem 

ser decompostas por 

outras, cujas áreas podem 

ser facilmente 

determinadas como 

triângulos e quadriláteros 

• Figuras planas (Triângulos e 

quadriláteros): 

• Área (resolução de 

problemas). 

(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de 

área de triângulos e de quadriláteros. 

Grandezas e 

medidas 

(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida de área de figuras planas que 

podem ser decompostas por quadrados, 

retângulos e/ou triângulos, utilizando a 

equivalência entre áreas. 

Grandezas e 

medidas 

Medida do comprimento da 

circunferência 

• Circunferência: 

Comprimento e diâmetro. 

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a 

razão entre a medida de uma circunferência e seu 

diâmetro, para compreender e resolver 

problemas, inclusive os de natureza histórica. 

Probabilidade 

e estatística 

Experimentos aleatórios: 

espaço amostral e 

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos 

aleatórios ou simulações que envolvem cálculo 
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estimativa de probabilidade 

por meio de frequência de 

ocorrências 

• Probabilidade: 

• Experimentos 

aleatórios; 

• Frequência. 

de probabilidades ou estimativas por meio de 

frequência de ocorrências. 

Probabilidade 

e estatística 

Estatística: média e 

amplitude de um conjunto 

de dados 

• Estatística: 

• Média; 

• Amplitude. 

(EF07MA35) Compreender, em contextos 

significativos, o significado de média estatística 

como indicador da tendência de uma pesquisa, 

calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, 

com a amplitude do conjunto de dados. 

Probabilidade 

e estatística 

Pesquisa amostral e 

pesquisa censitária 

Planejamento de pesquisa, 

coleta e organização dos 

dados, construção de 

tabelas e gráficos e 

interpretação das 

informações 

• Estatística: 

• Coleta de dados; 

• Amostra; 

• Tabelas e Gráficos; 

• Planilhas 

eletrônicas. 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa 

envolvendo tema da realidade social, 

identificando a necessidade de ser censitária ou 

de usar amostra, e interpretar os dados para 

comunicá-los por meio de relatório escrito, 

tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas 

eletrônicas. 

Probabilidade 

e estatística 

Gráficos de setores: 

interpretação, pertinência e 

construção para 

representar conjunto de 

dados 

• Gráficos de setores: 

• Construção. 

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados 

apresentados em gráfico de setores divulgados 

pela mídia e compreender quando é possível ou 

conveniente sua utilização. 

 

MATEMÁTICA 8º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

CONTEÚDO PERCEBIDO/MOBILIZADO 
HABILIDADES 

Números 
Notação científica 

Potência na base 10. 

(EF08MA01) Efetuar cálculos com 

potências de expoentes inteiros e 

aplicar esse conhecimento na 

representação de números em 

notação científica. 

Números 

Potenciação e radiciação 

Operação inversa. 

 

(EF08MA02) Resolver e elaborar 

problemas usando a relação entre 

potenciação e radiciação, para 
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representar uma raiz como potência 

de expoente fracionário. 

Números 
O princípio multiplicativo da contagem 

 

(EF08MA03) Resolver e elaborar 

problemas de contagem cuja 

resolução envolva a aplicação do 

princípio multiplicativo. 

Números 

Porcentagens 

Resolução de problema. 

 

(EF08MA04) Resolver e elaborar 

problemas, envolvendo cálculo de 

porcentagens, incluindo o uso de 

tecnologias digitais. 

Números 
Dízimas periódicas: fração geratriz 

 

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar 

procedimentos para a obtenção de 

uma fração geratriz para uma dízima 

periódica. 

Álgebra 

Valor numérico de expressões 

algébricas 

Valor numérico; 

Propriedades das operações. 

 

(EF08MA06) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam cálculo do 

valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as propriedades 

das operações. 

Álgebra 

Associação de uma equação linear de 

1º grau a uma reta no plano cartesiano 

Equação linear com duas incógnitas: 

Reta; 

Plano Cartesiano. 

(EF08MA07) Associar uma equação 

linear de 1º grau com duas incógnitas 

a uma reta no plano cartesiano. 

Álgebra 

Sistema de equações polinomiais de 1º 

grau: resolução algébrica e 

representação no plano cartesiano 

Sistema de equações lineares. 

(EF08MA08) Resolver e elaborar 

problemas relacionados ao seu 

contexto próximo, que possam ser 

representados por sistemas de 

equações de 1º grau com duas 

incógnitas e interpretá-los, utilizando, 

inclusive, o plano cartesiano como 

recurso. 

Álgebra 

Equação polinomial de 2º grau do tipo 

ax2 = b 

Equação polinomial de 2º grau 

incompleta tipo ax2 = b. 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com 

e sem uso de tecnologias, problemas 

que possam ser representados por 

equações polinomiais de 2º grau do 

tipo ax2 = b. 

Álgebra 

Sequências recursivas e não recursivas 

Algoritmo; 

Fluxograma. 

(EF08MA10) Identificar a regularidade 

de uma sequência numérica ou figural 

não recursiva e construir um 

algoritmo por meio de um fluxograma 

que permita indicar os números ou as 

figuras seguintes. 

Álgebra 

Sequências recursivas e não recursivas 

Algoritmo; 

Fluxograma. 

(EF08MA11) Identificar a regularidade 

de uma sequência numérica recursiva 

e construir um algoritmo por meio de 

um fluxograma que permita indicar os 

números seguintes. 
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Álgebra 

Variação de grandezas: diretamente 

proporcionais, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais 

Grandezas: 

Direta e inversamente proporcionais; 

Plano cartesiano. 

(EF08MA12) Identificar a natureza da 

variação de duas grandezas, 

diretamente, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente por 

meio de sentença algébrica e 

representá-la no plano cartesiano. 

Álgebra 

Variação de grandezas: diretamente 

proporcionais, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais 

Grandezas: 

Direta e inversamente proporcionais. 

(EF08MA13) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam grandezas 

diretamente ou inversamente 

proporcionais, por meio de 

estratégias variadas. 

Geometria 

Congruência de triângulos e 

demonstrações de propriedades de 

quadriláteros 

Propriedade de quadriláteros; 

Congruência de triângulos. 

(EF08MA14) Demonstrar 

propriedades de quadriláteros por 

meio da identificação da congruência 

de triângulos. 

Geometria 

Construções geométricas: ângulos de 

90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares 

Construção geométrica dos ângulos 

notáveis. 

 

(EF08MA15) Construir, utilizando 

instrumentos de desenho ou 

softwares de geometria dinâmica, 

mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

Geometria 

Construções geométricas: ângulos de 

90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares 

Construção geométrica dos ângulos 

notáveis 

Hexágono regular 

(EF08MA16) Descrever, por escrito e 

por meio de um fluxograma, um 

algoritmo para a construção de um 

hexágono regular de qualquer área, a 

partir da medida do ângulo central e 

da utilização de esquadros e 

compasso. 

Geometria 
Mediatriz e bissetriz como lugares 

geométricos: construção e problemas 

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de 

mediatriz e bissetriz como lugares 

geométricos na resolução de 

problemas. 

Geometria 
Transformações geométricas: simetrias 

de translação, reflexão e rotação. 

(EF08MA18) Reconhecer e construir 

figuras obtidas por composições de 

transformações geométricas 

(translação, reflexão e rotação), com 

o uso de instrumentos de desenho ou 

de softwares de geometria dinâmica. 

Grandezas e 

medidas 

Área de figuras planas 

Área do círculo e comprimento de sua 

circunferência. 

(EF08MA19) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam medidas de 

área de figuras geométricas, 

utilizando expressões de cálculo de 

área (quadriláteros, triângulos e 

círculos), em situações como 

determinar medida de terrenos. 

Grandezas e 

medidas 

Volume de cilindro reto  

Medidas de capacidade 

Volume e capacidade; 

(EF08MA20) Reconhecer a relação 

entre um litro e um decímetro cúbico 

e a relação entre litro e metro cúbico, 
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Volume de cilindro reto; para resolver problemas de cálculo de 

capacidade de recipientes. 

 

Grandezas e 

medidas 

Medidas de capacidade 

Volume e capacidade. 

(EF08MA21) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam o cálculo do 

volume de recipiente cujo formato é o 

de um bloco retangular. 

Probabilidade 

e estatística 

Princípio multiplicativo da contagem 

Soma das probabilidades de todos os 

elementos de um espaço amostral 

Princípio multiplicativo da contagem; 

Soma das probabilidades. 

(EF08MA22) Calcular a probabilidade 

de eventos, com base na construção 

do espaço amostral, utilizando o 

princípio multiplicativo, e reconhecer 

que a soma das probabilidades de 

todos os elementos do espaço 

amostral é igual a 1. 

Probabilidade 

e estatística 

Gráficos de barras, colunas, linhas ou 

setores e seus elementos constitutivos 

e adequação para determinado 

conjunto de dados 

Gráficos. 

(EF08MA23) Avaliar a adequação de 

diferentes tipos de gráficos para 

representar um conjunto de dados de 

uma pesquisa. 

Probabilidade 

e estatística 

Organização dos dados de uma variável 

contínua em classes 

Tabela de frequência. 

(EF08MA24) Classificar as frequências 

de uma variável contínua de uma 

pesquisa em classes, de modo que 

resumam os dados de maneira 

adequada para a tomada de decisões. 

Probabilidade 

e estatística 

Medidas de tendência central e de 

dispersão. 

(EF08MA25) Obter os valores de 

medidas de tendência central de uma 

pesquisa estatística (média, moda e 

mediana) com a compreensão de seus 

significados e relacioná-los com a 

dispersão de dados, indicada pela 

amplitude. 

Probabilidade 

e estatística 

Pesquisas censitária ou amostral 

Planejamento e execução de pesquisa 

amostral. 

(EF08MA26) Selecionar razões, de 

diferentes naturezas (física, ética ou 

econômica), que justificam a 

realização de pesquisas amostrais e 

não censitárias, e reconhecer que a 

seleção da amostra pode ser feita de 

diferentes maneiras (amostra casual 

simples, sistemática e estratificada). 

Probabilidade 

e estatística 

(EF08MA27) Planejar e executar 

pesquisa amostral, selecionando uma 

técnica de amostragem adequada, e 

escrever relatório que contenha os 

gráficos apropriados para representar 

os conjuntos de dados, destacando 

aspectos como as medidas de 

tendência central, a amplitude e as 

conclusões. 
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MATEMÁTICA 9º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
CONTEÚDO PERCEBIDO/MOBILIZADO 

HABILIDADES 

Números 
Necessidade dos números reais para 

medir qualquer segmento de reta 

Números irracionais: reconhecimento 

e localização de alguns na reta 

numérica 

Números Reais e Irracionais: unidades 

de medida. 

 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma 

vez fixada uma unidade de 

comprimento, existem segmentos de 

reta cujo comprimento não é 

expresso por número racional (como 

as medidas de diagonais de um 

polígono e alturas de um triângulo, 

quando se toma a medida de cada 

lado como unidade). 

Números 

(EF09MA02) Reconhecer um número 

irracional como um número real cuja 

representação decimal é infinita e 

não periódica, e estimar a 

localização de alguns deles na reta 

numérica. 

Números 
Potências com expoentes negativos e 

fracionários 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com 

números reais, inclusive potências 

com expoentes fracionários. 

Números 

Números reais: notação científica e 

problemas 

Notação científica. 

(EF09MA04) Resolver e elaborar 

problemas com números reais, 

inclusive em notação científica, 

envolvendo diferentes operações. 

Números 

Porcentagens: problemas que 

envolvem cálculo de percentuais 

sucessivos 

Porcentagem. 

(EF09MA05) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam 

porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos 

e a determinação das taxas 

percentuais, preferencialmente com 

o uso de tecnologias digitais, no 

contexto da educação financeira. 

Álgebra 

Funções: representações numérica, 

algébrica e gráfica 

Funções. 

(EF09MA06) Compreender as 

funções como relações de 

dependência unívoca entre duas 

variáveis e suas representações 

numérica, algébrica e gráfica e 

utilizar esse conceito para analisar 

situações que envolvam relações 

funcionais entre duas variáveis. 

Álgebra 

Razão entre grandezas de espécies 

diferentes 

Razão entre grandezas. 

(EF09MA07) Resolver problemas que 

envolvam a razão entre duas 

grandezas de espécies diferentes, 

como velocidade e densidade 

demográfica. 
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Álgebra 

Grandezas diretamente proporcionais 

e grandezas inversamente 

proporcionais. 

 

(EF09MA08) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam relações 

de proporcionalidade direta e 

inversa entre duas ou mais 

grandezas, inclusive escalas, divisão 

em partes proporcionais e taxa de 

variação, em contextos 

socioculturais, ambientais e de 

outras áreas. 

Álgebra 

Expressões algébricas: fatoração e 

produtos notáveis 

Resolução de equações polinomiais 

do 2º grau por meio de fatorações 

Fatoração; 

Produtos notáveis; 

Equação do 2º grau. 

(EF09MA09) Compreender os 

processos de fatoração de 

expressões algébricas, com base em 

suas relações com os produtos 

notáveis, para resolver e elaborar 

problemas que possam ser 

representados por equações 

polinomiais do 2º grau. 

Geometria 

Demonstrações de relações entre os 

ângulos formados por retas paralelas 

intersectadas por uma transversal 

Relação entre ângulos. 

(EF09MA10) Demonstrar relações 

simples entre os ângulos formados 

por retas paralelas cortadas por uma 

transversal. 

Geometria 

Relações entre arcos e ângulos na 

circunferência de um círculo 

Relações entre arcos e ângulos. 

(EF09MA11) Resolver problemas por 

meio do estabelecimento de 

relações entre arcos, ângulos 

centrais e ângulos inscritos na 

circunferência, fazendo uso, 

inclusive, de softwares de geometria 

dinâmica. 

Geometria 
Semelhança de triângulos 

Semelhança de triângulos. 

(EF09MA12) Reconhecer as 

condições necessárias e suficientes 

para que dois triângulos sejam 

semelhantes. 

Geometria 

Relações métricas no triângulo 

retângulo 

Teorema de Pitágoras: verificações 

experimentais e demonstração 

Retas paralelas cortadas por 

transversais: teoremas de 

proporcionalidade e verificações 

experimentais 

Relações métricas no triângulo 

retângulo; Teorema de Pitágoras. 

(EF09MA13) Demonstrar relações 

métricas do triângulo retângulo, 

entre elas o teorema de Pitágoras, 

utilizando, inclusive, a semelhança 

de triângulos. 

(EF09MA14) Resolver e elaborar 

problemas de aplicação do teorema 

de Pitágoras ou das relações de 

proporcionalidade envolvendo retas 

paralelas cortadas por secantes. 

Geometria Polígonos regulares 

(EF09MA15) Descrever, por escrito e 

por meio de um fluxograma, um 

algoritmo para a construção de um 

polígono regular cuja medida do 

lado é conhecida, utilizando régua e 

compasso, como também softwares. 
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Geometria 
Distância entre pontos no plano 

cartesiano 

(EF09MA16) Determinar o ponto 

médio de um segmento de reta e a 

distância entre dois pontos 

quaisquer, dadas as coordenadas 

desses pontos no plano cartesiano, 

sem o uso de fórmulas, e utilizar 

esse conhecimento para calcular, 

por exemplo, medidas de perímetros 

e áreas de figuras planas construídas 

no plano. 

Geometria Vistas ortogonais de figuras espaciais 

(EF09MA17) Reconhecer vistas 

ortogonais de figuras espaciais e 

aplicar esse conhecimento para 

desenhar objetos em perspectiva. 

Grandezas e 

medidas 

Unidades de medida para medir 

distâncias muito grandes e muito 

pequenas 

Unidades de medida utilizadas na 

informática 

Notação Científica. 

(EF09MA18) Reconhecer e empregar 

unidades usadas para expressar 

medidas muito grandes ou muito 

pequenas, tais como distância entre 

planetas e sistemas solares, 

tamanho de vírus ou de células, 

capacidade de armazenamento de 

computadores, entre outros. 

Grandezas e 

medidas 
Volume de prismas e cilindros 

(EF09MA19) Resolver e elaborar 

problemas que envolvam medidas 

de volumes de prismas e de cilindros 

retos, inclusive com uso de 

expressões de cálculo, em situações 

cotidianas. 

Probabilidade e 

estatística 

Análise de probabilidade de eventos 

aleatórios: eventos dependentes e 

independentes 

Probabilidade de eventos aleatórios. 

(EF09MA20) Reconhecer, em 

experimentos aleatórios, eventos 

independentes e dependentes e 

calcular a probabilidade de sua 

ocorrência, nos dois casos. 

Probabilidade e 

estatística 

Análise de gráficos divulgados pela 

mídia: elementos que podem induzir 

a erros de leitura ou de interpretação 

Gráficos midiáticos. 

(EF09MA21) Analisar e identificar, 

em gráficos divulgados pela mídia, 

os elementos que podem induzir, às 

vezes propositadamente, erros de 

leitura, como escalas inapropriadas, 

legendas não explicitadas 

corretamente, omissão de 

informações importantes (fontes e 

datas), entre outros. 

Probabilidade e 

estatística 

Leitura, interpretação e 

representação de dados de pesquisa 

expressos em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de barras e de 

setores e gráficos pictóricos 

Tabelas e gráficos. 

(EF09MA22) Escolher e construir o 

gráfico mais adequado (colunas, 

setores, linhas), com ou sem uso de 

planilhas eletrônicas, para 

apresentar um determinado 

conjunto de dados, destacando 



 

Página | 91  
 

aspectos como as medidas de 

tendência central. 

Probabilidade e 

estatística 

Planejamento e execução de pesquisa 

amostral e apresentação de relatório 

Pesquisa amostral. 

(EF09MA23) Planejar e executar 

pesquisa amostral envolvendo tema 

da realidade social e comunicar os 

resultados por meio de relatório 

contendo avaliação de medidas de 

tendência central e da amplitude, 

tabelas e gráficos adequados, 

construídos com o apoio de planilhas 

eletrônicas. 

 

2.7  Orientações metodológicas 

Entre as diferentes possibilidades metodológicas que podem ser utilizadas no 

ensino da Matemática, citaremos algumas metodologias que poderão nortear o 

trabalho dos docentes e proporcionarão caminhos altamente significativos para as 

aulas. Não esquecendo que “[...] o papel do professor e a qualidade pedagógica das 

atividades aparecem como elementos fundamentais para a constituição de experiências 

significativas de ensino aprendizagem em Matemática.” (RIBEIRO, 2009, p.14) 

Cabe então, aos docentes analisar as situações da vida real e a identificar os 

modelos matemáticos, que permitam a interpretação, resolução e a escolha de uma 

metodologia adequada, através de projetos, ou a Etnomatemática, a Modelagem 

Matemática e a Resolução de Problemas.   

Os projetos apresentam-se como uma metodologia eficaz para desenvolver o 

tratamento de dados, em virtude da possibilidade de relacionar o conteúdo aos temas 

pertinentes a outras disciplinas, áreas de conhecimento ou ainda a temas transversais, 

como trabalho e consumo, saúde, meio ambiente, lazer e outros. Segundo Hernández e 

Ventura (2017, p. 70) “[...] os projetos geram um alto grau de autoconsciência e de 

significatividade nos alunos com respeito à sua própria aprendizagem”.  

A Etnomatemática contribui na exploração de conhecimentos sobre a cultura, 

resgatando costumes e conhecimento étnicos, “Com isso, permitimos que o aluno 

identifique a matemática que está presente na cultura e perceba que ela é, de fato, 

praticada por todos no dia a dia.” (BRASIL, 2010, v.17, pg. 44). 

O uso dessa metodologia proporciona um trabalho rico na exploração de 

conhecimentos prévios de forma a atender um grupo de pessoas, considerando o local 
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onde está situada a escola, seja em meio urbano, rural, quilombola, indígena, entre 

outras.  

A modelagem matemática é um método cientifico de estratégia de ensino, que 

possibilita ao educando compreender e transcrever os fenômenos que os cerca em 

modelos matemáticos.  

“Modelagem Matemática é um processo dinâmico 

utilizado para a obtenção e validação de modelos 

matemáticos. É uma forma de abstração e 

generalização com a finalidade de previsão de 

tendências. A modelagem consiste, essencialmente, 

na arte de transformar situações da realidade em 

problemas matemáticos cuja soluções devem ser 

interpretadas na linguagem usual. (BASSANEZI, 

2004, p.24) 

 
Essa metodologia oportuniza aos alunos problematizar e investigar por meio da 

Matemática, situações que pertencem a sua realidade. Desta forma, competências 

críticas e matemáticas são desenvolvidas nos educandos. 

A resolução de problemas é uma metodologia capaz de motivar, ao mesmo 

tempo em que desafia o estudante a encontrar e resolver situações por meio da 

investigação. Segundo Dante (2010) 

“Um dos principais objetivos do ensino de 

matemática é fazer o aluno pensar produtivamente 

e, para isso, nada melhor que apresentar situações-

problema que o envolvam, o desafiem e o motivem 

a querer resolvê-las. (...) essa é uma das razões pela 

qual a resolução de problemas tem sido 

reconhecida no mundo todo como uma das 

principais metas da matemática no ensino 

fundamental.” (pág. 18-19).  

 
Assim, pode-se afirmar que, a resolução dos problemas possibilita ao professor 

mobilizar o conhecimento de seus alunos, e acima de tudo, a desenvolver a capacidade 

de gerenciar as informações que lhes são expostas. Com essa metodologia eles têm a 

oportunidade de ampliar os conceitos e procedimentos utilizados na disciplina. 

O mais importante no trabalho da disciplina é saber que as atividades devem ser 

direcionadas e desenvolvidas a partir de situações, que facilitem a compreensão e 

propiciem a assimilação através da contextualização, dos jogos, do material concreto, 
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das tecnologias e demais metodologias que podem ser desenvolvidas e aplicadas na 

escola. Essas ferramentas pedagógicas devem ser instrumentos complementares, que 

permitam ao educando a realização de várias atividades diárias.  

O ensino da matemática, nesse contexto, caracteriza-se por oportunizar e 

desenvolver o senso crítico, o raciocínio lógico, o domínio da linguagem simbólica da 

Matemática e a capacidade de resolver os desafios apresentados.   

2.8 Uso das tecnologias como recurso didático no ensino da matemática13 

Os professores de matemática devem constantemente buscar recursos didáticos 

com o objetivo de facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Dentre 

esses recursos destaca-se o uso das tecnologias como ferramentas que auxiliam os 

professores no desenvolvimento das aulas e, concomitantemente, contribuem com os 

estudantes na aquisição de habilidades e competências. 

 

O uso assertivo das tecnologias como ferramenta para o ensino de matemática 

torna as aulas mais atrativas e interessantes, motivando os estudantes na aquisição de 

conhecimentos matemáticos. Nesse contexto, o uso de tecnologias a favor do ensino da 

matemática não deve ser visto como alternativa, mas sim como necessidade, visto que 

a vivência dos estudantes, em sua maioria, está inserida no universo tecnológico digital, 

independente do lugar onde vivem, ou ainda, da especificidade escolar. 

No entanto, o professor deve entender que as tecnologias não se restringem ao 

uso de aparelhos digitais, pois segundo Moran: 

quando falamos em tecnologias costumamos 

pensar imediatamente em computadores, vídeo, 

softwares e Internet. Sem dúvida são as mais 

 
13 Esse texto é parte integrante do componente curricular de Matemática do Documento de Referência 
Curricular para Mato Grosso. Anos Finais. 
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visíveis e que influenciam profundamente os rumos 

da educação. [...] Mas antes gostaria de lembrar que 

o conceito de tecnologia é muito mais abrangente. 

Tecnologias são os meios, os apoios, as ferramentas 

que utilizamos para que os alunos aprendam. (2003, 

p. 1). 

 

Logo, ao fazer uso de instrumentos como régua, compasso, transferidor, 

esquadro, entre outros, o estudante está se apropriando de tecnologias, porém esses 

mesmos instrumentos também estão disponibilizados em meios digitais, cabendo ao 

professor inserir no planejamento anual e nas aulas o uso desses recursos. Contudo, a 

tecnologia digital não deve ser inserida em sala de aula sem intencionalidade 

pedagógica, ou seja, com a finalidade em si mesma, devendo ser vista, por professores 

e estudantes, como recurso relevante inerente ao processo de ensino aprendizagem de 

matemática. 

Sendo assim é fundamental que o estudante visualize as tecnologias digitais 

como meio para se comunicar, acessar e disseminar as informações para produzir 

conhecimentos e resolver problemas, levando-o ao protagonismo na vida pessoal e 

coletiva. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular consolida o uso da 

tecnologia e o pensamento computacional por meio das Competências Gerais da 

Educação Básica.   
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3. CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

“Dizer que o aluno é sujeito de sua aprendizagem 
significa afirmar que é dele o movimento de 

ressignificar o mundo, isto é, de construir 
explicações, mediado pela interação com o 

professor e outros estudantes e pelos 
instrumentos culturais próprios do conhecimento 

científico. Mas esse movimento não é espontâneo; 
é construído com a intervenção fundamental do 

professor. É sempre essencial a atuação do 
professor, informando, apontando relações, 

questionando a classe com perguntas e problemas 
desafiadores, trazendo exemplos, organizando 

trabalhos com vários materiais: coisas da natureza, 
da tecnologia, textos variados, ilustrações etc. 

Nestes momentos, os estudantes expressam seu 
conhecimento prévio, de origem escolar ou não, e 
estão reelaborando seu entendimento das coisas. 

Muitas vezes, as primeiras explicações são 
construídas no debate entre os estudantes e o 

professor. Assim, estabelece-se o diálogo, 
associando-se aquilo que os estudantes já 

conhecem com os desafios e os novos conceitos 
propostos”.  

(BRASIL, 1997, p. 28) 

3.1 Introdução  

Ao ensinar ciências, o professor deve propiciar ao 
seu aluno a interação com diferentes materiais, 
observação e registro de muitos fenômenos, além 
de explicações que façam a criança construir 
conhecimentos e valores.  

Craidy e Kaercher (2001) 

 
Como ensinar Ciências? Quais as condições para que a aprendizagem de Ciências 

ocorra de forma transversal e que as crianças sintam-se envolvidas e pesquisadoras? 

Estas e outras questões adentram esse diálogo e nos permitem compreender a 

importância e a dinâmica adequada de ensinar/aprender com o mundo de possibilidade 

que a realidade da escola e da vida oferecem. 

Neste sentido, compreendemos também que o ensino de ciências contribui para 

a compreensão do mundo e suas transformações, reconhecendo o ser humano como 

parte do universo e como indivíduo, por meio de uma proposta pedagógica inovadora. 

Para isso, é fundamental manter a referência ao uso de atividades contextualizadas à 

realidade dos alunos, à criação de atividades investigativas e experimentais, ao uso de 

recursos tecnológicos, bem como à discussão sobre diferentes linguagens, que trazem 
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para sala de aula elementos do universo das Ciências. Como Carvalho e Gil-Pérez (2006) 

dizem, para que aconteça o ensino de ciências são essenciais domínios de certos 

saberes e também o saber fazer. Entre esses saberes ela cita, o ‘saber conhecer o que 

se ensina’, ‘o que é a ciência’ e ‘como relaciona-la com os demais conteúdos 

trabalhados na escola’. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, a área de Ciências da Natureza deve assegurar ao aluno o acesso 

aos conhecimentos científicos, bem como a aproximação gradativa aos principais 

processos, práticas e procedimentos de investigação científica, objetivando, formar 

cidadãos que tenham capacidade de compreender, interpretar o mundo natural, social 

e tecnológico, agindo sobre ele e podendo ainda transformá-lo. 
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Sabe-se que “o papel fundamental da educação no 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades 

amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio 

e aponta para a necessidade de se construir uma 

escola voltada para a formação de cidadãos” (MEC, 

1998, p.5). 

 

Considerado como um empreendimento de construção histórica, social e 

cultural humana, o ensino de Ciências no Brasil identifica momentos, que caracterizam 

as consequências desse ensino no atual cenário da educação, o que remete a obter 

elementos essenciais para identificar a trajetória de como se atingiu: 

 

A ciência esta associada ao 

conhecimento de mundo, este 

conhecimento pode ser 

garantido através da 

exploração, elaboração de 

experimentos científicos e busca 

por conhecer tudo que está ao 

redor. 

 
Deolinda Maria Marques Pereira 

 

Toda criança, em qualquer fase, 

carrega consigo conhecimentos 

prévios, adquiridos em seu dia a 

dia, por meio da sua cultura e 

meio familiar. 

Andrelina F. Soares Scavazini 
  

Espera-se que o professor dos anos 

iniciais tenha condições de relacionar os 

fenômenos cotidianos à luz das 

explicações científicas. 

 

Ione de Fatima de Souza da Silva 
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• Os conteúdos e objetivos da aprendizagem;  

• O entendimento da influência do método científico no método de ensino; 

• O estudante como sujeito ativo, participativo e com seus conhecimentos 

espontâneos;  

• O letramento científico e leitura do mundo contemporâneo;  

• O ensino por investigação;  

• O contexto da ciência, tecnologia e sociedade e suas consequências ambientais; 

Essas, entre outras características, demonstram o avanço do processo de ensino 

e aprendizagem na área de Ciências da Natureza, pela constante presença da ciência e 

da tecnologia, no cotidiano das pessoas, que interferem no modo como assuntos 

referentes a estes temas são abordados em diferentes espaços sociais.  

A influência da tecnologia e suas implicações no meio social, faz com que a escola 

se atualize, oportunize uma formação que permita o acesso à cultura científico-

tecnológica e possibilite ao estudante assumir responsabilidades, refletir, discutir 

criticamente acerca da produção, construção social e utilização da tecnologia no dia a 

dia conforme seu contexto social. A disciplina tem o intuito de fornecer subsídios que 

contribuam para a elaboração de metodologias mais condizentes com uma educação 

científica para a cidadania, discutindo vários aspectos do ensino de ciências, tais como 

epistemologia das ciências, contextualização dos conteúdos escolares, metodologias 

diferenciadas, atividades investigativas, abordagens que privilegiem a vivência de 

situações reais etc. 

Ademais, os procedimentos investigativos e as intencionalidades do seu uso, em 

toda área de conhecimento da ciência da natureza, são de suma importância para um 

ensino de qualidade. As informações sobre o processo de investigação no ensino de 

ciências trazem a construção de desafios e o questionamento a respeito do cotidiano, 

levantamento de dados, análise, tratamento desses dados, bem como a comunicação 

dos resultados obtidos durante o processo de investigação e as intervenções necessárias 

para solucionar questões e modificar o meio em que vive, contribuindo assim, com o 

desenvolvimento da sociedade. 
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O ensino das ciências, sem 

dúvida, é aquele que 

desperta mais interesse e 

prazer de estudo na 

maioria dos alunos. 

 

Ângela Maria Sabião 
Damasio 

 

A abordagem de temas observáveis no cotidiano dos alunos se configura 

como um ponto de partida para atingir os objetivos da aprendizagem de 

conceitos científicos. 

 

Silvania Geller 
 

É necessário pensar em metodologias para o 

ensino das ciências inspirados em temas de 

interesse das crianças. 

 

Neide Faixo dos Santos 

É preciso saber dosar a quantidade e a qualidade de 

informações e evitar temas que não se relacionem 

com a vida e com os interesses das crianças. 

 

João Edson de Sousa 
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3.2 O componente curricular na atualidade 

 

“A nossa responsabilidade maior em ensinar 
ciências é procurar fazer com que nossos alunos e 
alunas se transformem, com o ensino que fazemos, 
em homens e mulheres mais críticos.” Chassot 
(2006, p.36) 

 

Conforme a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), o ensino de 

Ciências da Natureza deve assegurar aos estudantes o acesso ao conhecimento 

produzido e sistematizado pela humanidade, como também, o acesso a procedimentos 

e estratégias da investigação científica, na perspectiva do ensino por investigação.  

De acordo com CARVALHO (2013), a expectativa do ensino de Ciências por 

investigação intenciona proporcionar aos estudantes, condições de demostrar seus 

conhecimentos prévios, ideias próprias e discuti-las com seus colegas e com o professor, 

trocando experiências espontâneas para construção do conhecimento científico, 

fazendo uma analogia com os saberes já estruturados por gerações anteriores. 

 

[...] ensinar ciências no mundo atual deve constituir 

uma das prioridades para todas escolas, que devem 

investir na edificação de uma população consciente 

e crítica diante das escolhas e decisões a serem 

tomadas.” Bizzo, (2009,p.16) 

 

Dessa forma, uma sequência de ações investigativas deve apresentar alguns 

elementos, como a introdução de um problema experimental ou teórico, 

contextualizado, que introduza os estudantes ao tópico desejado e ofereça condições 

para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes do fenômeno científico 

central do conteúdo programático. (ROCHA, Carlos e MALHEIRO, João, Amaz RECM, 

2018, pág.198). 

Neste sentido, o processo de ensino e aprendizagem, na área de Ciências da 

Natureza, deve levar o estudante à compreensão de como a ciência e a tecnologia são 

produzidas. Sendo necessário também destacá-las como uma maneira de obter 

conhecimento sobre o mundo, no qual são proporcionadas oportunidades para 

interpretação dos fenômenos naturais, visando estabelecer relações dos seres humanos 
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com o ambiente e com a tecnologia, para assim, compreender os aspectos sobre a 

evolução e os cuidados da vida humana, da biodiversidade e do planeta.  

Por conseguinte, a intenção é ampliar a curiosidade dos estudantes, incentivá-

los a levantar hipóteses e se apropriar de conhecimentos sobre os fenômenos físicos e 

químicos, sobre os seres vivos e as relações que se estabelecem envolvendo a natureza 

e a tecnologia. (CORSINO, 2007).  

Por sua vez, torna-se essencial possibilitar aos estudantes a vivência de situações 

de aprendizagem, para que possam entender e analisar o contexto vivenciado, propor 

problemas, levantar hipóteses, coletar dados, sistematizar a pesquisa por meio de 

registros, elaborar conclusões e argumentos com base nas evidências, desenvolver 

ações de intervenção na melhoria da qualidade de vida individual, coletiva e 

socioambiental, aplicando os conhecimentos adquiridos e apropriados por meio da ação 

investigativa. 

Ainda convém ressaltar, que o ensino por investigação não deve ser interpretado 

como sendo a única forma de abordagem para a aprendizagem de Ciências, é mais uma 

possibilidade de se apropriar do conhecimento e da interpretação sobre o mundo. 

Sasseron e Duschl (2016), elucidam a importância de que o ensino de Ciências explore 

os conceitos, as leis, os modelos, as teorias científicas e os elementos epistemológicos 

das ciências, além de reforçar a proposição de que este ensino deve também estar 

orientado ao trabalho de práticas epistêmicas, que podem ser evidenciadas em 

momentos de discussões, permitindo a proposição, a comunicação, a avaliação e a 

legitimação de ideias.  

Ainda, de acordo com os autores, estabelecer momentos de interações 

discursivas pertinentes ao componente curricular de Ciências possibilita aos estudantes 

a  vivência de investigações, nas quais sejam trabalhadas práticas epistêmicas, para a 

construção de entendimento sobre conceitos científicos e, dessa forma, possam obter 

formação para lidar com situações sociais, ambientais e culturais diversas, se 

apropriando de conhecimentos produzidos e sistematizados pela humanidade e 

sabendo como utilizá-los em situações cotidianas.  
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3.2.1 Letramento científico  

“Aprender Ciências é aprender a ler o mundo. A 
leitura do mundo implica expressar, através de 
palavras, o conhecimento adquirido na interação 
com o ambiente e com outras pessoas. Construindo, 
integrando e ampliando conceitos”. 
Borges e Moraes (1998, p. 15) 

 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017), em 

consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os conceitos e procedimentos 

da área de Ciências da Natureza colaboram para a compreensão do mundo e suas 

transformações, visto que contribuem para o entendimento e o questionamento dos 

diferentes modos de intervenção e para o reconhecimento do ser humano como parte 

integrante do Universo. 

A alfabetização científica pode formar futuros cientistas, mas seu principal papel 

é fornecer os assuntos para melhor compreensão e entendimento do mundo. Bizzo 

(2009, p. 16) enfatiza que “o domínio dos fundamentos científicos hoje em dia é 

indispensável para poder realizar tarefas tão triviais como ler um jornal ou assistir 

televisão”. 

Sendo assim, o ensino de Ciências, por meio de sua organização e concretização, 

possibilita ao estudante o acesso ao conhecimento científico didatizado, a partir do 

momento em que ele investiga sobre os fenômenos da Natureza e compromete-se com 

o desenvolvimento do letramento científico (BRASIL, 2017), que articula toda área de 

ciências dentro das habilidades e dos conhecimentos que devem ser mobilizados na 

aprendizagem dos estudantes.  

Ressalta-se ainda que o letramento cientifico propõe um conhecimento aplicado, 

que intervenha no mundo real com base nos princípios éticos e sustentáveis, no qual, 

os estudantes devem desenvolver habilidades suficientes para tomar decisões no 

desenvolvimento investigativo e no desenvolvimento que a ciência traz ao longo da 

história da humanidade. 

Ademais, SANTOS (2007),cita que: 

 [...]o letramento dos cidadãos vai desde o 

letramento no sentido do entendimento de 

princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a 

capacidade de tomada de decisão em questões 
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relativas a ciência e tecnologia em que estejam 

diretamente envolvidos, sejam decisões pessoais ou 

de interesse público. Assim, uma pessoa 

funcionalmente letrada em ciência e tecnologia 

saberia, por exemplo, preparar adequadamente 

diluições de produtos domissanitários; 

compreender satisfatoriamente as especificações 

de uma bula de medicamento; adotar profilaxia 

para evitar doenças básicas; exigir que as 

mercadorias atendam às exigências legais de 

comercialização, como especificação de data de 

validade, cuidados técnicos de manuseio, indicação 

dos componentes ativos; operar produtos 

eletroeletrônicos e etc.  

 
Além disso, o letramento como prática social implica a participação ativa do 

indivíduo na sociedade, em uma perspectiva de igualdade social. 

Outrossim, o letramento como prática social, implica a participação ativa do 

indivíduo na sociedade, em uma perspectiva de igualdade social escolar e permite 

amplas formas de ver e compreender o meio, de maneira crítica, a partir do 

entendimento das relações existentes na realidade.  

Assim, percebe-se que o letramento cientifico envolve a capacidade de 

compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), e assim, permite ao 

estudante dispor de conhecimentos científicos e tecnológicos, necessários para se 

desenvolver no cotidiano, visando conhecer as complexas relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade e assim ser capaz de fazer escolhas conscientes, que envolvam 

tanto o aspecto individual, quanto o coletivo e o socioambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ensino de ciências tem um papel importante, 

pois traz aos alunos conhecimentos para garantir 

as necessidades humanas, bem como, saúde e 

questões ambientais. 

 

Eslivaine Severino Barboza Peres 
 

Não basta que os alunos apenas se 

apropriem do conhecimento, eles 

precisam aprender a articulá-los. 

 

Rosiane Do Rocio Kirschke Correa 
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): Desde o início do 

processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza científica e técnica, por 

sua presença variada, podem ser de grande ajuda, que permitem diferentes formas de 

expressão. Não se trata somente em ensinar a ler a escrever para que os alunos possam 

aprender Ciências, mas de fazer usos das Ciências para que os alunos possam aprender 

Ciências. (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p. 62). 

Neste sentido, Santos e Mortimer (2000) elucidam sobre os princípios 

diferenciadores para desenvolver propostas que possibilitem compreender as relações 

que se estabelecem entre ciência tecnologia e sociedade, como por exemplo: a 

preocupação com a formação de atitudes e valores em contraposição ao ensino 

memorístico; a abordagem temática em contraposição aos extensos programas de 

ciências fora do contexto dos estudantes; o ensino que conduza o estudante a ser ativo 

e participativo em contraposição ao ensino passivo, sem espaço para o estudante expor 

suas ideias e aspirações.  

E, além disso, a ciência e a tecnologia têm 
interferido no ambiente e suas aplicações têm sido 
objeto de muitos debates éticos, o que torna 
inconcebível a ideia de uma ciência pela ciência, 
sem consideração de seus efeitos e aplicações 
(SANTOS e MORTIMER, 2000, p.111).  

 

Sendo assim, essa perspectiva oportuniza ao estudante se envolver com 

questões socioambientais e tecnológicas, a ponto de conhecer e atuar frente a estes 

assuntos em âmbito local e global, ter interesse pela ciência e percebê-la como 

construção humana, reconhecendo sua importância para ele e para a sociedade e 

compreender sua relação histórica e social. Segundo Borges e Moraes (1998, p. 22) “as 

crianças pequenas também devem registrar no papel o que fizeram e o que aprenderam, 

mesmo se ainda não tiverem alfabetizadas.” 

Ensinar ciências é inquietar as 

crianças, desafiá-las a refletir e a ser 

um eterno perguntador. 

 

Silvania Geller 
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Conforme as Orientações Curriculares de Mato Grosso, a alfabetização e 

letramento científico tornaram-se mais que uma necessidade, uma exigência, pois nos 

permitem ampliar a forma de ver, sentir, apreciar e fazer uso dos recursos naturais, de 

maneira consciente e sustentável, ao passo que nos ajudam a estabelecer relações de 

harmonia entre Ciência, Sociedade e Tecnologia. Perrenoud (2000) acredita que o 

professor em sua prática docente deve dominar os saberes a serem ensinados em sala 

de aula, ter competências para assim relacionar tais saberes, técnicas, atitudes e por 

fim ter um novo papel de professor. 

3.2.2 Unidades temáticas  

“É papel da escola e do professor estimular os 

alunos a perguntarem e a buscarem respostas sobre 

a vida humana, sobre os ambientes e recursos 

tecnológicos que fazem parte do cotidiano”. PCNs 

(1997, p. 61) 

 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) para 

orientar a elaboração do currículo de Ciências e facilitar a compreensão, as 

aprendizagens essenciais a ser asseguradas neste componente curricular foram 

A escola precisa proporcionar ao 
longo da vida escolar, como e onde 

os alunos podem buscar os 
conhecimentos que necessitam 

para sua vida diária. Não é 
somente dentro da sala de aula 

que os alunos obtêm informações 
científicas. Atividades pedagógicas 
desenvolvidas que incluam espaços 
como museus, zoológico, internet, 

alguns programas de televisão, 
bibliotecas escolares e também 
aulas práticas, saídas de campo, 
feiras de ciências, entre outros, 

poderão propiciar uma 
aprendizagem significativa. 

 
Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 7) 
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organizadas em três unidades temáticas: Matéria e energia, Vida e evolução e Terra e 

Universo.  

3.2.3 Matéria e energia 

o ensino de ciências deve, sobretudo, proporcionar 

a todos os estudantes a oportunidade de 

desenvolver capacidades que neles despertem a 

inquietação diante do desconhecido, buscando 

explicações lógicas e razoáveis, amparadas em 

elementos tangíveis, de maneira testável”. Bizzo 

(2009, p. 17) 

 

A unidade temática Matéria e energia contempla o estudo de materiais e suas 

transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de 

construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia.  

Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes à ocorrência, 

à utilização e ao processamento de recursos naturais e energéticos empregados na 

geração de diferentes tipos de energia e na produção e no uso responsável de materiais 

diversos. Discute-se, também, a perspectiva histórica da apropriação humana desses 

recursos, com base, por exemplo, na identificação do uso de materiais em diferentes 

ambientes e épocas e sua relação com a sociedade e a tecnologia.14 

Em síntese, valorizam-se, nessa fase, os elementos mais concretos e os 

ambientes que os cercam (casa, escola e bairro), oferecendo aos alunos a oportunidade 

de interação, compreensão e ação no seu entorno.  

3.2.4  Vida e evolução  

Mostrar a ciência como um conhecimento que 

colabora para a compreensão do mundo e suas 

transformações, para reconhecer o homem 

como parte do universo e como indivíduos, é 

meta que se propõe para o ensino da área na 

escola fundamental. A apropriação de seus 

conceitos e procedimentos pode contribuir para 

o questionamento do que se vê e ouve, para a 

ampliação das explicações acerca dos fenômenos 

da natureza, para a compreensão e valorização 

dos modos de intervir na natureza e de utilizar 

seus recursos, para a compreensão dos recursos 

 
14 Esse texto é parte integrante da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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tecnológicos que realizam essas mediações, para 

a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 

relações entre Ciências, Sociedade e Tecnologia. 

PCN (BRASIL, 2000, p. 24) 

 

A unidade temática Vida e evolução propõe o estudo de questões relacionadas 

aos seres vivos (incluindo os seres humanos), suas características e necessidades, e a 

vida como fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à 

compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no 

planeta. Estudam-se características dos ecossistemas destacando-se as interações dos 

seres vivos com outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com 

destaque para as interações que os seres humanos estabelecem entre si e com os 

demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a 

importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais 

ecossistemas brasileiros. 15 

Outro foco dessa unidade é a percepção de que o corpo humano é um todo 

dinâmico e articulado, e que a manutenção e o funcionamento harmonioso desse 

conjunto dependem da integração entre as funções específicas desempenhadas pelos 

diferentes sistemas que o compõem. Além disso, destacam-se aspectos relativos à 

saúde, compreendida não somente como um estado de equilíbrio dinâmico do corpo, 

mas como um bem da coletividade, abrindo espaço para discutir o que é preciso para 

promover a saúde individual e coletiva, inclusive no âmbito das políticas públicas.  

Pretende-se que os estudantes, ao terminarem o Ensino Fundamental, estejam 

aptos a compreender a organização e o funcionamento de seu corpo, assim como a 

interpretar as modificações físicas e emocionais que acompanham a adolescência e a 

reconhecer o impacto que elas podem ter na autoestima e na segurança de seu próprio 

corpo. É também fundamental que tenham condições de assumir o protagonismo na 

escolha de posicionamentos que representem autocuidado com seu corpo e respeito 

com o corpo do outro, na perspectiva do cuidado integral à saúde física, mental, sexual 

e reprodutiva. Além disso, os estudantes devem ser capazes de compreender o papel 

do Estado e das políticas públicas (campanhas de vacinação, programas de atendimento 

à saúde da família e da comunidade, investimento em pesquisa, campanhas de 

 
15 Esse texto é parte integrante da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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esclarecimento sobre doenças e vetores, entre outros) no desenvolvimento de 

condições propícias à saúde. 

3.2.5 Terra e Universo 

O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve 
contribuir para o domínio das técnicas de leitura e 
escrita; permitir o aprendizado dos conceitos 
básicos das ciências naturais e da aplicação dos 
princípios aprendidos a situações práticas; 
possibilitar a compreensão das relações entre a 
ciência e a sociedade e dos mecanismos de 
produção e apropriação dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e a 
sistematização dos saberes e da cultura regional e 
local. Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986, p. 26-27) 
 

Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de 

características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – suas dimensões, 

composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles. Ampliam-se 

experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas 

habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem como de observação dos 

principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a construção dos 

conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em distintas culturas 

ao longo da história da humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses 

conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras formas 

de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas 

originários. 

Assim, ao abranger com maior detalhe características importantes para a 

manutenção da vida na Terra, como o efeito estufa e a camada de ozônio, espera-se que 

os estudantes possam compreender também alguns fenômenos naturais como vulcões, 

tsunamis e terremotos, bem como aqueles mais relacionados aos padrões de circulação 

atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos 

movimentos da Terra, em uma perspectiva de maior ampliação de conhecimentos 

relativos à evolução da vida e do planeta, ao clima e à previsão do tempo, entre outros 

fenômenos.16 

 
16 Esse texto é parte integrante da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 



 

Página | 109  
 

3.3 Competências específicas do componente curricular (BNCC) 

[...] a todas as crianças, situações problemáticas que 
possibilitem o conhecimento físico e o 
desenvolvimento intelectual e afetivo, atividades 
em que possam explorar os materiais, fatos e 
fenômenos à sua volta, testar idéias, observar e 
registrar propriedades, pensar e refletir a partir dos 
resultados alcançados, discutir com seus pares, 
havendo somente a posteriori uma conceituação 
que lhes permitisse ampliar a compreensão dos 
fenômenos que encontram ao seu redor, ou seja, 
uma nova cultura experimental. Essas atividades 
devem desenvolver o conhecimento científico de 
modo significativo, interessante e prazeroso, 
relacionado ao contexto sócio-político-econômico-
cultural. (SILVA, 2006, p. 12). 
 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais 

da BNCC, a área de Ciências da Natureza – e, por consequência, o componente curricular 

de Ciências –, devem garantir aos alunos o desenvolvimento de competências 

específicas.  

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, 

e o conhecimento científico 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;  
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5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações 

confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a 

consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e 

valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de 

qualquer natureza;  

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e 

comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética;  

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, 

compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando 

o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas 

tecnologias;  

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das 

Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-

tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários.  

3.4 Organizador curricular  

CIÊNCIAS 

1º ano 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Matéria 

e 

energia 

Características dos materiais 

Características de diferentes materiais 

Descarte de materiais (Reciclável/Não 

reciclável). 

 

(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. 

Vida e 

evolução 

Corpo humano 

Respeito à diversidade 

Partes do corpo humano e suas 

funções (Cabeça, tronco e membros). 

(EF01CI02) Localizar, nomear e 

representar graficamente (por meio de 

desenhos) partes do corpo humano e 

explicar suas funções. 

Vida e 

evolução 

Corpo humano 

Respeito à diversidade 

Hábitos de higiene pessoal. 

(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 
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orelhas etc.) são necessários para a 

manutenção da saúde. 

Vida e 

evolução 

Corpo humano 

Respeito à diversidade 

Características físicas e respeito às 

diversidades. 

(EF01CI04) Comparar características 

físicas entre os colegas, reconhecendo 

a diversidade e a importância da 

valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças. 

Terra e 

Universo 

Escalas de tempo 

Escalas de tempo. 

Períodos diários, semanais, mensais e 

anuais. 

(EF01CI05) Identificar e nomear 

diferentes escalas de tempo: os 

períodos diários (manhã, tarde, noite) e 

a sucessão de dias, semanas, meses e 

anos. 

Terra e 

Universo 

Escalas de tempo 

Escalas de tempo. 

Sucessão de dias e noites. (Seres 

humanos e outros seres vivos) 

(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. 

 

2º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Matéria 

e 

energia 

Propriedades e usos dos materiais 

Prevenção de acidentes domésticos 

Características dos diferentes materiais 

(metais, madeiras, papeis, vidros e 

plásticos). 

Origem (Vegetal/ Animal/Mineral). 

(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 

Propriedades e usos dos materiais 

Prevenção de acidentes domésticos 

Propriedades físicas dos materiais. 

Flexibilidade, dureza, transparência 

etc.). 

(EF02CI02) Propor o uso de diferentes 

materiais para a construção de 

objetos de uso cotidiano, tendo em 

vista algumas propriedades desses 

materiais (flexibilidade, dureza, 

transparência etc.). 

Matéria 

e 

energia 

Propriedades e usos dos materiais 

Prevenção de acidentes domésticos 

Prevenção de acidentes domésticos. 

(EF02CI03) Discutir os cuidados 

necessários à prevenção de acidentes 

domésticos (objetos cortantes e 

inflamáveis, eletricidade, produtos de 

limpeza, medicamentos etc.). 

Vida e 

evolução 

Seres vivos no ambiente. 

Plantas 

Características das plantas e animais do 

seu cotidiano. (Tamanho, forma, cor, 

fase da vida, local onde se 

desenvolvem 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 eles vivem. 

 

Vida e 

evolução 

Seres vivos no ambiente. 

Plantas. 

Água e luz como fatores essenciais para 

a sobrevivência. 

(EF02CI05) Investigar a importância da 

água e da luz para a manutenção da 

vida de plantas em geral. 
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Vida e 

evolução 

Seres vivos no ambiente 

Plantas: 

Partes das plantas e suas funções (raiz, 

caule, folha flor e fruto). 

Relação entre as plantas com o 

ambiente e os demais seres vivos. 

(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. 

Terra e 

Universo 

Movimento aparente do Sol no céu 

O Sol como fonte de luz e calor 

Posições e tamanho da sombra 

projetada. 

(EF02CI07) Descrever as posições do 

Sol em diversos horários do dia e 

associá-las ao tamanho da sombra 

projetada. 

Terra e 

Universo 

Movimento aparente do Sol no céu 

O Sol como fonte de luz e calor 

Radiação solar. 

Aquecimento e reflexão (efeitos em 

diferentes tipos de superfície). 

(EF02CI08) Comparar o efeito da 

radiação solar (aquecimento e 

reflexão) em diferentes tipos de 

superfície (água, areia, solo, 

superfícies escura, clara e metálica 

etc.). 

 

3º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Matéria e 

energia 

Produção de som 

Efeitos da luz nos materiais 

Saúde auditiva e visual 

Som 

vibração de variados objetos e suas 

variáveis 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a 

partir da vibração de variados 

objetos e identificar variáveis que 

influem nesse fenômeno. 

Matéria e 

energia 

Produção de som 

Efeitos da luz nos materiais 

Saúde auditiva e visual 

Luz. 

passagem da luz através de objetos 

(transparentes, polidos e opacos). 

(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). 

Matéria e 

energia 

Produção de som 

Efeitos da luz nos materiais 

Saúde auditiva e visual 

Saúde auditiva e visual. 

(EF03CI03) Discutir hábitos 

necessários para a manutenção da 

saúde auditiva e visual considerando 

as condições do ambiente em 

termos de som e luz. 

Vida e 

evolução 

Características e desenvolvimento dos 

animais 

Animais do cotidiano ( modo de vida). 

(EF03CI04) Identificar características 

sobre o modo de vida (o que comem, 

como se reproduzem, como se 

deslocam etc.) dos animais mais 

comuns no ambiente próximo. 

Vida e 

evolução 

Características e desenvolvimento dos 

animais 

Animais aquáticos e terrestres: 

Adaptações ao ambiente onde vivem. 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as 

alterações que ocorrem desde o 

nascimento em animais de 
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diferentes meios terrestres ou 

aquáticos, inclusive o homem. 

Vida e 

evolução 

Características e desenvolvimento dos 

animais 

Animais: Características comuns de cada 

grupo. 

Adicionar habilidade relatando seres 

vertebrados e invertebrados. LRV. 

 

(EF03CI06) Comparar alguns animais 

e organizar grupos com base em 

características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 

bico, garras, antenas, patas etc.). 

Terra e 

Universo 

Características da Terra 

Observação do céu 

Usos do solo 

Planeta Terra:  Características gerais. 

(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.). 

Terra e 

Universo 

Características da Terra 

Observação do céu 

Usos do solo 

Rotação e translação da Terra; 

Observação dos astros. 

 

(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. 

Terra e 

Universo 

Características da Terra 

Observação do céu 

Usos do solo 

Solo 

Tipos de solo (arenoso, argiloso e 

humífero). 

(EF03CI09) Comparar diferentes 

amostras de solo do entorno da 

escola com base em características 

como cor, textura, cheiro, tamanho 

das partículas, permeabilidade etc. 

Terra e 

Universo 

Características da Terra 

Observação do céu 

Usos do solo 

Solo 

Importância do solo na produção de 

alimentos e no cultivo de vegetais. 

Extração de materiais. 

(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. 

      

4º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Matéria 

e 

energia 

Misturas 

Transformações reversíveis e não 

reversíveis 

Misturas: 

Propriedades físicas observáveis e 

composição. 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida 

diária, com base em suas propriedades 

físicas observáveis, reconhecendo sua 

composição 
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Matéria 

e 

energia 

Misturas 

Transformações reversíveis e não 

reversíveis 

Transformações químicas e físicas da 

matéria: 

Materiais do cotidiano. 

 

(EF04CI02) Testar e relatar 

transformações nos materiais do dia a 

dia quando expostos a diferentes 

condições (aquecimento, resfriamento, 

luz e umidade). 

Matéria 

e 

energia 

Misturas 

Transformações reversíveis e não 

reversíveis 

Transformações químicas e físicas da 

matéria: 

Mudanças reversíveis e não-

reversíveis. 

(EF04CI03) Concluir que algumas 

mudanças causadas por aquecimento 

ou resfriamento são reversíveis (como 

as mudanças de estado físico da água) 

e outras não (como o cozimento do 

ovo, a queima do papel etc.). 

Vida e 

evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

Cadeias alimentares (seres 

produtores, consumidores e 

decompositores). 

(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. 

Vida e 

evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

Ciclo da matéria e fluxo de energia. 

(Semelhanças e diferenças entre os 

componentes vivos e não vivos). 

(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. 

Vida e 

evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

Decomposição: 

Participação dos Fungos e Bactérias. 

 

(EF04CI06) Relacionar a participação 

de fungos e bactérias no processo de 

decomposição, reconhecendo a 

importância ambiental desse processo. 

Vida e 

evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microrganismos 

Microrganismos (Fungos e Bactérias). 

Produção de alimentos, combustíveis 

e medicamentos. 

 

(EF04CI07) Verificar a participação de 

microrganismos na produção de 

alimentos, combustíveis, 

medicamentos, entre outros. 

Vida e 

evolução 

Cadeias alimentares simples; 

Microrganismos; 

Prevenção e transmissão de doenças: 

(vírus, bactérias e protozoários). 

(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. 

Terra e 

Universo 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos cíclicos e 

cultura 

Pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e 

Oeste). 

(EF04CI09) Identificar os pontos 

cardeais, com base no registro de 

diferentes posições relativas do Sol e 

da sombra de uma vara (gnômon). 
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posição do Sol e das sombras 

(gnômon). 

Terra e 

Universo 

Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos cíclicos e 

cultura 

Pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e 

Oeste). 

comparação entre sombra e bússola. 

(EF04CI10) Comparar as indicações dos 

pontos cardeais resultantes da 

observação das sombras de uma vara 

(gnômon) com aquelas obtidas por 

meio de uma bússola. 

Terra e 

Universo 

Pontos cardeais; 

Calendários, fenômenos cíclicos e 

cultura; 

Fases da lua (Cheia, Minguante, Nova 

e Crescente); 

Calendários. 

(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. 

 

5º ANO 
UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Matéria e 

energia 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

 Reciclagem 

Propriedades físicas da matéria: 

Fenômenos da vida cotidiana. 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da 

vida cotidiana que evidenciem 

propriedades físicas dos materiais – 

como densidade, condutibilidade 

térmica e elétrica, respostas a forças 

magnéticas, solubilidade, respostas 

a forças mecânicas (dureza, 

elasticidade etc.), entre outras. 

Matéria e 

energia 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

 Reciclagem 

Água: 

Mudanças de estado físico da água; 

Ciclo da água na natureza; 

Usos da água. 

(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). 

Matéria e 

energia 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

 Reciclagem 

Preservação e recuperação da 

cobertura vegetal e sua relação com o 

ciclo da água; 

Preservação do solo e qualidade do ar. 

(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. 

Matéria e 

energia 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

 Reciclagem 

(EF05CI04) Identificar os principais 

usos da água e de outros materiais 

nas atividades cotidianas para 

discutir e propor formas 
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Uso racional da água e de outros 

materiais. 

sustentáveis de utilização desses 

recursos. 

Matéria e 

energia 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 

 Reciclagem 

Lixo 

Consumo consciente. 

Reciclagem. 

(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. 

Vida e 

evolução 

Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas digestório, 

respiratório e circulatório 

Sistema Digestório (Anatomia e 

funcionamento); 

Sistema Respiratório (Anatomia e 

funcionamento). 

 

 

(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. 

Vida e 

evolução 

Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas digestório, 

respiratório e circulatório 

Sistema Circulatório (Anatomia e 

funcionamento); 

Sistema Excretor (Anatomia e 

funcionamento). 

(EF05CI07) Justificar a relação entre 

o funcionamento do sistema 

circulatório, a distribuição dos 

nutrientes pelo organismo e a 

eliminação dos resíduos produzidos. 

Vida e 

evolução 

Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas digestório, 

respiratório e circulatório 

Grupos alimentares 

Cardápio equilibrado (sugestão 

suprimir); 

Alimentação saudável (grupos 

alimentares). 

(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. 

Vida e 

evolução 

Nutrição do organismo 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas digestório, 

respiratório e circulatório 

Distúrbios nutricionais: 

Análise de hábitos. 

 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de 

distúrbios nutricionais (como 

obesidade, subnutrição etc.) entre 

crianças e jovens a partir da análise 

de seus hábitos (tipos e quantidade 

de alimento ingerido, prática de 

atividade física etc.). 

Terra e 

Universo 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos óticos 

Constelações. 

(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. 
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Terra e 

Universo 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos óticos 

Movimentos do Planeta Terra: 

Rotação; 

Translação (ano, ano bissexto e as 

estações do ano). 

 

(EF05CI11) Associar o movimento 

diário do Sol e das demais estrelas 

no céu ao movimento de rotação da 

Terra. 

Terra e 

Universo 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos óticos 

Fases da lua (Cheia, Nova, Minguante e 

Crescente); 

Registro das formas. 

(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. 

Terra e 

Universo 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos óticos 

Instrumentos óticos: Construção e 

projeção. 

(EF05CI13) Projetar e construir 

dispositivos para observação à 

distância (luneta, periscópio etc.), 

para observação ampliada de 

objetos (lupas, microscópios) ou 

para registro de imagens (máquinas 

fotográficas) e discutir usos sociais 

desses dispositivos. 

      

3.5 Orientações metodológicas 

O próprio documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos (BRASIL, 2010) elucida que a organização do trabalho 

pedagógico deve levar em conta a mobilidade e a flexibilização de tempos e espaços 

escolares, a diversidade de materiais, o planejamento, as atividades que mobilizem o 

raciocínio, as atitudes investigativas, entre outras funções cognitivas. 

Nesse sentido, questiona-se, como organizar e fundamentar ações pedagógicas 

a respeito da área de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, que contribuam para 

a formação integral do estudante. Contribuir para uma proposta de Educação Integral, 

significa criar estratégias que assegurem aos estudantes apropriar-se a diferentes 

linguagens, o acesso aos veículos de comunicação, à prática da leitura, à crítica e, 

principalmente, à produção de comunicação como instrumento de participação 

democrática, trata-se de proporcionar uma formação que reconheça a diversidade 



 

Página | 118  
 

como patrimônio imaterial fundamental da sociedade, que incentive a educação 

ambiental e o respeito aos direitos humanos (BRASIL, 2009).  

Sendo assim, o ensino de ciências não pode ser visto como apenas uma mera 

transmissão de conhecimentos científico-tecnológicos ou como um espaço para elevar 

as conquistas das ciências e sua supremacia sobre as demais formas de atividades 

humana. Pelo contrário, deve mostrar a ciência como conhecimento que colabora para 

a compreensão do mundo e suas transformações, reconhecendo o ser humano como 

indivíduo que faz parte Universo por meio de uma proposta pedagógica inovadora.  

A busca de informações em fontes variadas é um procedimento importante para 

o ensino e aprendizagem no ensino de ciências, pois permite ao aluno a obtenção de 

dados a serem analisados para a elaboração de suas ideias, atitudes e ações, as quais 

contribuem para o desenvolvimento da autonomia com relação à construção do 

conhecimento.  

É importante considerar os processos investigativos que os estudantes 

desenvolvem progressivamente, atividades que envolvam cooperação e o trabalho 

coletivo, para que eles amplifiquem suas habilidades, de modo a compartilhar as 

intervenções e as resoluções de problemas. Razão pela qual, torna-se fundamental 

estimular continuamente o interesse e a curiosidade científica, oportunizando a 

definição de problemas, levantamento de dados, compartilhamento de ideias sobre os 

resultados alcançados e atividades que promovam a comunicação e a interação entre 

todos os estudantes.  

Vale destacar que, no ensino de ciências quando se estabelece os procedimentos 

investigativos, esses, não estão atreladas as atividades realizadas somente em 

ambientes de laboratório, existem outros espaços de aprendizagem que podem ser 

privilegiados na ação docente, sendo esses formais e não formais. 

O compromisso com a progressão dos estudantes durante toda educação básica, 

está revelado nas habilidades que foram escolhidas para construção do currículo, nos 

elementos que serão escolhidos para o planejamento escolar e nas relações indicadas 

pelo professor para vivenciar as aprendizagens. Tanto a progressão quanto os 

procedimentos investigativos são pontos importantes, que precisam ser observados no 

momento do planejamento escolar.  
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Segundo Vygotsky (1991b), a mente humana cria estruturas cognitivas 

necessárias à compreensão de um determinado conceito trabalhado no processo 

ensino-aprendizagem. As estruturas cognitivas dependem desse processo para 

evoluírem e somente serão construídas à medida que novos conceitos forem 

trabalhados. Esse processo propicia a internalização dos conceitos e sua reconstrução 

na mente do estudante.  

Por meio dessa mediação, “quanto mais relações conceituais, interdisciplinares 

e contextuais, que o estudante puder estabelecer, maior a possibilidade de 

reconstrução interna de significados (internalização) e de ampliar seu desenvolvimento 

cognitivo”. (ROCHA, Lucileni Nichelatti, 2014, PÁG.16) 

O professor deverá promover a socialização dos conhecimentos prévios, criar 

situações em que se estabeleçam os conflitos necessários para a aprendizagem 

significativa, porque os aprendizados dos estudantes começam muito antes do contato 

com a escola.  

Ao selecionar os conteúdos a serem ensinados na 

disciplina de Ciências, o professor deverá organizar 

seu trabalho tendo como referências: o tempo 

disponível para o trabalho pedagógico; o Projeto 

Político Pedagógico da escola; os interesses da 

realidade local e regional onde a escola está 

inserida; a análise crítica dos livros didáticos e 

paradidáticos da área de Ciências; e as informações 

atualizadas sobre os avanços da produção científica.  

Para isso, é necessário que os conteúdos específicos 

de Ciências sejam entendidos em sua complexidade 

de relações conceituais não dissociados em áreas de 

conhecimento físico, químico e biológico, mas 

visando uma abordagem integradora. 

Tais conteúdos podem ser entendidos a partir da 

mediação didática estabelecida pelo professor, que 

pode fazer uso de estratégias que estabeleçam 

relações interdisciplinares e contextuais, 

envolvendo, desta forma, conceitos de outras 

disciplinas e questões tecnológicas, sociais, 

culturais, éticas e políticas. (DCE – Ciências 2008 p. 

68) 

 
Ante o exposto, torna-se essencial a valorização de elementos da prática 

pedagógica no ensino de Ciências, que incluem a observação e pesquisa, através da 

utilização de diversos espaços, para a realização de atividades experimentais, utilizando 
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uma abordagem problematizadora, que fortalece a relação contextual e interdisciplinar, 

buscando sempre a realização de atividades coletivas. O docente deve também 

empregar os recursos instrucionais e o lúdico, para dinamizar o processo de ensino-

aprendizagem.  

4. CIÊNCIAS ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

4.1 Introdução 

O ensino de Ciências deve dar oportunidade aos alunos para construir e 

reconstruir seus próprios conceitos a partir de uma exploração intelectual do ambiente 

mais próximo, que o levará ao domínio harmonioso do meio físico social, contribuindo 

para a formação do pensamento lógico e crítico do estudante. 

O desenvolvimento dos conteúdos na disciplina de Ciências não tem como 

propósito sequenciar o trabalho didático-pedagógico do educador, mas deixar evidente 

que devem ser estudados os vários elementos que constituem o meio em que o homem 

está inserido, e do qual é totalmente dependente. Essa dependência ocorre, 

principalmente, pelo processo do conhecimento científico, que é estruturado e 

elaborado partindo de uma necessidade construída pelo próprio ser humano.  

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), “Nos 

anos finais do Ensino Fundamental, a exploração das vivências, saberes, interesses e 

curiosidades dos alunos sobre o mundo natural e material continua sendo 

fundamental. ”. Ainda segundo a BNCC: 

[...] ao longo desse percurso, percebem-se uma 

ampliação progressiva da capacidade de abstração e 

da autonomia de ação e de pensamento, em 

especial nos últimos anos, e o aumento do interesse 

dos alunos pela vida social e pela busca de uma 

identidade própria. Essas características 

possibilitam a eles, em sua formação científica, 

explorar aspectos mais complexos das relações 

consigo mesmos, com os outros, com a natureza, 

com as tecnologias e com o ambiente; ter 

consciência dos valores éticos e políticos envolvidos 

nessas relações; e, cada vez mais, atuar socialmente 

com respeito, responsabilidade, solidariedade, 

cooperação e repúdio à discriminação. Nesse 

contexto, é importante motivá-los com desafios 

cada vez mais abrangentes, o que permite que os 
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questionamentos apresentados a eles, assim como 

os que eles próprios formulam, sejam mais 

complexos e contextualizados. Além disso, à medida 

que se aproxima a conclusão do Ensino 

Fundamental, os alunos são capazes de estabelecer 

relações ainda mais profundas entre a ciência, a 

natureza, a tecnologia e a sociedade, o que significa 

lançar mão do conhecimento científico e 

tecnológico para compreender os fenômenos e 

conhecer o mundo, o ambiente, a dinâmica da 

natureza. (BRASIL, 2017, p. 341) 

 
Por conseguinte, torna-se evidente a necessidade de se fomentar o 

protagonismo dos estudantes, no que diz respeito às suas escolhas e aos 

posicionamentos adotados por eles, de maneira que possam valorizar não apenas as 

experiências pessoais, mas também as coletivas.  

Cabe ao professor, a missão de estabelecer estratégias capazes de contribuir 

para que os educandos se tornem responsáveis, sendo que essa responsabilidade deve 

incluir não apenas o cuidado com a sua saúde física, mas também com a saúde do outro, 

em relação ainda ao cuidado integral com a saúde mental, sexual e reprodutiva. (BRASIL, 

2017, p. 341). 

4.2  O componente curricular na atualidade 

O ensino de Ciências está baseado no desenvolvimento científico e tecnológico. 

A Ciência e a tecnologia vêm aprimorando-se ao longo do tempo nas mais diversas áreas, 

que incluem a produção de alimentos, transportes, produção de medicamentos, 

combustíveis, também no que diz respeito a área de saneamento, contracepção, 

comunicações, e dentre outras áreas, a Ciência e a Tecnologia atuam na manutenção da 

vida na Terra.  

Por outro lado, é importante ressaltar que ao mesmo tempo em que os avanços 

tecnológicos propiciam benefícios à sociedade, também são capazes de provocar 

impactos ambientais, capazes de causar desequilíbrio na natureza, que atinge 

diretamente a humanidade.  

Frente a isso, a área de Ciências da Natureza tem como objetivo formar cidadãos 

capazes de compreender e respeitar o meio onde vivem, bem como fazer uma leitura 
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de mundo de forma sensível às questões ambientais, preocupados com as demandas 

éticas da sustentabilidade e da inclusão.  

4.2.1  Letramento científico 

A área de Ciências da Natureza possui um olhar articulado por diversos campos 

do saber, assegurando aos alunos o conhecimento científico e os principais processos, 

práticas e procedimentos da investigação científica. Desta forma, espera-se que os 

alunos tenham um olhar diferenciado sobre o ambiente em que vivem e sejam capazes 

de escolher e intervir visando a sustentabilidade e o bem comum. (BRASIL, MEC, BNCC, 

2017). 

Estimular a pesquisa e a atuação do aluno como protagonista na elaboração de 

questões desafiadoras, cooperativas e investigativas, bem como motivá-lo a propor 

soluções para as problemáticas levantadas, fortalece sua formação no processo de 

alfabetização cientifica, ampliando e consolidando seus conhecimentos sobre as 

relações de interdependência entre ser humano, natureza, transformações 

socioambientais e sustentabilidade.  

 

4.2.2  Unidades temáticas 

 A área de Ciências da Natureza é muito vasta, pois abrange o debate a respeito 

da origem da vida, evolução, recursos naturais, fontes de energia, Sistema Solar, isto é, 

o universo como um todo, compreendido e regulado por normas ou leis de origem 

natural. 

 Para que os diversos temas sejam melhor organizados, a Base Nacional Comum 

Curricular (2017) organiza as aprendizagens essenciais em três unidades temáticas que 

se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental. Assim, organiza a BNCC (Brasil, 

2017): 

 

4.2.3  Matéria e energia 

 Esta unidade aborda temas referentes ao estudo de materiais e a forma como 

são transformados, as fontes e os tipos de energia, objetivando formar um 
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conhecimento em relação à natureza da matéria e os diferentes modos de utilização dos 

diferentes tipos de energia (BNCC, 2017). 

 Sendo assim, são trabalhados conceitos referentes à utilização dos recursos 

naturais, sugerindo modos sustentáveis para que o ser humano possa usufruir desses 

recursos, sem causar grandes impactos ao planeta. 

 

4.2.4  Vida e evolução 

 Na unidade Vida e Evolução, propõem-se o estudo acerca de questões 

relacionadas aos seres vivos (incluindo a espécie humana), abordando as principais 

características e necessidades para manutenção das espécies, bem como o 

entendimento dos processos evolutivos que deram origem a diversidade de formas de 

vida no planeta. 

 Estuda-se também a diversidade de ecossistemas, as relações entre os seres 

vivos e fatores abióticos. Sendo assim sugere-se nesta unidade temas que embasem a 

proteção a biodiversidade para manutenção da vida. 

 

4.2.5  Terra e universo 

Na unidade temática Terra e Universo, propõem-se o estudo das características 

da Terra, do Sol, da Lua e demais corpos celestes, suas dimensões, estrutura, localização, 

movimentos e as relações entre eles.  

São instigados também nesta unidade, a observação do céu e dos principais 

fenômenos celestes, valorizando o conhecimento das diferentes culturas ao longo da 

história da humanidade, dentre eles os povos indígenas e os que deram origem as 

populações humanas. 

Os fenômenos naturais como terremotos, tsunamis, maremotos, padrões de 

circulação atmosférica e vulcões são trabalhados nesta unidade, fazendo com que o 

conhecimento nesta área se torne abrangente e oportunize a ampliação do aprendizado 

relacionado à evolução da vida, origem e formação do planeta, previsão do tempo, entre 

outros fenômenos. 
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4.3 Competências específicas do componente curricular  

Considerando as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (2017) 

e os componentes curriculares de Ciências, deve ser garantido aos alunos o 

desenvolvimento das seguintes competências específicas: 

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 comunicar-se, 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 
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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 (BNCC, 

2017). 

 

O ensino de Ciências no Ensino Fundamental traz a base para a educação 

científica e compreensão do mundo, com o objetivo não somente de garantir a 

aprendizagem, mas também de proporcionar o entendimento e autonomia intelectual, 

para que o aluno desenvolva ações voltadas à sustentabilidade, ética, cidadania e 

democracia (Componente curricular Ciências Ensino Fundamental Anos Finais, 2018). 

 

4.4  Organizador curricular 

6º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES 

Matéria e 

energia 

 

Misturas homogêneas e 

heterogêneas 

Separação de materiais 

Materiais sintéticos 

Transformações químicas 

Misturas homogêneas e 

heterogêneas. 

Transformações Químicas. 

Separação de Misturas 

(tratamento de água e 

esgoto, a produção de sal de 

cozinha, a destilação de 

petróleo, etc). 

Produção de medicamentos: 

Sintéticos; 

Fitoterápicos. 

(EF06CI01). Classificar como homogênea ou 

heterogênea a mistura de dois ou mais materiais 

(água e sal, água e óleo, água e areia etc.). 

(EF06CI02). Identificar evidências de 

transformações químicas a partir do resultado de 

misturas de materiais que originam produtos 

diferentes dos que foram misturados (mistura de 

ingredientes para fazer um bolo, mistura de 

vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

(EF06CI03). Selecionar métodos mais adequados 

para a separação de diferentes sistemas 

heterogêneos a partir da identificação de 

processos de separação de materiais (como a 

produção de sal de cozinha, a destilação de 

petróleo, entre outros). 

(EF06CI04). Associar a produção de medicamentos 

e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento 

científico e tecnológico, reconhecendo benefícios 

e avaliando impactos socioambientais. 
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Vida e 

evolução 

 

Célula como unidade da vida 

Interação entre os sistemas 

locomotor e nervoso 

Lentes corretivas 

Célula como unidade da vida: 

Estrutura e funcionamento 

da célula animal e vegetal 

Níveis de organização 

celular: 

Célula; 

Tecido; 

Órgão; 

Sistema; 

Organismo. 

Sistema Nervoso. 

Sistema Sensorial. 

Visão: 

Problemas de visão e o uso 

de lentes corretivas. 

Interação entre Sistema 

Muscular, Ósseo e Nervoso. 

Relação do Sistema Nervoso 

com as substâncias 

psicoativas: Drogas Lícitas e 

Ilícitas. 

(EF06CI05). Explicar a organização básica das 

células e seu papel como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos. 

(EF06CI06). Concluir, com base na análise de 

ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que 

os organismos são, um complexo arranjo de 

sistemas com diferentes níveis de organização. 

(EF06CI07). Justificar o papel do sistema nervoso 

na coordenação das ações motoras e sensoriais do 

corpo, com base na análise de suas estruturas 

básicas e respectivas funções. 

(EF06CI08). Explicar a importância da visão 

(captação e interpretação das imagens) na 

interação do organismo com o meio e, com base 

no funcionamento do olho humano, selecionar 

lentes adequadas para a correção de diferentes 

defeitos da visão. 

(EF06CI09). Deduzir que a estrutura, a sustentação 

e a movimentação dos animais resultam da 

interação entre os sistemas muscular, ósseo e 

nervoso. 

(EF06CI10). Explicar como o funcionamento do 

sistema nervoso pode ser afetado por substâncias 

psicoativas. 

Terra e 

Universo 

 

Forma, estrutura e 

movimentos da Terra. 

Forma e estrutura da Terra: 

Manto, Crosta e Núcleo. 

Camadas da atmosfera. 

Tipos de rocha 

(sedimentares, 

magmáticas/ígneas e 

metamórficas). 

Rochas sedimentares e a 

formação dos fósseis. 

Forma, estrutura e 

movimentos da Terra. 

Movimentos da terra: 

Rotação; 

Translação. 

Estações do ano. 

(EF06CI11). Identificar as diferentes camadas que 

estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à 

atmosfera) e suas principais características. 

(EF06CI12). Identificar diferentes tipos de rocha, 

relacionando a formação de fósseis a rochas 

sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

(EF06CI13). Selecionar argumentos e evidências 

que demonstrem a esfericidade da Terra. 

(EF06CI14). Inferir que as mudanças na sombra de 

uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes 

períodos do ano são uma evidência dos 

movimentos relativos entre a Terra e o Sol, que 

podem ser explicados por meio dos movimentos 

de rotação e translação da Terra e da inclinação de 

seu eixo de rotação em relação ao plano de sua 

órbita em torno do Sol. 

 

7º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
CONTEÚDOS 

HABILIDADES 

Matéria e 

energia 

Máquinas simples. 

Formas de propagação do calor. 

(EF07CI01). Discutir a aplicação, ao longo da 

história, das máquinas simples e propor 
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 Equilíbrio termodinâmico e vida 

na Terra. 

História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas. 

Máquinas simples: 

Alavancas; 

Cunha; 

Polias; 

Roldanas; 

Engrenagens; 

Plano Inclinado 

Temperatura: 

Calor; 

Sensação térmica. 

Formas de propagação do calor. 

Equilíbrio termodinâmico e vida 

na Terra. 

Tipos de combustíveis. 

Máquinas térmicas. 

História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas, e suas 

mudanças ao longo do tempo. 

soluções e invenções para a realização de 

tarefas mecânicas cotidianas. 

(EF07CI02). Diferenciar temperatura, calor e 

sensação térmica nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmico cotidianas. 

(EF07CI03). Utilizar o conhecimento das formas 

de propagação do calor para justificar a 

utilização de determinados materiais 

(condutores e isolantes) na vida cotidiana, 

explicar o princípio de funcionamento de alguns 

equipamentos (garrafa térmica, coletor solar 

etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a 

partir desse conhecimento. 

(EF07CI04). Avaliar o papel do equilíbrio 

termodinâmico para a manutenção da vida na 

Terra, para o funcionamento de máquinas 

térmicas e em outras situações cotidianas. 

(EF07CI05). Discutir o uso de diferentes tipos de 

combustível e máquinas térmicas ao longo do 

tempo, para avaliar avanços, questões 

econômicas e problemas socioambientais 

causados pela produção e uso desses materiais 

e máquinas. 

(EF07CI06). Discutir e avaliar mudanças 

econômicas, culturais e sociais, tanto na vida 

cotidiana quanto no mundo do trabalho, 

decorrentes do desenvolvimento de novos 

materiais e tecnologias (como automação e 

informatização). 

 

Vida e 

evolução 

Diversidade de ecossistemas. 

Fenômenos naturais e impactos 

ambientais. 

Programas e indicadores de 

saúde pública. 

Diversidade de ecossistemas 

brasileiros. 

Fenômenos naturais e impactos 

ambientais causados pela ação 

humana (Brasil e Mato Grosso). 

Condições de saúde da 

comunidade: 

Indicadores de saúde pública; 

Programas de políticas públicas. 

Sistema imunológico: 

Vacinação. 

Uso da tecnologia relacionado à 

qualidade de vida e à saúde 

humana. 

(EF07CI07). Caracterizar os principais 

ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à 

quantidade de água, ao tipo de solo, à 

disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 

correlacionando essas características à flora e 

fauna específicas. 

(EF07CI08). Avaliar como os impactos 

provocados por catástrofes naturais ou 

mudanças nos componentes físicos, biológicos 

ou sociais de um ecossistema afetam suas 

populações, podendo ameaçar ou provocar a 

extinção de espécies, alteração de hábitos, 

migração etc. 

(EF07CI09). Interpretar as condições de saúde 

da comunidade, cidade ou estado, com base na 

análise e comparação de indicadores de saúde 

(como taxa de mortalidade infantil, cobertura 

de saneamento básico e incidência de doenças 

de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) 
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e dos resultados de políticas públicas 

destinadas à saúde. 

(EF07CI10). Argumentar sobre a importância da 

vacinação para a saúde pública, com base em 

informações sobre a maneira como a vacina 

atua no organismo e o papel histórico da 

vacinação para a manutenção da saúde 

individual e coletiva e para a erradicação de 

doenças. 

(EF07CI11). Analisar historicamente o uso da 

tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes 

dimensões da vida humana, considerando 

indicadores ambientais e de qualidade de vida. 

 

 

Terra e 

Universo 

 

 

 

Composição do ar. 

Efeito estufa. 

Camada de ozônio. 

Fenômenos naturais (vulcões, 

terremotos e 

tsunamis). 

Placas tectônicas e deriva 

continental. 

Composição do ar. 

Efeito estufa. 

Aquecimento global. 

Camada de ozônio 

Fenômenos naturais. 

Fenômenos naturais: 

Teoria da Deriva Continental. 

(EF07CI12). Demonstrar que o ar é uma mistura 

de gases, identificando sua composição, e 

discutir fenômenos naturais ou antrópicos que 

podem alterar essa composição. 

(EF07CI13). Descrever o mecanismo natural do 

efeito estufa, seu papel fundamental para o 

desenvolvimento da vida na Terra, discutir as 

ações humanas responsáveis pelo seu aumento 

artificial (queima dos combustíveis fósseis, 

desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e 

implementar propostas para a reversão ou 

controle desse quadro. 

(EF07CI14). Justificar a importância da camada 

de ozônio para a vida na Terra, identificando os 

fatores que aumentam ou diminuem sua 

presença na atmosfera, e discutir propostas 

individuais e coletivas para sua preservação. 

(EF07CI15). Interpretar fenômenos naturais 

(como vulcões, terremotos e tsunamis) e 

justificar a rara ocorrência desses fenômenos 

no Brasil, com base no modelo das placas 

tectônicas. 

(EF07CI16). Justificar o formato das costas 

brasileira e africana com base na teoria da 

deriva dos continentes. 

 

8º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTOOS HABILIDADES 

Matéria e 

energia 

 

Fontes e tipos de energia 

Transformação de energia 

(EF08CI01). Identificar e classificar diferentes fontes 

(renováveis e não renováveis) e tipos de energia 

utilizados em residências, comunidades ou cidades. 
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Cálculo de consumo de 

energia elétrica 

Circuitos elétricos 

Uso consciente de energia 

elétrica 

Fontes e tipos de energia. 

Circuitos elétricos. 

Transformação de 

energia. 

Potência e cálculos de 

energia elétrica. 

Uso consciente de energia 

elétrica. 

Fontes e tipos de energia. 

(EF08CI02). Construir circuitos elétricos com 

pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e 

compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

(EF08CI03). Classificar equipamentos elétricos 

residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, 

geladeira etc.) de acordo com o tipo de 

transformação de energia (da energia elétrica para a 

térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). 

(EF08CI04). Calcular o consumo de eletrodomésticos 

a partir dos dados de potência (descritos no próprio 

equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o 

impacto de cada equipamento no consumo 

doméstico mensal. 

(EF08CI05). Propor ações coletivas para otimizar o 

uso de energia elétrica em sua escola e/ou 

comunidade, com base na seleção de equipamentos 

segundo critérios de sustentabilidade (consumo de 

energia e eficiência energética) e hábitos de consumo 

responsável. 

(EF08CI06). Discutir e avaliar usinas de geração de 

energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas 

etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos 

socioambientais, e como essa energia chega e é 

usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Vida e 

evolução 

 

Mecanismos reprodutivos 

Sexualidade 

Mecanismos de 

reprodução no reino 

animal. 

Mecanismos de 

reprodução no reino 

vegetal. 

Puberdade (Modificações 

das características no 

corpo de meninos e 

meninas). 

Métodos contraceptivos. 

Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e Métodos 

de prevenção. 

Sexualidade: 

-Respeito às diferenças. 

(EF08CI07). Comparar diferentes processos 

reprodutivos em plantas e animais em relação aos 

mecanismos adaptativos e evolutivos. 

(EF08CI08). Analisar e explicar as transformações que 

ocorrem na puberdade considerando a atuação dos 

hormônios sexuais e do sistema nervoso. 

(EF08CI09). Comparar o modo de ação e a eficácia 

dos diversos métodos contraceptivos e justificar a 

necessidade de compartilhar a responsabilidade na 

escolha e na utilização do método mais adequado à 

prevenção da gravidez precoce e indesejada e de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). 

(EF08CI10). Identificar os principais sintomas, modos 

de transmissão e tratamento de algumas DST (com 

ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de 

prevenção. 

(EF08CI11). Selecionar argumentos que evidenciem 

as múltiplas dimensões da sexualidade humana 

(biológica, sociocultural, afetiva e ética). 

Terra e 

Universo 

 

Sistema Sol, Terra e Lua 

Clima 

Fases da Lua Minguante, 

Crescente, Cheia e Nova). 

(EF08CI12). Justificar, por meio da construção de 

modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência 

das fases da Lua e dos eclipses, com base nas 

posições relativas entre Sol, Terra e Lua. 
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Eclipse solar e lunar. 

Movimentos de rotação e 

translação da Terra. 

Estações do ano 

Climas regionais. 

Biomas terrestres. 

Previsão do tempo. 

Equilíbrio ambiental. 

(EF08CI13). Representar os movimentos de rotação e 

translação da Terra e analisar o papel da inclinação 

do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita 

na ocorrência das estações do ano, com a utilização 

de modelos tridimensionais. 

(EF08CI14). Relacionar climas regionais aos padrões 

de circulação atmosférica e oceânica e ao 

aquecimento desigual causado pela forma e pelos 

movimentos da Terra. 

(EF08CI15). Identificar as principais variáveis 

envolvidas na previsão do tempo e simular situações 

nas quais elas possam ser medidas. 

(EF08CI16). Discutir iniciativas que contribuam para 

restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 

identificação de alterações climáticas regionais e 

globais provocadas pela intervenção humana. 

 

9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria e 

energia 

 

Aspectos quantitativos das 

transformações químicas 

Estrutura da matéria 

Radiações e suas aplicações 

na saúde 

• Mudanças de estado 

físico da matéria (com 

base no modelo de 

constituição 

submicroscópica). 

• Reações Químicas: 

✓ - Tipos de reações 

Químicas. 

✓ - Balanceamento de 

Reações Químicas. 

✓ - Modelos atômicos: 

o Dalton. 

o Thomson. 

o Rutherford. 

o Bohr. 

o Modelo     atômico 

atual. 

• Espectro de luz. 

• Transmissão e 

recepção de imagem e 

som. 

(EF09CI01). Investigar as mudanças de estado físico 

da matéria e explicar essas transformações com 

base no modelo de constituição submicroscópica. 

(EF09CI02). Comparar quantidades de reagentes e 

produtos envolvidos em transformações químicas, 

estabelecendo a proporção entre as suas massas. 

(EF09CI03). Identificar modelos que descrevem a 

estrutura da matéria (constituição do átomo e 

composição de moléculas simples) e reconhecer sua 

evolução histórica. 

(EF09CI04). Planejar e executar experimentos que 

evidenciem que todas as cores de luz podem ser 

formadas pela composição das três cores primárias 

da luz e que a cor de um objeto está relacionada 

também à cor da luz que o ilumina. 

(EF09CI05). Investigar os principais mecanismos 

envolvidos na transmissão e recepção de imagem e 

som que revolucionaram os sistemas de 

comunicação humana. 

(EF09CI06). Classificar as radiações eletromagnéticas 

por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo 

e avaliando as implicações de seu uso em controle 

remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-

ondas, fotocélulas etc. 

(EF09CI07). Discutir o papel do avanço tecnológico 

na aplicação das radiações na medicina diagnóstica 
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• Tipos de ondas 

eletromagnéticas. 

• Radiações e suas 

aplicações na saúde. 

 

(raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e 

no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia 

ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

Vida e 

evolução 

 

Hereditariedade 

Ideias evolucionistas 

Preservação da 

biodiversidade 

• Hereditariedade. 

• Mendelismo. 

• Teorias evolucionistas: 

(Lamarckismo e 

Darwinismo). 

• Evolução e diversidade 

das espécies. 

• Preservação da 

biodiversidade. 

• Unidades de 

conservação. 

• Consumo consciente e 

sustentável. 

(EF09CI08). Associar os gametas à transmissão das 

características hereditárias, estabelecendo relações 

entre ancestrais e descendentes. 

(EF09CI09). Discutir as ideias de Mendel sobre 

hereditariedade (fatores hereditários, segregação, 

gametas, fecundação), considerando-as para 

resolver problemas envolvendo a transmissão de 

características hereditárias em diferentes 

organismos. 

(EF09CI10). Comparar as ideias evolucionistas de 

Lamarck e Darwin apresentadas em textos 

científicos e históricos, identificando semelhanças e 

diferenças entre essas ideias e sua importância para 

explicar a diversidade biológica. 

(EF09CI11). Discutir a evolução e a diversidade das 

espécies com base na atuação da seleção natural 

sobre as variantes de uma mesma espécie, 

resultantes de processo reprodutivo. 

(EF09CI12). Justificar a importância das unidades de 

conservação para a preservação da biodiversidade e 

do patrimônio nacional, considerando os diferentes 

tipos de unidades (parques, reservas e florestas 

nacionais), as populações humanas e as atividades a 

eles relacionados. 

(EF09CI13). Propor iniciativas individuais e coletivas 

para a solução de problemas ambientais da cidade 

ou da comunidade, com base na análise de ações de 

consumo consciente e de sustentabilidade bem-

sucedidas. 

Terra e 

Universo 

 

Composição, estrutura e 

localização do Sistema 

Solar no Universo. 

Astronomia e cultura. 

Vida humana fora da Terra. 

Ordem de grandeza 

astronômica. 

Evolução estelar. 

• Astronomia. 

• Astronomia e cultura. 

• Viabilidade da 

sobrevivência humana 

fora da Terra. 

• Evolução estelar. 

(EF09CI14). Descrever a composição e a estrutura do 

Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas 

gigantes gasosos e corpos menores), assim como a 

localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via 

Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia 

dentre bilhões). 

(EF09CI15). Relacionar diferentes leituras do céu e 

explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do 

Sistema Solar às necessidades de distintas culturas 

(agricultura, caça, mito, orientação espacial e 

temporal etc.). 

(EF09CI16). Selecionar argumentos sobre a 

viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, 

com base nas condições necessárias à vida, nas 
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características dos planetas e nas distâncias e nos 

tempos envolvidos em viagens interplanetárias e 

interestelares. 

(EF09CI17). Analisar o ciclo evolutivo do Sol 

(nascimento, vida e morte) baseado no 

conhecimento das etapas de evolução de estrelas de 

diferentes dimensões e os efeitos desse processo no 

nosso planeta. 

 

4.5  Orientações metodológicas 

[...] não é suficiente tratar apenas das metodologias 

específicas como tem sido feito em boa parte dos 

cursos [...] isso significa ampliar o peso dos 

conteúdos específicos no currículo, ao lado das 

demais disciplinas, como os fundamentos da 

educação e outras necessárias para o perfil do 

profissional [...]. (LIBÂNEO, 2002, p. 85). 

 

No ensino de ciências a busca de informações em fontes variadas é um 

procedimento muito importante. Além de permitir ao aluno obter informações para a 

elaboração de suas ideias e atitudes, contribui para o desenvolvimento da autonomia 

com relação à obtenção do conhecimento. (BRASIL, MEC/SEF, PCNs, 1997). 

A capacidade de observar é uma habilidade que já existe em cada pessoa, mas 

cabe ao professor estimular o aluno a aprofundar os conhecimentos prévios, sempre 

com um cuidadoso planejamento para que os conteúdos estudados façam parte do 

cotidiano do aluno e da comunidade. O professor julgará a pertinência de 

aprofundamento de estudo em alguns temas e a exploração mais panorâmica de outros, 

tomando como base à realidade vivenciada pela turma. (BRASIL, MEC/SEF, PCNs, 1998). 

No Ensino de Ciências, as modalidades didáticas devem ser variadas, pois desta 

maneira, pode-se atrair o interesse e atenção dos alunos, cada qual com seu diferente 

modo de aprender (KRASILCHIK, 2004). Para que o processo de aprendizagem ocorra de 

maneira significativa, é de extrema importância que o professor utilize todos os meios 

que venham a contribuir com o rendimento dos alunos (ASTOLFI; DEVELAY, 2011). 

Há uma grande variedade de recursos didáticos que podem ser utilizados pelos 

docentes no desenvolvimento da sua disciplina (SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011). Os 

objetivos podem ser alcançados por diversos meios, como filmes, modelos didáticos, 

lousa, laboratórios, utilização de slides entre outros. 
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A seleção da modalidade didática que será utilizada na aula está relacionada com 

o conteúdo, os objetivos a serem atingidos, o nível a que está destinado e também ao 

tempo que se dispõe para a utilização dos mesmos. (KRASILCHIK, 2004). Neste mesmo 

contexto, a seleção do método a ser trabalhado vai depender dos recursos 

disponibilizados pela instituição de ensino e do interesse dos alunos.  

[...] humanizar as ciências e aproximá-las dos 
interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da 
comunidade; podem tornar as aulas de ciências 
mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, desse 
modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; 
podem contribuir para um entendimento mais 
integral de matéria científica, isto é, podem 
contribuir para a superação do ‘mar de falta de 
significação’ que se diz ter inundado as salas de aula 
de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas 
sem que muitos cheguem a saber o que significam; 
podem melhorar a formação do professor 
auxiliando o desenvolvimento de uma 
epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, 
ou seja, uma maior compreensão da estrutura das 
ciências bem como do espaço que ocupam no 
sistema intelectual das coisas. (MATTHEWS, 1995, 
p. 165). 

 

Na concepção de Bizzo (2007), o professor tem a função de selecionar material 

de qualidade para a utilização em suas aulas, porém, dentro de sua realidade. Em seu 

trabalho, Silva, Morais e Cunha (2011) ressaltam a importância da escolha e forma 

correta de utilização do material didático, para que estes recursos auxiliem sua aula e 

contribuam para a aprendizagem dos alunos. No mesmo contexto, Rossasi e Polinarski 

(2007), enfatizam a importância de o professor conhecer e ter domínio da modalidade 

didática a que se propõe a utilizar, pois pelo contrário poderá comprometer todo o 

processo de aprendizagem. 

Um dos recursos amplamente utilizados nas escolas é o quadro de giz, porém 

somente este método, não torna o ensino de Ciências completo, tendo em vista que a 

disciplina necessita de imagens. Os livros didáticos também são recursos utilizados com 

frequência pelos professores, porém nem sempre contribuem de maneira significativa, 

visto que não são utilizados de maneira correta (SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011).   

Por conseguinte, Krasilchik (2004) coloca a importância das discussões como um 

método de ensino, onde professor e alunos devem dialogar, discutir e explanar suas 

opiniões e dúvidas sobre o tema. Torres e Irala (2007) também abordam as discussões 
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como atividades que estimulam o pensamento crítico do aluno e proporcionam 

capacidade de interação. Rossasi e Polinarski (2007) colocam as demonstrações como 

uma modalidade que é de grande valia quando não se disponibiliza de tanto tempo para 

realizar o experimento com todos os alunos, sendo assim, todos verão o mesmo 

experimento ao mesmo tempo. A utilização dos recursos tecnológicos e digitais também 

deve ser valorizada, visto que estão diretamente ligados ao ramo das ciências.  Por sua 

vez, os Jogos didáticos, os trabalhos em campo, excursões e a elaboração de histórias, 

também são recursos que podem ser utilizados, possibilitando não somente trabalhar a 

maneira clássica de ensino, e sim diversificar e valorizar o conteúdo. A experimentação 

é muito utilizada como meio integrador de conhecimento no ensino de Ciências. 

Planejar e pensar sobre a educação, é pensar também no ensino de Ciências, no 

desenvolvimento da tecnologia e inserir a interdisciplinaridade para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno.  
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ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

A ‘cultura do silêncio’ só pode ser enfrentada a 

partir de uma ação cultural, em que educadores e o 

povo se encontrem, dialogicamente, mediatizados 

pela realidade em transformação, como sujeitos 

que, ao refazerem o mundo se refazem também. 

[...] Opondo-se à invasão cultural, o Paulo Freire 

propõe é a ‘síntese cultural’, que implica numa 

relação dialógica entre culturas diferentes, onde o 

processo de desvelamento da realidade e a luta pela 

sua transformação são construídas na dialeticidade 

entre ação e reflexão das lideranças com o povo e 

jamais sobre ou para o povo. (FREIRE, Paulo. 2001, 

p. 123) 

1- Introdução 

O diálogo e a problematização não adormecem a 

ninguém. Conscientizam. Na dialogicidade, na 

problematização, educador-educando e educando-

educador vão ambos desenvolvendo uma postura 

crítica da qual resulta a percepção de que esse 

conjunto de saber se encontra em interação. Saber 

de que reflete o mundo e os homens, no mundo e 

como ele, explicando o mundo, mas sobretudo, 

tendo de justificar-se na sua transformação. 

(FREIRE, Paulo. 2001, p. 303) 

Partimos da compreensão de que a formação da criticidade do estudante passa 

pela construção das praticas pedagógicas e da significação da escola como lugar que 

permite questionamento, duvida, dialogo, trocas de experiências e construção de 

saberes significativos por meio de vivencias, de interações e socializações.  

Neste sentido,  

 “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”. Daí que, 

para a educação escolar, a pedagogia histórico-

crítica se propõe a tarefa de: 

“a) identificação das formas mais desenvolvidas em 

que se expressa o saber objetivo produzido 

historicamente, reconhecendo as condições de sua 

produção e compreendendo as suas principais 

manifestações, bem como as tendências atuais de 

transformações;” 

“b) conversão do saber objetivo em saber escolar de 

modo a torná-lo assimilável pelos alunos no espaço 
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e tempo escolares;” 

“c) provimento dos meios necessários para que os 

alunos não apenas assimilem o saber objetivo 

enquanto resultado, mas aprenda o processo de sua 

produção, bem como as tendências de sua 

transformação;” (ARANHA, 1996, p.219) 

 

A área de ciências humanas busca trabalhar de maneira contextualizada, 

interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar e integradora, relacionando e 

articulando vivências e experiências dos estudantes em situações cotidianas 

relacionadas aos aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos, promovendo 

atitudes, procedimentos e elaborações conceituais que potencializem o 

desenvolvimento de suas identidades e de suas participações em diferentes grupos 

sociais, a partir do reconhecimento e contribuição para o estudo da diversidade cultural 

religiosa na perspectiva dos direitos humanos.  

 

 

 

 

  

 

 

Assim, a área possui um cunho interdisciplinar por envolver vários componentes 

curriculares, por conter assuntos comuns em todas as áreas do conhecimento. Nesse 

entendimento, o Documento de Referencia Curricular para a rede municipal de Lucas 

do Rio Verde possui como principal fundamentação a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e as Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso. 

Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino 

favorece uma ampliação das perspectivas e, portanto, de variáveis, tanto do ponto de 

vista espacial quanto temporal. Isso permite aos alunos identificar, comparar e conhecer 

o mundo, os espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espírito crítico, 

criando condições adequadas para o conhecimento de outros lugares, sociedades e 

temporalidades históricas. Nessa fase, as noções de temporalidade, espacialidade e 

diversidade são abordadas em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta 
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a perspectiva dos direitos humanos. A liberdade de expressão é um dos direitos que 

advogamos enquanto rede educacional e que prezamos muito nas nossas escolas. 

A concepção materialista de Bakunin mostra que a 

liberdade longe de ser um fato natural é um fato cultural. 

Em outras palavras, enquanto o homem produz cultura, 

ou seja, se produz, ele conquista também a liberdade, 

deste modo, o homem e a liberdade nascem juntos [...] e 

qual o papel da educação nesse processo de construção 

social da liberdade? Bakunin afirma que a educação e a 

instrução são de fundamental importância para a 

conquista da liberdade, pois é através da educação (seja 

aquela institucional, difundida nas escolas, seja aquela 

informal, realizada pela família e pelo conjunto das 

instituições sociais) que as pessoas entram em contato 

com toda a cultura produzida pela humanidade, desde os 

primórdios da civilização. (GALLO, Silvio, 1963, p. 105-

106). 

 

O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar continuidade à 

compreensão dessas noções, aprofundando os questionamentos sobre as pessoas, os 

grupos humanos, as culturas e os modos de organizar a sociedade; as relações de 

produção e de poder; e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento 

das habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e comparação, 

em contexto local ou global, é importante para a melhor compreensão de si, do outro, 

da escola, da comunidade, do Estado, do país e do mundo. Dá-se, assim, um passo 

importante para a responsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.  

Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a capacidade de 

interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos e 

culturais e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos 

sociais e naturais.  
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5. HISTORIA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

A História, considerada como campo de produção 

de conhecimento, já perfaz mais de um século de 

fortes relações interdisciplinares com a Geografia. À 

parte o fato de se ter o “homem” e as sociedades 

humanas como objeto de estudo em comum – por 

ser este o universo obrigatório de estudo partilhado 

entre a História e a Geografia Humana – pode-se 

dizer que o Espaço é o grande mediador das 

relações entre estas duas disciplinas irmãs. Em que 

pese que esta ‘consciência da espacialidade’ seja 

hoje bem compreendida pela maioria dos 

historiadores como fator fundamental para a 

definição da própria História, pode-se dizer, 

todavia, que está consciência, já plenamente 

desenvolvida, foi uma conquista da historiografia do 

último século. (BARROS, José D’Assunção, 2010, p. 

67) 

 

5.1 Introdução  

“As ações e transformações que afetam aquela vida 
humana que pode ser historicamente considerada 
dão-se em um espaço que muitas vezes é um 
espaço geográfico ou político, e que, sobretudo, 
sempre e necessariamente constituirse-á em 
espaço social” (BARROS, José D’Assunção, 2010 p. 
69). 

 

O mundo em que vivemos é construído historicamente e, portanto, a informação 

e o conhecimento do passado são também um conhecimento do presente, vivido por 

diversos sujeitos históricos e fundamentados para a construção da identidade social do 

indivíduo, uma vez que podem possibilitar a percepção dele como sujeito e agente da 

história, ao identificar as relações entre diferentes grupos humanos em tempos e 

espaços diversos.  

Segundo a BNCC (2017): 

“As questões que nos levam a pensar a História 

como um saber necessário para a formação das 

crianças e jovens na escola são as originárias do 

tempo presente. O passado que deve impulsionar a 

dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino 

Fundamental é aquele que dialoga com o tempo 

atual.” 
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O estudo da história é um processo permanente, no qual todos fazemos parte. 

Vale ressaltar que, desde o início da escolaridade os alunos percebem a pluralidade e a 

diversidade das experiências individuais e coletivas, compreendendo-as no constante 

processo de mudança e permanência, adquirindo habilidade de analisar as relações, as 

diferenças, as semelhanças e as desigualdades. “O Ensino de História nas Séries Iniciais 

deve considerar a história de vida do aluno, uma vez que somos seres históricos”. 

Pereira (2011, p. 3) 

Acreditamos que o papel da educação nesse processo é fundamental e que a 

transformação nos modos de agir e pensar pode, e deve começar já nos primeiros anos 

de vida escolar. Assim, cabe à escola viabilizar, socializar e sistematizar os 

conhecimentos dos alunos, ampliando suas potencialidades de manejo e aquisição do 

saber elaborado, possibilitando o estabelecimento entre as estruturas econômicas, 

políticas e culturais da sociedade em que está inserido.  

É fundamental, portanto, superar essa fragmentação do conhecimento, 

tornando a aprendizagem um processo significativo para os alunos, que é sem dúvida o 

grande desafio da educação ao longo do tempo, e principalmente na atualidade, devido 

a rapidez da circulação de informações, assim também da grande dificuldade das 

pessoas em trabalhar com esse processo de forma produtiva.  

O estudo da diversidade cultural é indispensável à compreensão dos fenômenos 

sociais, pois, contribui com a ruptura de estereótipos evolucionistas e eurocêntricos, 

ainda hoje bastante difundido pelo sendo comum.  

5.2 Componente curricular na atualidade 

A História busca compreender a diversas maneiras 
como homens e mulheres vivem e viveram, como 
pensam e pensaram suas vidas e a de suas 
sociedades, nos diferentes tempos e espaços. Ela 
permite que as experiências sociais sejam vistas 
como constante processo transformação, um 
processo que assume formas diferenciadas, 
produto da ação dos próprios homens. O estudo da 
História é fundamental para perceber o movimento 
e a diversidade, possibilitando comparações entre 
grupos e sociedades nos diversos tempos e espaços. 
Por isso, a História nos ensina a ter respeito pela 
diferença, contribuindo para o entendimento do 
mundo em que vivemos e também do mundo em 
que gostaríamos de viver. 

Fonseca,2015 
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Na declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, emitida pela Unesco, já 

havia evidenciado a importância do estudo da história, muito antes da BNCC torná-la 

uma exigência para a área de ciências humanas: 

“A cultura adquire formas diversas através do tempo 

e do espaço”. Essa diversidade manifesta-se na 

originalidade e na pluralidade das identidades que 

caracterizam os grupos e as sociedades que 

compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de 

inovação e de criatividade, a diversidade cultural é 

tão necessária para o gênero humano como a 

diversidade biológica é para a natureza.  

UNESCO.2002. p.3  

 

Daí a importância do estudo da diversidade cultural no espaço escolar, onde 

ocorre a convivência entre crianças, jovens e adultos de diferentes origens 

socioculturais. A trajetória do ensino de história no Brasil, segundo Schmidt (2009, p. 

22), “evidencia o embate entre o que foi chamado de ‘aprendizagem tradicional’ e 

‘aprendizagem crítica’ da história”.  

O trabalho que resgata a história pessoal e do grupo de convívio do aluno, conduz 

a construção de identidades e à compreensão das relações humanas e sociais ao seu 

redor. O estudo dos nomes e dos sobrenomes, a constituição da família em tempos e 

espaços diversos, a importância dos documentos na identificação das pessoas, auxiliam 

na percepção da história de vida de cada um. 

Segundo a BNCC: 

“...um dos importantes objetivos de História no 

Ensino Fundamental é estimular a autonomia de 

pensamento e a capacidade de reconhecer que os 

indivíduos agem de acordo com a época e o lugar 

nos quais vivem, de forma a preservar ou 

transformar seus hábitos e condutas. A percepção 

de que existe uma grande diversidade de sujeitos e 

histórias estimula o pensamento crítico, a 

autonomia e a formação para a cidadania. BRASIL. 

Ministério da Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Versão Final: 398 

 

Pensar historicamente significa desenvolver a conscientização e a compreensão 

de momentos históricos significativos da humanidade e, em particular, da nossa história 
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local, regional e nacional, considerando principalmente, no nosso caso as “histórias 

esquecidas da nossa história”. 

5.2.1 Unidades temáticas 

O sujeito histórico pode ser entendido, por sua vez, 
como sendo os agentes de ação social, que se 
tornam significativos para estudos históricos 
escolhidos com fins didáticos, sendo eles indivíduos, 
grupos ou classes sociais. Podem ser, assim, todos 
aqueles que, localizados em contextos históricos, 
exprimem suas especificidades e características, 
sendo líderes de lutas para transformações (ou 
permanências) mais amplas ou de situações mais 
cotidianas, que atuam em grupo ou isoladamente, e 
produzem para si ou para uma coletividade. Podem 
ser trabalhadores, patrões, escravos, reis, 
camponeses, políticos, prisioneiros, crianças, 
mulheres, religiosos, velhos, partidos políticos, etc. 
PCNS de História e Geografia 

 

De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido? Para que 

serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no tempo e no espaço? Como cada 

indivíduo descreve o mesmo objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre 

semelhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação de uma questão 

ou objeto a ser estudado. 

Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto podem 

favorecer uma melhor compreensão da história, das mudanças ocorridas no tempo, no 

espaço e, especialmente, nas relações sociais. O pilão, por exemplo, serviu para preparar 

a comida e, posteriormente, transformou- se em objeto de decoração. Que significados 

o pilão carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava e o utiliza? Qual era a sua 

utilidade na cozinha? Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê? 

A valorização da criança como sujeito histórico, e a compreensão deste conceito 

é fundamental nos Anos Iniciais para que a mesma cresça com essa compreensão 

histórica de que suas ações marcam a história no tempo e espaço por essas ocupado. 

 

 

 

 

 

O ensino de história se faz importante para a formação do 
cidadão, pois as crianças compreendem o passado a partir das 
referências do presente e fazem uma projeção para o futuro. 

 
Silvania Geller 
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A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for, por exemplo, 

pintura corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas originários e de 

populações urbanas pode ser bastante esclarecedora quanto ao funcionamento das 

diferentes sociedades. Indagações sobre, por exemplo, as origens das tintas utilizadas, 

os instrumentos para a realização da pintura e o tempo de duração dos desenhos no 

corpo esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção de tinta, as 

classificações sociais sugeridas pelos desenhos ou, ainda, a natureza da comunicação 

contida no desenho corporal. Por meio de uma outra linguagem, por exemplo, a 

matemática, podemos comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, elaborando 

gráficos e tabelas, comparando quantidades e proporções (mortalidade infantil, renda, 

postos de trabalho etc.) e, também, analisando possíveis desvios  das informações 

contidas nesses gráficos e tabelas. É fundamental compreender que as aprendizagens 

dos conhecimentos históricos envolvem necessariamente aprendizagens sobre o tempo 

e são necessárias à vida social dos indivíduos, uma vez que o tempo opera como 

organizador do cotidiano das famílias, da escola, do trabalho e de vários outros aspectos 

da vida humana. (BERGAMASCHI, 2000). 

A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. 

Com base em níveis variados de exigência, das operações mais simples às mais 

elaboradas, os alunos devem ser instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar 

momentos e lugares específicos de um evento, de um discurso ou de um registro das 

atividades humanas é tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e 

significados não condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade  

ou território. Portanto, os estudantes devem identificar, em um contexto, o momento 

em que uma circunstância histórica é analisada e as condições específicas daquele 

História é vida, não vida biológica, pura e 

simples, mas num sentido social; pensar, agir, 

sentir. Vida, neste sentido, é história e viver é 

construir história. 

Neide Faixo dos Santos 
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momento, inserindo o evento em um quadro mais amplo de referências sociais, 

culturais e econômicas. 

Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que é particular 

em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora. Ela estimula 

a percepção de que povos e   sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são 

tributários dos mesmos valores e princípios da atualidade.17 

O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma obra literária, 

artística ou de um mito – é fundamental na formação do pensamento crítico. Exige 

observação e conhecimento da estrutura do objeto e das suas relações com modelos e 

formas (semelhantes ou diferentes) inseridas no tempo e no espaço. Interpretações 

variadas sobre um mesmo objeto tornam mais clara, explícita, a relação sujeito/objeto 

e, ao mesmo tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e dos 

argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo 

claro são as pinturas de El Greco. Para alguns  especialistas, tratam-se de obras que 

abandonam as exigências de nitidez e harmonia típicas de uma gramática acadêmica 

renascentista com a qual o pintor quis romper; para outros, tais características são 

resultado de estrabismo ou astigmatismo do olho direito do pintor. 

O tempo vivido tem ritmos e durações próprias e pensar historicamente supõe a 

capacidade de identificar mudanças e permanências, diferenças e semelhanças entre o 

passado/ presente e futuro. (SIMAN, 2005). 

O exercício da interpretação também permite compreender o significado 

histórico de uma cronologia e realizar o exercício da composição de outras ordens 

cronológicas. Essa prática explicita a dialética da inclusão e da exclusão e dá visibilidade 

ao seguinte questionamento: “O que torna um determinado evento um marco 

histórico? ” Entre os debates que merecem ser enunciados, destacam-se as dicotomias 

entre Ocidente e Oriente e os modelos baseados na sequência temporal de surgimento, 

auge e declínio. Ambos pretendem dar conta de explicações para questões históricas 

complexas. 

De um lado, a longa existência de tensões (sociais, culturais, religiosas, políticas 

e econômicas) entre sociedades ocidentais e orientais; de outro, a busca pela 

 
17 Esse texto é parte integrante da Base Nacional Comum Curricular, 2017. 
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compreensão dos modos de organização das várias sociedades que se sucederam ao 

longo da história. 

A análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar 

a própria escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e de 

busca de sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa. Segundo 

Hannah Arendt, trata-se de um saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado 

ao nascer e que só se completa com a morte. Nesse sentido, ele é impossível de ser 

concluído e incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma compreensão 

estética e, principalmente, ética do objeto em questão. Abud (2004, p. 19) ao pesquisar 

sobre o ensino de História, afirma que a aprendizagem dos conhecimentos históricos 

tem como “objetivo situar o aluno no momento histórico em que vive”. 

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino 

Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de reconhecer 

que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a 

preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma 

grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a autonomia e 

a formação para a cidadania. Exige-se dos alunos que os mesmos decorem as datas que 

correspondem a algum acontecimento histórico, porém situar-se historicamente, 

segundo a autora, é compreender que os acontecimentos que surgem a sua volta fluem 

de uma dinâmica de relações próximas e distantes que se estabelecem numa variedade 

temporal. (ABUD, 2004).  
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5.3 Competências específicas de história para o ensino fundamental18  

O ensino de história assume uma perspectiva que se 
resume em festejar datas num desfile linear, 
anacrônico e sem significado, ao lembrar fatos do 
passado de forma descontextualizada e sob um 
único viés, decorrente da atuação épica de 
personagens, reverenciados como "heróis", e que 
figuram como seres sobrenaturais. (BERGAMASCHI, 
2002: S/P). 
 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e 

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para 

analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas 

sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os 

significados das lógicas de organização cronológica. 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação 

a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 

diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 

culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se 

criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no 

tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito 

e a solidariedade com as diferentes populações. 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da 

produção historiográfica. 

 
18 Esse texto é parte integrante da Base Nacional Comum Curricular, 2017. 
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7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os 

diferentes grupos ou estratos sociais. 

5.4 Organizador curricular 

“Deve ser considerada na construção da História, a 

simultaneidade das durações assim como os 

movimentos de permanências e mudanças que 

ocorrem em uma sociedade ao longo de um 

determinado período” (OLIVEIRA, 2010: 44-45) 

HISTÓRIA 

1º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Mundo 

pessoal: meu 

lugar no 

mundo 

 

As fases da vida e a ideia de 

temporalidade (passado, presente, 

futuro) 

 

Identidade pessoal: 

I.FASES da vida; 

II. Linha do tempo. 

(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. 

As diferentes formas de 

organização da família e da 

comunidade: os vínculos pessoais e 

as relações de amizade 

Eu, a família e a comunidade. 

Eu, a família a comunidade e a 

escola. 

(Papéis e responsabilidades). 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as 

suas histórias e as histórias de sua família e 

de sua comunidade. 

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus 

papéis e responsabilidades relacionados à 

família, à escola e à comunidade. 

A escola e a diversidade do grupo 

social envolvido 

Eu, a família a comunidade e a 

escola 

(Regras de convívio social, direitos e 

deveres). 

(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. 

Mundo 

pessoal: eu, 

meu grupo 

social e meu 

tempo 

 

 

 

 

 

A vida em casa, a vida na escola e 

formas de representação social e 

espacial: os jogos e brincadeiras 

como forma de interação social e 

espacial. 

Jogos e brincadeiras (Diferentes 

épocas). 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e 

diferenças entre jogos e brincadeiras atuais 

e de outras épocas e lugares. 

A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos 

Árvore genealógica; 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família 

e da escola e identificar o papel 
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Histórico e organização escolar. desempenhado por diferentes sujeitos em 

diferentes espaços. 

A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos 

Diferentes formas de organização 

familiar. 

(EF01HI07) Identificar mudanças e 

permanências nas formas de organização 

familiar. 

A escola, sua representação 

espacial, sua história e seu papel na 

comunidade. 

Datas comemorativas (familiares, 

escolares e comunitárias). 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das 

comemorações e festas escolares, 

diferenciando-as das datas festivas 

comemoradas no âmbito familiar ou da 

comunidade. 

 

2º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 
CONHECIMENTO PERCEBIDO 

/MOBILIZADO 
HABILIDADES 

 

 

 

A comunidade e 

seus registros 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivências e 

interações entre pessoas. 

Espaço e motivos de convívio dos 

diferentes grupos sociais; 

Práticas e papéis sociais na 

comunidade; 

Linha do tempo (mudança, 

pertencimento e memória). 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de 

sociabilidade e identificar os motivos que 

aproximam e separam as pessoas em 

diferentes grupos sociais ou de 

parentesco. 

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas 

e papéis sociais que as pessoas exercem 

em diferentes comunidades. 

(EF02HI03) Selecionar situações 

cotidianas que remetam à percepção de 

mudança, pertencimento e memória. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

registros de experiências pessoais 

e da comunidade no tempo e no 

espaço 

Objetos e documentos pessoais 

como fontes de memória e 

significado. 

(EF02HI04) Selecionar e compreender o 

significado de objetos e documentos 

pessoais como fontes de memórias e 

histórias nos âmbitos pessoal, familiar, 

escolar e comunitário. 

Formas de registrar e narrar 

histórias (marcos de memória 

materiais e imateriais) 

Objetos e documentos pessoais e 

de grupos próximos (função, uso e 

significado). 

 

(EF02HI05) Selecionar objetos e 

documentos pessoais e de grupos 

próximos ao seu convívio e compreender 

sua função, seu uso e seu significado. 

O tempo como medida 

Fatos da vida cotidiana (antes, 

durante e depois); 

(EF02HI06) Identificar e organizar, 

temporalmente, fatos da vida cotidiana, 

usando noções relacionadas ao tempo 
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Marcadores temporais (relógio e 

calendário). 

(antes, durante, ao mesmo tempo e 

depois). 

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes 

marcadores do tempo presentes na 

comunidade, como relógio e calendário. 

 

 

As formas de 

registrar as 

experiências da 

comunidade 

 

As fontes: relatos orais, objetos, 

imagens (pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de informação 

e comunicação e inscrições nas 

paredes, ruas e espaços sociais. 

Registros de história da família e 

comunidade; 

Objetos e documentos pessoais 

(Critérios de preservação e 

descartes). 

(EF02HI08) Compilar histórias da família 

e/ou da comunidade registradas em 

diferentes fontes. 

(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. 

 

 

O trabalho e a 

sustentabilidade 

na comunidade 

 

A sobrevivência e a relação com a 

natureza 

Diferentes formas de trabalho 

(escola e comunidade); 

Diferentes formas de trabalho 

(Impacto ambiental). 

 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas 

de trabalho existentes na comunidade em 

que vive, seus significados, suas 

especificidades e importância. 

(EF02HI11) Identificar impactos no 

ambiente causados pelas diferentes 

formas de trabalho existentes na 

comunidade em que vive. 

 

3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

As pessoas e os grupos que 

compõem a cidade e o 

município 

 

O “Eu”, o “Outro” e os 

diferentes grupos sociais e 

étnicos que compõem a 

cidade e os municípios: os 

desafios sociais, culturais e 

ambientais do lugar onde vive. 

Processo migratório: 

Grupos populacionais que 

formam a cidade, o município 

e a região. 

Desmatamentos, 

estabelecimento de grandes 

empresas etc. 

Pesquisa e levantamento de 

informações na cidade ou 

região em que vive. 

Diversidade cultural: 

Eventos significativos; 

(EF03HI01) Identificar os grupos 

populacionais que formam a cidade, 

o município e a região, as relações 

estabelecidas entre eles e os eventos 

que marcam a formação da cidade, 

como fenômenos migratórios (vida 

rural/vida urbana), desmatamentos, 

estabelecimento de grandes 

empresas etc. 

 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da 

consulta de fontes de diferentes 

naturezas, e registrar 

acontecimentos ocorridos ao longo 

do tempo na cidade ou região em 

que vive. 

(EF03HI03) Identificar e comparar 

pontos de vista em relação a eventos 

significativos do local em que vive, 
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Grupos sociais (africanos, 

indígenas e migrantes). 

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. 

O patrimônio histórico e 

cultural da cidade e/ou do 

município em que vive 

Patrimônio histórico e cultural 

do município. 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios 

históricos e culturais de sua cidade 

ou região e discutir as razões 

culturais, sociais e políticas para que 

assim sejam considerados. 

O lugar em que vive 

 

A produção dos marcos da 

memória: os lugares de 

memória (ruas, praças, 

escolas, monumentos, museus 

etc.) 

Marcos da memória (ruas, 

praças, escolas, monumentos, 

museus etc.). 

Registro de memórias na 

cidade. 

(EF03HI05) Identificar o marcos 

histórico do lugar em que vive e 

compreender seus significados. 

 

(EF03HI06) Identificar os registros de 

memória na cidade (nomes de ruas, 

monumentos, edifícios etc.), 

discutindo os critérios que explicam 

a escolha desses nomes. 

A produção dos marcos da 

memória: formação cultural 

da população 

Semelhanças e diferenças dos 

grupos sociais do município. 

(EF03HI07) Identificar semelhanças e 

diferenças existentes entre 

comunidades de sua cidade ou 

região, e descrever o papel dos 

diferentes grupos sociais que as 

formam. 

A produção dos marcos da 

memória: a cidade e o campo, 

aproximações e diferenças. 

Características e modos de 

vida na cidade e no campo. 

(EF03HI08) Identificar modos de vida 

na cidade e no campo no presente, 

comparando-os com os do passado. 

A noção de espaço público 

e privado 

 

A cidade, seus espaços 

públicos e privados e suas 

áreas de conservação 

ambiental. 

Representação dos espaços 

públicos e suas funções; 

Diferenças entre espaços 

domésticos, públicos e área de 

conservação ambiental. 

(EF03HI09) Mapear os espaços 

públicos no lugar em que vive (ruas, 

praças, escolas, hospitais, prédios da 

Prefeitura e da Câmara de 

Vereadores etc.) e identificar suas 

funções. 

A noção de espaço público 

e privado 

 

(EF03HI10) Identificar as diferenças 

entre o espaço doméstico, os 

espaços públicos e as áreas de 

conservação ambiental, 

compreendendo a importância dessa 

distinção. 

A cidade e suas atividades: 

trabalho, cultura e lazer. 

Trabalho no campo e na 

cidade 

(Uso das tecnologias); 

(EF03HI11) Identificar diferenças 

entre formas de trabalho realizadas 

na cidade e no campo, considerando 

também o uso da tecnologia nesses 

diferentes contextos. 
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Relação do trabalho e lazer; 

Mudanças e permanências. 

(EF03HI12) Comparar as relações de 

trabalho e lazer do presente com as 

de outros tempos e espaços, 

analisando mudanças e 

permanências. 

 

4º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Transformações e 

permanências nas trajetórias 

dos grupos humanos 

 

 

A ação das pessoas, grupos 

sociais e comunidades no 

tempo e no espaço: 

nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, 

indústria, entre outras. 

Evolução dos grupos sociais; 

Mudanças históricas 

(nomadismo, agricultura, 

indústria); 

Escrita; 

Navegação; 

Período Paleolítico/ 

Neolítico; 

Desenvolvimento da 

indústria e surgimento do 

operariado. 

(EF04HI01) Reconhecer a história 

como resultada da ação do ser 

humano no tempo e no espaço, com 

base na identificação de mudanças e 

permanências ao longo do tempo. 

(EF04HI02) Identificar mudanças e 

permanências ao longo do tempo, 

discutindo os sentidos dos grandes 

marcos da história da humanidade 

(nomadismo, desenvolvimento da 

agricultura e do pastoreio, criação da 

indústria etc.). 

 

O passado e o presente: a 

noção de permanência e as 

lentas transformações 

sociais e culturais 

Transformações sociais e 

culturais; 

Evolução e extinção das 

profissões. 

(EF04HI03) Identificar as 

transformações ocorridas na cidade 

ao longo do tempo e discutir suas 

interferências nos modos de vida de 

seus habitantes, tomando como 

ponto de partida o presente. 

Circulação de pessoas, 

produtos e culturas 

 

A circulação de pessoas e as 

transformações no meio 

natural 

Nomadismo: circulação de 

pessoas (Passado e 

presente); 

Primeiras comunidades 

humanas; 

Exploração rural e seus 

impactos. 

(EF04HI04) Identificar as relações 

entre os indivíduos e a natureza e 

discutir o significado do nomadismo 

e da fixação das primeiras 

comunidades humanas. 

(EF04HI05) Relacionar os processos 

de ocupação do campo a 

intervenções na natureza, avaliando 

os resultados dessas intervenções. 

A invenção do comércio e a 

circulação de produtos 

Comércio e circulação de 

produtos e pessoas (Passado 

e presente). 

(EF04HI06) Identificar as 

transformações ocorridas nos 

processos de deslocamento das 

pessoas e mercadorias, analisando as 
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 formas de adaptação ou 

marginalização. 

As rotas terrestres, fluviais e 

marítimas e seus impactos 

para a formação de cidades 

e as transformações do meio 

natural. 

Meios de transporte 

(histórias e tipos); 

Rotas comerciais. 

(EF04HI07) Identificar e descrever a 

importância dos caminhos terrestres, 

fluviais e marítimos para a dinâmica 

da vida comercial. 

O mundo da tecnologia: a 

integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

Meios de Comunicação 

(história e tipos). 

(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. 

As questões históricas 

relativas às migrações 

 

O surgimento da espécie 

humana no continente 

africano e sua expansão pelo 

mundo 

Origem do homem; 

Teoria da Criação; 

Teoria da Evolução; 

Primeiros habitantes da 

América. 

(EF04HI09) Identificar as motivações 

dos processos migratórios em 

diferentes tempos e espaços e 

avaliar o papel desempenhado pela 

migração nas regiões de destino. 

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 

Formação do povo brasileiro 

(Indígenas, Europeus, 

Africanos); 

Migração no Brasil; 

Migração no município de 

Lucas do Rio Verde. 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas contribuições 

para a formação da sociedade 

brasileira. 

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em 

que vive, a existência ou não de 

mudanças associadas à migração 

(interna e internacional). 
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5º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Povos e culturas: meu lugar 

no mundo e meu grupo 

social 

O que forma um povo: do 

nomadismo aos primeiros povos 

sedentarizados 

Período Paleolítico/Neolítico 

Primeiras civilizações; 

Modos de vida: cultura, agricultura. 

(EF05HI01) Identificar os 

processos de formação das 

culturas e dos povos, 

relacionando-os com o 

espaço geográfico ocupado. 

As formas de organização social e 

política: a noção de Estado 

Primeiras civilizações; 

Organização Política; 

Introdução/ Noção de Estado 

(Governo). 

(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. 

O papel das religiões e da cultura 

para a formação dos povos antigos 

Primeiras civilizações; 

Organização Social: O papel da 

Cultura e da Religião e economia. 

(EF05HI03) Analisar o papel 

das culturas e das religiões 

na composição identitária 

dos povos antigos. 

Cidadania, diversidade cultural e 

respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas 

Noção de Cidadania; 

Cidadania (Lutas de classes e 

conquistas históricas de direitos); 

Evolução democrática e diversidade 

Social. 

(EF05HI04) Associar a noção 

de cidadania com os 

princípios de respeito à 

diversidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos. 

(EF05HI05) Associar o 

conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos 

povos e das sociedades, 

compreendendo-o como 

conquista histórica. 

Registros da história: 

linguagens e culturas 

 

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 

História dos meios de comunicação; 

(Formas de linguagem); 

Registros históricos (Da pintura 

Rupestre a Invenção da escrita); 

Tempo cronológico; 

Tempo histórico; 

Fontes históricas - Antigas e 

modernas e suas implicações. 

(Escritas, orais e digitais). 

 

(EF05HI06) Comparar o uso 

de diferentes linguagens e 

tecnologias no processo de 

comunicação e avaliar os 

significados sociais, políticos 

e culturais atribuídos a elas. 

(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. 

(EF05HI08) Identificar 

formas de marcação da 

passagem do tempo em 



 

Página | 153  
 

distintas sociedades, 

incluindo os povos indígenas 

originários e os povos 

africanos. 

(EF05HI09) Comparar pontos 

de vista sobre temas que 

impactam a vida cotidiana 

no tempo presente, por 

meio do acesso a diferentes 

fontes, incluindo orais. 

Os patrimônios materiais e imateriais 

da humanidade 

Patrimônios Culturais (materiais e 

imateriais). 

(EF05HI10) Inventariar os 

patrimônios materiais e 

imateriais da humanidade e 

analisar mudanças e 

permanências desses 

patrimônios ao longo do 

tempo. 

 

5.5 Orientações Metodológicas  

“A história, que faz do tempo a sua figura central, 

opera transformações no tempo vivido, cujos 

registros e traços são encontrados na memória 

individual e coletiva”. Siman (2005, p.118) 

 

Tomando por princípio o fato de que é preciso estar vivo para poder fazer história 

e de que quem a faz é o próprio homem, em determinadas condições, o conhecimento 

das ações, relações e condições vivenciadas em diferentes sociedades e épocas são 

essenciais, tanto para conhecer as relações e a realidade social atual, como para a luta 

pela transformação da sociedade. 

A condição necessária para isso é o conhecimento 

da História. Por conseguinte, o ponto de partida 

pode ser as ações, os fatos, representações 

imediatas e a realidade aparente. Isso, porém, em 

princípio, não permite compreender a História 

porque as ideologias escamoteiam, encobrem, 

velam e distorcem a realidade, contribuindo assim, 

para sua reprodução e perpetuação. Inicialmente, 

os fatos aparecem como reais, mas ao mesmo 

tempo são obscuros, caóticos e, portanto, abstratos. 

Então, é preciso transformar as aparências em algo 

compreendido, num concreto pensado. No nível do 

conhecimento, partindo dos objetos reais 

existentes, é preciso ir em busca de seus 
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determinantes, isto é, faz-se necessário 

compreender quais os elementos, as relações e as 

condições que tornaram ou tornam possível essa 

determinada forma de ver os fatos e/ou a realidade. 

(BRASIL, PARANÁ, AMOP, Currículo Básico, 2014, 

pág. 143) 

 
O estudo da História precisa ter o professor como mediador entre o 

conhecimento e o aluno, fazendo-se necessário que novas maneiras de ser, sentir e 

saber o mundo, sejam estimuladas, “visando favorecer a formação do cidadão para que 

este assuma formas de participação social, política e de atitudes críticas diante da 

realidade que o cerca, aprendendo a discernir limites e possibilidades em sua atuação e 

transformação da realidade histórica na qual está inserido.”. (Pereira, 2011) 

Assim, o ensino de História, no ensino fundamental - Séries Iniciais, precisa 

provocar a reflexão dos estudantes. Para tanto, o educador deve motivar a pesquisar 

entre os alunos, de maneira que eles possam conhecer a história da humanidade, da 

qual fazem parte. 

Cabe ao professor promover situações para que o aluno critique e compreenda 

o estudo da disciplina como fator necessário para sua formação enquanto indivíduo. 

(PEREIRA, Jean C. C., 2011) 

É importante ressaltar que os conteúdos, os objetivos, a metodologia, a 

avaliação, bem como os pressupostos filosóficos, históricos e sociológicos que compõem 

uma unidade, não podem ser pensados e considerados de forma isolada.  

Todos os conteúdos dos cinco anos do ensino fundamental (Anos Iniciais) devem 

ser compreendidos de forma articulada. Outrossim, é importante que no ensino esteja 

sempre presente a vida, o trabalho, a sociedade e a história, ainda que em grau de 

aprofundamento e complexidade maior, de acordo com o grau de desenvolvimento 

adquirido por cada educando. Assim, o professor deve utilizar estratégias em que os 

conteúdos deverão possibilitar a compreensão de como os homens vivem, como 

produzem e se reproduzem, como, por meio do trabalho, estabelecem relações com a 

natureza e com os demais homens. 

É ainda necessária, a compreensão da forma que ser humano transforma e é 

transformado nas relações sociais de produção, e como, por meio do trabalho e dessas 

relações transforma o meio e a si mesmo, uma vez que os homens vão estabelecendo 
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relações sociais, políticas e econômicas. Assim, é fundamental que o estudante faça essa 

leitura de mundo e perceba como o homem organiza e reorganiza o espaço, também a 

forma como ele estabelece limites, fronteiras, e assim, permanece disputando a vida.  

É importante ajudar os educandos a compreenderem que a vida, o trabalho, as 

relações sociais e a história vão ocorrendo e sendo marcados pelas relações concretas. 

Essas relações que os homens estabelecem, visam garantir sua sobrevivência, numa 

determinada época e numa determinada sociedade, mediada pelo grau de 

desenvolvimento das forças produtivas e que, em função disso, as relações não são 

harmônicas, ao contrário, são marcadas por lutas e conflitos.  

Ademais, conforme o avanço de um ano para outro, sempre é importante 

retornar as discussões e o que foi trabalhado no ano anterior, de tal forma que o 

educando perceba a unidade e a sequência dos conteúdos e, ao final do quinto ano, 

consiga dominar a linguagem, compreender os instrumentos da leitura e da escrita, bem 

como conhecer e fazer a leitura de mundo como um agente de ação e transformação de 

si e do mundo.  
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6. HISTORIA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

“Pensar os processos educativos em relação à 

História implica, grosso modo, educar a criança para 

compreender e lidar com dimensões do tempo que 

se revelam no entendimento da mudança”. 

(MIRANDA, 2010, p. 372). 

 

6.1 Introdução  

“Ao chegar à escola, a criança traz uma bagagem de 

experiências de natureza diversa que, grosso modo, 

se converte em memória capaz de justificar e 

constituir hábitos e atitudes que se repetem”. 

Miranda,2010 

 

A disciplina de História passou por diversas transformações ao longo do tempo. 

Regulamentada no Brasil desde 1927, foi alterada de acordo com os interesses políticos 

de governos com o viés de justificar uma construção historiográfica hegemônica das 

classes dirigentes.  

Por sua vez, com a Lei 9394/96 a disciplina ganhou parâmetros respaldados em 

concepções científicas, assim, superou-se os interesses particulares e pode se 

desenvolver uma disciplina pautada na construção do sujeito histórico.  

Nessa perspectiva, a LDB trouxe para a disciplina de História a introdução das 

novas correntes do pensamento historiográfico. A Nova História Cultural mostrava-se 

mais atrativa para o ensino de História, afastava-se do radicalismo do marxismo e ao 

mesmo tempo trazia luz as concepções de História Social, História Política e Cultural.  

Assim, os novos agentes sociais podiam se tornar parte da História e não apenas 

expectadores dela. Se na historiografia tradicional apenas os grandes heróis e grandes 

feitos eram apresentados como agentes históricos, pela Nova História Cultural dava-se 

visibilidade aos sujeitos negados pela historiografia brasileira, mulheres, negros, 

indígenas e populações excluídas ao longo do tempo passaram a ser vistas como agentes 

passíveis das transformações sociais, e, por isso, objetos de estudos das ciências 

humanas. 

No campo do ensino de História, pesquisadores voltados para a didática e 

formação de professores abrem possibilidades ao pensarem o papel social da escola, 
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não apenas como detentora e transmissora de conhecimentos pré-estabelecidos, mas 

sim, como importante espaço de produção de conhecimento. Conforme Bittencourt 

(2004), a finalidade do componente curricular de história na escola é “formar um 

cidadão comum que necessita de ferramentas intelectuais variadas para situar-se na 

sociedade e compreender o mundo físico e social em que vive”. Assim, estudar o local e 

o regional passa a ser considerado fundamental na compreensão do processo histórico, 

pois possibilita ao estudante entender a história a partir do seu cotidiano, das suas 

relações sociais, dos seus hábitos, costumes e das memórias construídas culturalmente.  

Neste contexto o componente curricular de História, tem por desafio a formação 

do sujeito, que é capaz de desenvolver habilidades, competências, capacidade de 

análise e soluções éticas a problemas de diferentes naturezas concernentes as ações 

humanas.  

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente 

elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e 

compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, 

temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes.  

Um objeto só se torna documento quando apropriado por um narrador que a ele 

confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das sociedades. O 

que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma como os indivíduos 

construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram 

e vivem suas instituições e organizações sociais. Nessa dimensão, o objeto histórico 

transforma-se em exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de um 

saber próprio da história. 

Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, 

instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, social e política. 19 

A lógica da palavra, da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar 

os problemas e propor soluções com vistas à superação das contradições políticas, 

econômicas e sociais do mundo em que vivemos. 

A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos a colocar 

em questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do 

 
19 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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conhecimento histórico em âmbito escolar. Por meio dessa prática, docentes e discentes 

poderão desempenhar o papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, 

assumindo, ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos, no 

âmbito de um processo adequado ao Ensino Fundamental.  

A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica: ela é a 

correlação de forças, de enfrentamentos e da batalha para a produção de sentidos e 

significados, que são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e 

suas demandas – o que, consequentemente, suscita outras questões e discussões. 

Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a utilização de 

diferentes fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) 

capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que 

os geraram. Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, 

instrumentos de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si 

mesmos a experiência humana.  

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino 

Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 

reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, 

de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção de que existe 

uma grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a 

autonomia e a formação para a cidadania.20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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6.2 Componente curricular da atualidade 

“O ensino de história tem a responsabilidade de 

oportunizar aos alunos o contato com diversos 

conceitos”. Garcia, 2011 

6.2.1 Processos: 

Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e 

análise de um objeto estimulam o pensamento. Zamboni e Fonseca (2010, p. 351) 

afirmam: “acreditamos que o professor, ao ensinar História, incorpora as noções 

transmitidas no processo de socialização da criança, no mundo vivido fora da escola, na 

família, nos espaços de lazer, nos diversos ambientes sociais e educativos, etc.” 

6.2.2 Identificação  

Ao incorporar diferentes linguagens no processo de 
ensino de história reconhecemos não só a estreita 
ligação entre os saberes escolares e a vida social, 
mas também a necessidade de (re) construirmos 
nosso conceito de ensino e aprendizagem. As 
metodologias de ensino na atualidade exigem 
permanente atualização, constante investigação e 
contínua incorporação de diferentes fontes em sala 
de aula. Fonseca (2003, p. 164) 
 

De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido? Para que 

serve? Quem o consome? Seu significado se alterou no tempo e no espaço? Como cada 

indivíduo descreve o mesmo objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre 

semelhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação de uma questão 

ou objeto a ser estudado. 

Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto podem 

favorecer uma melhor compreensão da história, das mudanças ocorridas no tempo, no 

espaço e, especialmente, nas relações sociais. O pilão, por exemplo, serviu para preparar 

a comida e, posteriormente, transformou-se em objeto de decoração. Que significados 

o pilão carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava e o utiliza? Qual era a sua 

utilidade na cozinha? Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê? 
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6.2.3 Comparação  

 “O conhecimento histórico se distingue de outros 

tipos de conhecimentos pela perspectiva da 

temporalidade que lhe é própria”. Siman (2005, p. 

111) 

 

A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for, por exemplo, 

pintura corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas originários e de 

populações urbanas pode ser bastante esclarecedora quanto ao funcionamento das 

diferentes sociedades. Indagações sobre, por exemplo, as origens das tintas utilizadas, 

os instrumentos para a realização da pintura e o tempo de duração dos desenhos no 

corpo esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção de tinta, as 

classificações sociais sugeridas pelos desenhos ou, ainda, a natureza da comunicação 

contida no desenho corporal. Por meio de outra linguagem, por exemplo, a matemática, 

podemos comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, elaborando gráficos e 

tabelas, comparando quantidades e proporções (mortalidade infantil, renda, postos de 

trabalho etc.) e, também, analisando possíveis desvios das informações contidas nesses 

gráficos e tabelas. 

6.2.4 Contextualização  

(...) obrigação fundamental do ensino de História no 
Ensino fundamental é proporcionar aos alunos o 
desenvolvimento de ferramentas, habilidades e 
competências para lidar com as questões relativas 
ao tempo, tanto na vida escolar quanto em suas 
vidas fora das salas de aula. (GARCIA, 2011, p.10). 
 

A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. 

Com base em níveis variados de exigência, das operações mais simples às mais 

elaboradas, os alunos devem ser instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar 

momentos e lugares específicos de um evento, de um discurso ou de um registro das 

atividades humanas é tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e 

significados não condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade 

ou território. Portanto, os estudantes devem identificar em um contexto, o momento 

em que uma circunstância histórica é analisada e as condições específicas daquele 
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momento, inserindo o evento em um quadro mais amplo de referências sociais, 

culturais e econômicas. 

Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que é particular 

em uma dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora. Ela estimula 

a percepção de que povos e sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são 

tributários dos mesmos valores e princípios da atualidade. 

6.2.5 Interpretação  

 “Não existe ensinar sem aprender”  

(Freire: 2001, p. 259).  

 

O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma obra literária, 

artística ou de um mito – é fundamental na formação do pensamento crítico. Exige 

observação e conhecimento da estrutura do objeto e das suas relações com modelos e 

formas (semelhantes ou diferentes) inseridas no tempo e no espaço. Interpretações 

variadas sobre um mesmo objeto tornam mais clara, explicita a relação sujeito/objeto 

e, ao mesmo tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e dos 

argumentos selecionados para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo 

claro são as pinturas de El Greco. Para alguns especialistas, trata-se de obras que 

abandonam as exigências de nitidez e harmonia típicas de uma gramática acadêmica 

renascentista com a qual o pintor quis romper; para outros, tais características são 

resultado de estrabismo ou astigmatismo do olho direito do pintor.  

O exercício da interpretação também permite compreender o significado 

histórico de uma cronologia e realizar o exercício da composição de outras ordens 

cronológicas. Essa prática explicita a dialética da inclusão e da exclusão e dá visibilidade 

ao seguinte questionamento: “O que torna um determinado evento um marco 

histórico?” Entre os debates que merecem ser enunciados, destacam-se as dicotomias 

entre Ocidente e Oriente e os modelos baseados na sequência temporal de surgimento, 

auge e declínio. Ambos pretendem dar conta de explicações para questões históricas 

complexas. De um lado, a longa existência de tensões (sociais, culturais, religiosas, 

políticas e econômicas) entre sociedades ocidentais e orientais; de outro, a busca pela 
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compreensão dos modos de organização das várias sociedades que se sucederam ao 

longo da história.  

 

6.2.6 Análise  

A análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar 

a própria escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e de 

busca de sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa. Segundo 

Hannah Arendt, trata-se de um saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado 

ao nascer e que só se completa com a morte. Nesse sentido, ele é impossível de ser 

concluído, e, incapaz de produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma 

compreensão estética e, principalmente, ética do objeto em questão. 

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino 

Fundamental é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade de 

reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, 

de forma a preservar ou transformar seus hábitos e condutas. A percepção de que existe 

uma grande diversidade de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a 

autonomia e a formação para a cidadania. 

A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da 

epistemologia da História, a saber, a natureza compartilhada do sujeito e do objeto de 

conhecimento, o conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a 

concepção de documento como suporte das relações sociais, as várias linguagens por 

meio das quais o ser humano se apropria do mundo. Enfim, percepções capazes de 

responder aos desafios da prática historiadora presente dentro e fora da sala de aula. 

Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a experiência dos 

alunos e professores, tendo em vista a realidade social e o universo da comunidade 
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escolar, bem como seus referenciais históricos, sociais e culturais. Ao promover a 

diversidade de análises e proposições, espera-se que os alunos construam as próprias 

interpretações, de forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas 

voltadas para a diversidade cultural e para as múltiplas configurações identitárias, 

destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas originários e 

africanos. Ressalta-se, também, na formação da sociedade brasileira, a presença de 

diferentes povos e culturas, suas contradições sociais e culturais e suas articulações com 

outros povos e sociedades. 

A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como, a 

história da África e das culturas afro-brasileira e indígena deve ultrapassar a dimensão 

puramente retórica e permitir que se defenda o estudo dessas populações como 

artífices da própria história do Brasil. A relevância da história desses grupos humanos 

reside na possibilidade de os estudantes compreenderem o papel das alteridades 

presentes na sociedade brasileira, comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem 

que existem outros referenciais de produção, circulação e transmissão de 

conhecimentos, que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos 

espaços formais de produção de saber. 

Problematizando a ideia de um “Outro”, convém observar a presença de uma 

percepção estereotipada naturalizada de diferença, ao se tratar de indígenas e 

africanos. Essa problemática está associada à produção de uma história brasileira 

marcada pela imagem de nação constituída nos moldes da colonização europeia. 

Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento histórico seja 

tratado como uma forma de pensar, entre várias; uma forma de indagar sobre as coisas 

do passado e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e 

decompor interpretações, em movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. 

Enfim, trata-se de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento 

maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vive. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) de 2013 preconizam que o ensino 

de História tenha como aspecto de fundamental importância as diversas formas de 

tradições culturais e étnicas para o desenvolvimento e construção do povo brasileiro, 

dando ênfase às matrizes indígena, africana e europeia na formação do estudante, vindo 
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a assegurar o ensino de História e cultura afro-brasileira e indígena em todos os sistemas 

e redes de ensino fundamental com a Lei de n. 11.645 (BRASIL, 2008). 

Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações nas quais 

professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos 

propostos no âmbito do ensino fundamental. 

Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades 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. 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais 

da BNCC e com as competências específicas da área de Ciências Humanas, o 

componente curricular de História deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 

competências específicas.21 

 

  
 

 
 

 
21 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 



 

Página | 165  
 

6.3 Competências específicas de história para o ensino fundamental 

“[...] O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e européia” (BRASIL, 1996) 

 

1 Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos, 

mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para 

analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo. 

2 Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando 

acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas 

sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os 

significados das lógicas de organização cronológica. 

3 Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação 

a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 

diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução 

de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4 Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, 

culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se 

criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

5 Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo 

e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a 

solidariedade com as diferentes populações. 

6 Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da 

produção historiográfica. 

7 Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação 

de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os 

diferentes grupos ou estratos sociais.22 

 
22 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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6.4 História no ensino fundamental – Anos Finais:  

O processo de ensino e aprendizagem da História no Ensino Fundamental – Anos 

Finais está pautado por três procedimentos básicos:  

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes na história do 

Ocidente (África, Europa e América, especialmente o Brasil), ordenando-os de 

forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico.  

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos 

selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, 

circulação e utilização de documentos (materiais ou imateriais), elaborando 

críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória, por meio de 

uma ou várias linguagens.  

3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um 

mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e avaliando os argumentos 

apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para 

a elaboração de proposições próprias.23 

6.5 As temáticas enunciadas na BNCC, do 6º ao 9º ano, são, resumidamente, as 

seguintes: 

No 6º ano, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas formas de registro. 

São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

discutidos procedimentos próprios da História. O registro das primeiras sociedades e a 

construção da Antiguidade Clássica, com a necessária contraposição com outras 

sociedades e concepções de mundo. No mesmo ano, avança-se ao período medieval na 

Europa e às formas de organização social e cultural em partes da África. 

No 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. São 

debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final 

do século XV até o final do século XVIII.  

No 8º ano, o tema é o século XIX e a conformação histórica do mundo 

contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que desencadearam as 

independências nas Américas, com ênfase no processo brasileiro e seus 

 
23 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 



 

Página | 167  
 

desdobramentos. África, Ásia e Europa são objetos de conhecimento, com destaque 

para o nacionalismo, o imperialismo e as resistências a esses discursos e práticas.  

No 9º ano, aborda-se a história republicana do Brasil até os tempos atuais, 

incluindo as mudanças ocorridas após a Constituição de 1988, e o protagonismo de 

diferentes grupos e sujeitos históricos. O estudo dos conflitos mundiais e nacionais, da 

Primeira e da Segunda Guerra, do nazismo, do fascismo, da guerra da Palestina, do 

colonialismo e da Revolução Russa, entre outros, permite uma compreensão 

circunstanciada das razões que presidiram a criação da ONU e explicam a importância 

do debate sobre Direitos Humanos, com a ênfase nas diversidades identitárias, 

especialmente na atualidade. Do ponto de vista mais geral, a abordagem se vincula aos 

processos europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos dos séculos XX e XXI, 

reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos, incluindo a 

história recente. 

Para Pereira (2011, p. 3), “[...] o papel do professor é preparar-se para que esta 

construção da identidade seja estimulada, para que a História enquanto veículo de 

identidade e de memória jamais seja tido como decorativos e desestimulantes”. A 

contribuição do ensino de História na formação dos sujeitos é relevante, pois possibilita 

a esses adquirirem conhecimentos imprescindíveis para a construção de valores, 

princípios e conceitos, os quais são importantíssimos para a construção da cidadania.  

Neste sentido, amplia-se a visão do sujeito pensante, favorecendo a 

aprendizagem de saberes que o leva a entender melhor a dinâmica dos fatos históricos, 

a partir de um aprofundamento histórico tecido diariamente no lócus de aprendizagem 

escolar. Pereira (2011, p. 3) defende ainda que “cabe ao professor promover situações 

para que o aluno critique e compreenda o estudo da disciplina como fator necessário 

para sua formação enquanto indivíduo” 
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6.6  Organizador curricular 

 “[...] a história como saber disciplinar fundamental 
na formação do homem, sujeito de uma sociedade 
marcada por diferenças e contradições múltiplas”. 
Fonseca (2007, p. 151) 

 

História 6º ao 9º Ano 

6º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

História: tempo, 

espaço e formas 

de registros. 

 

A questão do tempo, sincronias e 

diacronias: reflexões sobre o 

sentido das cronologias 

Tempo histórico e Cronológico 

(espaço/localização) 

Linha do tempo/ Calendário 

A periodização do processo 

histórico do Estado de Mato 

Grosso. 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de 

compreensão da noção de tempo e de 

periodização dos processos históricos 

(continuidades e rupturas). 

Formas de registro da história e da 

produção do conhecimento 

histórico 

Fontes históricas 

(EF06HI02) Identificar a gênese da 

produção do saber histórico e analisar o 

significado das fontes que originaram 

determinadas formas de registro em 

sociedades e épocas distintas. 

As origens da humanidade, seus 

deslocamentos e os processos de 

sedentarização 

Origem do Homem 

Evolucionismo e Criacionismo 

Fósseis e Sítios arqueológicos 

(Lucy e Luzia) 

Povos Pré-históricos do Brasil 

Lagoa Santa/ Umbu/ Sambaquis e 

Ceramistas. 

Sítios arqueológicos do Brasil 

Ocupação da América 

Teorias de Ocupação 

Diversidade de povos e culturas 

que contribuíram para a formação 

do Estado de Mato Grosso. 

 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses 

científicas sobre o surgimento da espécie 

humana e sua historicidade e analisar os 

significados dos mitos de fundação. 

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a 

origem do homem americano. 

(EF06HI05) Descrever modificações da 

natureza e da paisagem realizadas por 

diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos indígenas 

originários e povos africanos, e discutir a 

natureza e a lógica das transformações 

ocorridas. 

(EF06HI06) Identificar geograficamente as 

rotas de povoamento no território 

americano. 

A invenção do 

mundo clássico 

e o contraponto 

com outras 

sociedades 

 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas Américas 

(pré-colombianos) 

Os povos indígenas originários do 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de 

registro das sociedades antigas na África, 

no Oriente Médio e nas Américas, 

distinguindo alguns significados presentes 

na cultura material e na tradição oral 

dessas sociedades. 
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atual território brasileiro e seus 

hábitos culturais e sociais 

Asiáticos: Mesopotâmia, Fenícios, 

Persas e Hebreus 

Africanos: Egípcios/ Núbia/ Kush/ 

Americanos: Astecas/ Maias e 

Incas 

Povos nativos do Brasil 

Registros e fontes regionais como 

instrumentos no processo de 

formação da cultura material e 

imaterial mato-grossense 

Espaços territoriais e aportes 

culturais, científicos, sociais e 

econômicos das diferentes 

culturas indígenas que compõe o 

Estado de Mato Grosso 

(EF06HI08) Identificar os espaços 

territoriais ocupados e os aportes culturais, 

científicos, sociais e econômicos dos 

astecas, maias e incas e dos povos 

indígenas de diversas regiões brasileiras. 

O Ocidente Clássico: aspectos da 

cultura na Grécia e em Roma 

Conceito de Antiguidade e 

Ocidente 

Influências de diferentes povos: 

indígenas, europeus, africanos, 

árabes, asiáticos, entre outros, na 

formação da população mato-

grossense 

(EF06HI09) Discutir o conceito de 

Antiguidade Clássica, seu alcance e limite 

na tradição ocidental, assim como os 

impactos sobre outras sociedades e 

culturas. 

 

(EF06HI09.1MT) Discutir o conceito de 

Antiguidade Clássica, contrapondo a outros 

povos que influenciaram a formação 

populacional e cultural mato-grossense. 

 

Lógicas de 

organização 

política 

 

As noções de cidadania e política 

na Grécia e em Roma 

• Domínios e expansão das 

culturas grega e romana 

• Significados do conceito de 

“império” e as lógicas de 

conquista, conflito e negociação 

dessa forma de organização 

política 

As diferentes formas de 

organização política na África: 

reinos, impérios, cidades-estados e 

sociedades linhageiras ou aldeias. 

Europeus: Grécia Antiga 

Política, sociedade e cultura. 

Europeus: Roma Antiga 

Política, sociedade e cultura. 

Cidadania na Grécia e Roma 

Antiga: Inclusão e exclusão. 

Conceito de Império/ Cidade- 

Africana: os Egípcios e os Reinos 

Cuxitas Estado e Reino 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia 

Antiga, com ênfase na formação da pólis e 

nas transformações políticas, sociais e 

culturais. 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de 

formação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas nos 

períodos monárquico e republicano. 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania 

a dinâmicas de inclusão e exclusão na 

Grécia e Roma antigas. 

(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo 

antigo, com vistas à análise das diferentes 

formas de equilíbrio e desequilíbrio entre 

as partes envolvidas. 
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A passagem do mundo antigo para 

o mundo medieval 

A fragmentação do poder político 

na Idade Média 

Fragmentação do Império Romano 

e a formação da Europa Medieval. 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes 

formas de contato, adaptação ou exclusão 

entre populações em diferentes tempos e 

espaços. 

O Mediterrâneo como espaço de 

interação entre as sociedades da 

Europa, da África e do Oriente 

Médio 

As Cruzadas. 

Fortalecimento do comércio e das 

cidades. 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de 

circulação de pessoas, produtos e culturas 

no Mediterrâneo e seu significado. 

Trabalho e 

formas de 

organização 

social e cultural 

 

Senhores e servos no mundo 

antigo e no medieval 

Escravidão e trabalho livre em 

diferentes temporalidades e 

espaços (Roma Antiga, Europa 

medieval e África) 

Lógicas comerciais na Antiguidade 

romana e no mundo medieval 

Relações de trabalho na Idade 

Média: Servos X Senhores. 

Relação e organização social. 

A Escravidão, a Servidão, e o 

Trabalho livre no Mundo Antigo e 

Idade Média. 

Trabalho escravo e livre ao longo 

da História de Mato Grosso 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as 

dinâmicas de abastecimento e as formas de 

organização do trabalho e da vida social em 

diferentes sociedades e períodos, com 

destaque para as relações entre senhores e 

servos. 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão 

e trabalho livre no mundo antigo. 

Trabalho e 

formas de 

organização 

social e cultural 

 

O papel da religião cristã, dos 

mosteiros e da cultura na Idade 

Média 

O Poder da Igreja na Idade Média 

A influência da igreja na Idade 

Média. 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião 

cristã na cultura e nos modos de 

organização social no período medieval. 

O papel da mulher na Grécia e em 

Roma, e no período medieval 

O papel da mulher na Antiguidade 

e Idade Média. 

O protagonismo feminino na 

sociedade mato-grossense 

(EF06HI19) Descrever e analisar os 

diferentes papéis sociais das mulheres no 

mundo antigo e nas sociedades medievais. 
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7º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O mundo 

moderno e a 

conexão entre 

sociedades 

africanas, 

americanas e 

europeias 

 

A construção da ideia de 

modernidade e seus impactos na 

concepção de História 

A ideia de “Novo Mundo” ante o 

Mundo Antigo: permanências e 

rupturas de saberes e práticas na 

emergência do mundo moderno 

Introdução à idade Moderna. 

Ressurgimento do comércio e das 

cidades. 

A Expansão marítima: As Grandes 

Navegações. 

(EF07HI01) Explicar o significado de 

“modernidade” e suas lógicas de inclusão e 

exclusão, com base em uma concepção 

europeia. 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações 

entre as sociedades do Novo Mundo, da 

Europa, da África e da Ásia no contexto das 

navegações e indicar a complexidade e as 

interações que ocorrem nos Oceanos 

Atlântico, Índico e Pacífico. 

Saberes dos povos africanos e pré-

colombianos expressos na cultura 

material e imaterial 

América e África pré-colonial. 

Organização cosmológica, política, 

social e cultural dos povos 

indígenas de Mato Grosso antes da 

chegada dos europeus 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos 

específicos das sociedades africanas e 

americanas antes da chegada dos europeus, 

com destaque para as formas de 

organização social e o desenvolvimento de 

saberes e técnicas. 

Humanismos, 

Renascimentos 

e o Novo 

Mundo 

 

Humanismos: uma nova visão de 

ser humano e de mundo 

Renascimentos artísticos e culturais 

(EF07HI04) Identificar as principais 

características dos Humanismos e dos 

Renascimentos e analisar seus significados. 

Reformas religiosas: a cristandade 

fragmentada 

Reforma Protestante e a 

Contrarreforma 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as 

vinculações entre as reformas religiosas e os 

processos culturais e sociais do período 

moderno na Europa e na América. 

As descobertas científicas e a 

expansão marítima 

A Expansão marítima: As Grandes 

Navegações. (Mapas, instrumentos 

de navegação.) 

(EF07HI06) Comparar as navegações no 

Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e 

XVI. 

A organização 

do poder e as 

dinâmicas do 

mundo 

colonial 

americano 

A formação e o funcionamento das 

monarquias europeias: a lógica da 

centralização política e os conflitos 

na Europa 

Absolutismo monárquico. 

(EF07HI07) Descrever os processos de 

formação e consolidação das monarquias e 

suas principais características com vistas à 

compreensão das razões da centralização 

política. 

A organização 

do poder e as 

dinâmicas do 

mundo 

colonial 

americano 

A conquista da América e as formas 

de organização política dos 

indígenas e europeus: conflitos, 

dominação e conciliação 

Povos da América. (organização 

política, econômica e social). 

(EF07HI08) Descrever as formas de 

organização das sociedades americanas no 

tempo da conquista com vistas à 

compreensão dos mecanismos de alianças, 

confrontos e resistências. 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos 

da conquista europeia da América para as 
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Chegada dos europeus à América: 

Confronto de culturas. 

populações ameríndias e identificar as 

formas de resistência. 

A estruturação dos vice-reinos nas 

Américas 

Resistências indígenas, invasões e 

expansão na América portuguesa 

Colonização portuguesa e 

espanhola. 

Organização política do Brasil. 

Capitanias. 

Atividades econômicas e 

extrativismos. 

Sociedade açucareira. 

A resistência indígena em Mato 

Grosso no processo de expansão 

territorial da américa portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em 

documentos históricos, diferentes 

interpretações sobre as dinâmicas das 

sociedades americanas no período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-

geográfica do território da América 

portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição 

territorial da população brasileira em 

diferentes épocas, considerando a 

diversidade étnico-racial e étnico-cultural 

(indígena, africana, europeia e asiática). 

 

O movimento da bandeira 

Os conflitos entre os bandeirantes 

e indígenas em Mato Grosso na 

expansão do território 

O ciclo da mineração e a 

constituição da capitania de Mato 

Grosso 

(EF07HI12. 1MT) Compreender a 

constituição territorial de Mato Grosso a 

partir da expansão da américa portuguesa. 

 

Lógicas 

comerciais e 

mercantis da 

modernidade 

 

As lógicas mercantis e o domínio 

europeu sobre os mares e o 

contraponto oriental 

Mercantilismo. 

Rotas comerciais. 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus 

e suas lógicas mercantis visando ao domínio 

no mundo atlântico. 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas 

comerciais das sociedades americanas e 

africanas e analisar suas interações com 

outras sociedades do Ocidente e do Oriente. 

As lógicas internas das sociedades 

africanas 

As formas de organização das 

sociedades ameríndias 

A escravidão moderna e o tráfico 

de escravizados 

Modos de produção. (Escravismos, 

servidão e capitalismos). 

Conflito entre as tribos 

africano/ameríndio. 

Comércio de escravos. 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão 

moderna e suas distinções em relação ao 

escravismo antigo e à servidão medieval. 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as 

dinâmicas de comércio de escravizados em 

suas diferentes fases, identificando os 

agentes responsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas africanas de procedência dos 

escravizados. 

A emergência do capitalismo 

Introdução ao capitalismo 

Mineração e ocupação no interior 

do Brasil 

Pecuária 

Missões 

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem 

do mercantilismo para o capitalismo. 
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8º ANO 
UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

A questão do iluminismo e da 

ilustração 

Iluminismo: 

Contribuição cultural; 

Valorização do conhecimento 

racional; 

(EF08HI01) Identificar os principais 

aspectos conceituais do iluminismo e do 

liberalismo e discutir a relação entre eles e 

a organização do mundo contemporâneo. 

As revoluções inglesas e os 

princípios do liberalismo 

Revolução Gloriosa 

(EF08HI02) Identificar as particularidades 

político-sociais da Inglaterra do século XVII 

e analisar os desdobramentos posteriores 

à Revolução Gloriosa. 

Revolução Industrial e seus 

impactos na produção e 

circulação de povos, produtos e 

culturas 

Revolução Industrial e a 

consolidação do Capitalismo 

(EF08HI03) Analisar os impactos da 

Revolução Industrial na produção e 

circulação de povos, produtos e culturas. 

Revolução Francesa e seus 

desdobramentos 

Revolução Francesa 

Causas e consequências 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os 

processos da Revolução Francesa e seus 

desdobramentos na Europa e no mundo. 

Rebeliões na América 

portuguesa: as conjurações 

mineira e baiana. 

Conjuração Mineira e Baiana 

Emancipação Política do Brasil 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as 

rebeliões da América portuguesa, 

articulando as temáticas locais e suas 

interfaces com processos ocorridos na 

Europa e nas Américas. 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola. 

A revolução dos escravizados em 

São Domingo e seus múltiplos 

significados e desdobramentos: o 

caso do Haiti 

Os caminhos até a independência 

do Brasil 

Conceitos de Estado, nação, 

território, governo e país. 

Independência dos EUA 

Independência do Haiti 

Independência na América 

Espanhol 

Simon Bolivar 

Independência na América 

Espanhol 

Simon Bolivar e Pan-

americanismo 

Revolução do Haiti 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, 

nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões. 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as 

especificidades dos diversos processos de 

independência nas Américas, seus 

aspectos populacionais e suas 

conformações territoriais. 

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes 

dos movimentos independentistas e seu 

papel nas revoluções que levaram à 

independência das colônias hispano-

americanas. 

(EF08HI09) Conhecer as características e 

os principais pensadores do Pan-

americanismo. 

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São 

Domingo como evento singular e 

desdobramento da Revolução Francesa e 

avaliar suas implicações. 

(EF08HI11) Identificar e explicar os 

protagonismos e a atuação de diferentes 
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Causas e Consequências 

Revoltas Sociais no Brasil 

Colônia: 

Conjuração Baiana; 

Inconfidência Mineira; 

Revolução Pernambucana; 

Vinda da Família Real 

As lutas pela Independência do 

Brasil. 

Independência do Brasil. 

Formas de Governo adotadas nas 

antigas colônias europeias na 

América 

A independência do Brasil e sua 

influência em Mato Grosso, seus 

desdobramentos e impactos para 

a cultura local. 

grupos sociais e étnicos nas lutas de 

independência no Brasil, na América 

espanhola e no Haiti. 

(EF08HI12) Caracterizar a organização 

política e social no Brasil desde a chegada 

da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e 

seus desdobramentos para a história 

política brasileira. 

(EF08HI13) Analisar o processo de 

independência em diferentes países 

latino-americanos e comparar as formas 

de governo neles adotadas. 

A tutela da população indígena, a 

escravidão dos negros e a tutela 

dos egressos da escravidão 

Escravidão negra e indígena no 

Período Colonial e Imperial 

Vida cultural e cotidiano da 

população negra e indígena de 

Mato Grosso no período colonial 

Vida cultural e cotidiana da 

população negra e indígena de 

Mato Grosso no período colonial 

e seus valores 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos 

grupos indígenas e a participação dos 

negros na sociedade brasileira do final do 

período colonial, identificando 

permanências na forma de preconceitos, 

estereótipos e violências sobre as 

populações indígenas e negras no Brasil e 

nas Américas. 

O Brasil no século 

XIX 

 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai 

A primeira constituição brasileira; 

Colonialismo; 

Partidos políticos brasileiros. 

Período Regencial e as Revoltas 

Sociais: 

Cabanagem, Balaiada, Sabinada e 

Guerra dos farrapos 

A confederação do Equador; 

Guerra Cisplatina 

Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o 

equilíbrio das forças e os sujeitos 

envolvidos nas disputas políticas durante 

o Primeiro e o Segundo Reinado. 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar 

a diversidade política, social e regional nas 

rebeliões e nos movimentos 

contestatórios ao poder centralizado. 

(EF08HI17) Relacionar as transformações 

territoriais, em razão de questões de 

fronteiras, com as tensões e conflitos 

durante o Império. 

(EF08HI18) Identificar as questões 

internas e externas sobre a atuação do 

Brasil na Guerra do Paraguai e discutir 

diferentes versões sobre o conflito. 
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O escravismo no Brasil do século 

XIX: plantations e revoltas de 

escravizados, abolicionismo e 

políticas migratórias no Brasil 

Imperial 

Escravidão no Brasil: 

Consequências: 

Revolta dos Malês; 

Quilombos 

Movimento Afro 

Miscigenação cultural 

(EF08HI19) Formular questionamentos 

sobre o legado da escravidão nas 

Américas, com base na seleção e consulta 

de fontes de diferentes naturezas. 

(EF08HI20) Identificar e relacionar 

aspectos das estruturas sociais da 

atualidade com os legados da escravidão 

no Brasil e discutir a importância de ações 

afirmativas. 

Políticas de extermínio do 

indígena durante o Império 

Política de extermínio do 

indígena e ocupação das terras 

(EF08HI21) Identificar e analisar as 

políticas oficiais com relação ao indígena 

durante o Império. 

A produção do imaginário 

nacional brasileiro: cultura 

popular, representações visuais, 

letras e o Romantismo no Brasil 

Cultura durante o período 

Imperial 

Os Movimentos culturais 

Os movimentos negros pela 

liberdade e fim da escravidão 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas 

letradas, não letradas e das artes na 

produção das identidades no Brasil do 

século XIX. 

Mato Grosso no 

século XIX 

 

A transferência da Capital de Vila 

Bela de Santíssima Trindade para 

Cuiabá 

Os impactos da independência 

do Brasil para Mato Grosso 

A Rusga e sua articulação com 

outros movimentos regenciais 

Mato Grosso no contexto da 

Guerra do Paraguai 

A economia mato-grossense pós-

guerra do Paraguai 

A resistência dos quilombos e 

comunidades tradicionais em 

Mato Grosso 

(EF08HI23MT) Compreender o contexto 

político, econômico e cultural de Mato 

Grosso no século XIX e seus 

desdobramentos sociais e culturais. 

 

Configurações do 

mundo no século 

XIX 

 

Nacionalismo, revoluções e as 

novas nações europeias 

Estado moderno europeus 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais 

entre as ideologias raciais e o 

determinismo no contexto do 

imperialismo europeu e seus impactos na 

África e na Ásia. 

Uma nova ordem econômica: as 

demandas do capitalismo 

industrial e o lugar das 

economias africanas e asiáticas 

nas dinâmicas globais 

(EF08HI24) Reconhecer os principais 

produtos, utilizados pelos europeus, 

procedentes do continente africano 

durante o imperialismo e analisar os 

impactos sobre as comunidades locais na 
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Segunda fase da revolução 

industrial e o Imperialismo. 

forma de organização e exploração 

econômica. 

Os Estados Unidos da América e 

a América Latina no século XIX 

Prosperidade e Intervenção norte 

americana 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar 

aspectos das relações entre os Estados 

Unidos da América e a América Latina no 

século XIX. 

O imperialismo europeu e a 

partilha da África e da Ásia 

Imperialismo europeu e o 

colonialismo 

África, Ásia e América 

A partilha da África e da Ásia 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o 

protagonismo das populações locais na 

resistência ao imperialismo na África e 

Ásia. 

Configurações do 

mundo no século 

XIX 

Pensamento e cultura no século 

XIX: darwinismo e racismo 

O discurso civilizatório nas 

Américas, o silenciamento dos 

saberes indígenas e as formas de 

integração e destruição de 

comunidades e povos indígenas 

A resistência dos povos e 

comunidades indígenas diante da 

ofensiva civilizatória 

Teorias racistas do século XIX 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os 

significados dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos negativos para os 

povos indígenas originários e as 

populações negras nas Américas. 

 

9º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O nascimento da 

República no Brasil e 

os processos 

históricos até a 

metade do século XX 

 

Experiências republicanas e 

práticas autoritárias: as tensões 

e disputas do mundo 

contemporâneo 

A proclamação da República e 

seus primeiros desdobramentos 

Primeira República e as 

oligarquias no poder 

Coronelismo em Mato Grosso 

Guerra do Contestado 

Guerra de Canudos 

O cangaço 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os 

principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da 

República no Brasil. 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender 

os ciclos da história republicana, 

identificando particularidades da história 

local e regional até 1954. 

A questão da inserção dos 

negros no período republicano 

do pós-abolição 

Os movimentos sociais e a 

imprensa negra; a cultura afro-

brasileira como elemento de 

resistência e superação das 

discriminações 

A revolta da vacina e a revolta 

da chibata 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de 

inserção dos negros na sociedade 

brasileira pós-abolição e avaliar os seus 

resultados. 

(EF09HI04) Discutir a importância da 

participação da população negra na 

formação econômica, política e social do 

Brasil. 
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Cultura Afro 

Primeira República e suas 

características 

Contestações e dinâmicas da 

vida cultural no Brasil entre 

1900 e 1930 

Primeira Republica e as 

oligarquias cafeeira, 

diversificação econômica 

Industria e operários na 

Primeira república 

A modernização e 

transformação da paisagem 

urbana na capital mato-

grossense 

(EF09HI05) Identificar os processos de 

urbanização e modernização da 

sociedade brasileira e avaliar suas 

contradições e impactos na região em 

que vive. 

O período varguista e suas 

contradições 

A emergência da vida urbana e a 

segregação espacial 

O trabalhismo e seu 

protagonismo político 

Revolução de 30 

A era Vargas 

O trabalhismo de Vargas 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel 

do trabalhismo como força política, social 

e cultural no Brasil, em diferentes escalas 

(nacional, regional, cidade, comunidade). 

A questão indígena durante a 

República (até 1964) 

A questão indígena e negra 

durante a República 

A marcha para o Oeste 

A questão afro-brasileira 

durante a República (até 1964) 

 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em 

meio a lógicas de inclusão e exclusão, as 

pautas dos povos indígenas, no contexto 

republicano (até 1964), e das populações 

afrodescendentes. 

Anarquismo e protagonismo 

feminino 

Movimentos sociais pelos 

direitos políticos, sociais e civis 

A participação da mulher na 

Politica 

As mudanças conceituais de 

diversidades étnico-raciais e a 

ideia de gênero no Brasil do 

século XX 

Os movimentos sociais no Brasil 

do século XX 

(EF09HI08) Identificar as transformações 

ocorridas no debate sobre as questões da 

diversidade no Brasil durante o século XX 

e compreender o significado das 

mudanças de abordagem em relação ao 

tema. 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de 

direitos políticos, sociais e civis à atuação 

de movimentos sociais. 

Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

O mundo em conflito: a Primeira 

Guerra Mundial A questão da 

Palestina 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as 

dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 

grandes conflitos mundiais e os conflitos 

vivenciados na Europa. 
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A Revolução Russa 

A crise capitalista de 1929 

1ª Guerra Mundial 

Causas e consequências 

Revolução Russa 

Crise de 1929 

(EF09HI11) Identificar as especificidades 

e os desdobramentos mundiais da 

Revolução Russa e seu significado 

histórico. 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 

1929 e seus desdobramentos em relação 

à economia global. 

A emergência do fascismo e do 

nazismo  

A Segunda Guerra Mundial 

Judeus e outras vítimas do 

holocausto 

Os regimes totalitários: 

Fascismo e Nazismo a 2ª Guerra 

Mundial 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os 

processos da emergência do fascismo e 

do nazismo, a consolidação dos estados 

totalitários e as práticas de extermínio 

(como o holocausto). 

O colonialismo na África 

As guerras mundiais, a crise do 

colonialismo e o advento dos 

nacionalismos africanos e 

asiáticos 

A crise do colonialismo 

O socialismo 

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as 

dinâmicas do colonialismo no continente 

africano e asiático e as lógicas de 

resistência das populações locais diante 

das questões internacionais. 

A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 

Direitos Humanos 

A criação da ONU 

Direitos Humanos 

O racismo na África do Sul 

(EF09HI15) Discutir as motivações que 

levaram à criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) no contexto do 

pós-guerra e os propósitos dessa 

organização. 

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos 

Direitos Humanos ao processo de 

afirmação dos direitos fundamentais e de 

defesa da dignidade humana, valorizando 

as instituições voltadas para a defesa 

desses direitos e para a identificação dos 

agentes responsáveis por sua violação. 

Modernização, 

ditadura civil-militar 

e redemocratização: 

o Brasil após 1946 

 

O Brasil da era JK e o ideal de 

uma nação moderna: a 

urbanização e seus 

desdobramentos em um país 

em transformação 

Brasil de 1945 a 1964: 

Uma experiência Democrática 

Governo Dutra 

Segundo governo de Getúlio 

Vargas 

Jk 

Jânio Quadros 

João Goulart 

(EF09HI17) Identificar e analisar 

processos sociais, econômicos, culturais e 

políticos do Brasil a partir de 1946. 

(EF09HI18) Descrever e analisar as 

relações entre as transformações 

urbanas e seus impactos na cultura 

brasileira entre 1946 e 1964 e na 

produção das desigualdades regionais e 

sociais. 
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Constituição de Mato Grosso e 

os impactos políticos na região 

A Marcha para o Oeste e o 

desenvolvimento das regiões de 

Mato Grosso 

Os anos 1960: revolução 

cultural? 

A ditadura civil-militar e os 

processos de resistência 

As questões indígena e negra e a 

ditadura 

Golpe Militar 

Ditadura Militar 

Violação dos direitos Humanos 

Revolução cultural de 1960 

Resistência ao Regime Militar 

Indígenas e quilombolas no 

Regime Militar 

A divisão geopolítica do estado 

de Mato Grosso 

(EF09HI19) Identificar e compreender o 

processo que resultou na ditadura civil-

militar no Brasil e discutir a emergência 

de questões relacionadas à memória e à 

justiça sobre os casos de violação dos 

direitos humanos. 

(EF09HI20) Discutir os processos de 

resistência e as propostas de 

reorganização da sociedade brasileira 

durante a ditadura civil-militar. 

(EF09HI21) Identificar e relacionar as 

demandas indígenas e quilombolas como 

forma de contestação ao modelo 

desenvolvimentista da ditadura. 

O processo de redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da sociedade 

civil e as alterações da 

sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

História do município e região 

Diretas já 

O fim do Regime militar 

Constituição de 1988 

Direitos Humanos 

Redemocratização do Brasil: 

De Sarney a Michel Temer 

Transformações sociais, 

culturais e tecnológicas de 1989 

aos dias atuais 

(EF09HI22) Discutir o papel da 

mobilização da sociedade brasileira do 

final do período ditatorial até a 

Constituição de 1988. 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, 

políticos e sociais expressos na 

Constituição de 1988 e relacioná-los à 

noção de cidadania e ao pacto da 

sociedade brasileira de combate a 

diversas formas de preconceito, como o 

racismo. 

(EF09HI24) Analisar as transformações 

políticas, econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais, identificando 

questões prioritárias para a promoção da 

cidadania e dos valores democráticos. 

(EF09HI25) Relacionar as transformações 

da sociedade brasileira aos 

protagonismos da sociedade civil após 

1989. 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas 

da violência contra populações 

marginalizadas (negros, indígenas, 

mulheres, homossexuais, camponeses, 

pobres etc.) com vistas à tomada de 

consciência e à construção de uma 

cultura de paz, empatia e respeito às 

pessoas. 
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Participação das populações 

marginalizadas na nova ordem 

mundial 

O mundo no século XXI 

Globalização 

Mato Grosso no contexto da 

globalização 

 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das 

mudanças econômicas, culturais e sociais 

ocorridas no Brasil a partir da década de 

1990 ao papel do País no cenário 

internacional na era da globalização. 

A história recente 

A Guerra Fria: confrontos de 

dois modelos políticos 

A Revolução Chinesa e as 

tensões entre China e Rússia 

A Revolução Cubana e as 

tensões entre Estados Unidos da 

América e Cuba 

Guerra fria 

Revoluções socialistas: China e 

Cuba 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos 

da Guerra Fria, seus principais conflitos e 

as tensões geopolíticas no interior dos 

blocos liderados por soviéticos e 

estadunidenses. 

A história recente 

 

As experiências ditatoriais na 

América Latina 

América Latina no século XX 

Os regimes militares na América 

Latina: Argentina, Brasil, Chile, 

Cuba e Venezuela 

(EF09HI29) Descrever e analisar as 

experiências ditatoriais na América 

Latina, seus procedimentos e vínculos 

com o poder, em nível nacional e 

internacional, e a atuação de 

movimentos de contestação às ditaduras. 

(EF09HI30) Comparar as características 

dos regimes ditatoriais latino-

americanos, com especial atenção para a 

censura política, a opressão e o uso da 

força, bem como para as reformas 

econômicas e sociais e seus impactos. 

Os processos de descolonização 

na África e na Ásia 

Descolonização na África e na 

Ásia 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os 

processos de descolonização na África e 

na Ásia. 

O fim da Guerra Fria e o 

processo de globalização 

Políticas econômicas na América 

Latina 

Fim da guerra fria 

Desintegração da URSS 

O processo de globalização 

Políticas econômicas na América 

Latina 

(EF09HI32) Analisar mudanças e 

permanências associadas ao processo de 

globalização, considerando os 

argumentos dos movimentos críticos às 

políticas globais. 

(EF09HI33) Analisar as transformações 

nas relações políticas locais e globais 

geradas pelo desenvolvimento das 

tecnologias digitais de informação e 

comunicação. 

(EF09HI34) Discutir as motivações da 

adoção de diferentes políticas 

econômicas na América Latina, assim 
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como seus impactos sociais nos países da 

região. 

Os conflitos do século XXI e a 

questão do terrorismo 

Pluralidades e diversidades 

identitárias na atualidade 

As pautas dos povos indígenas 

no século XXI e suas formas de 

inserção no debate local, 

regional, nacional e 

internacional 

Conflitos no Oriente Médio e no 

Leste europeus e os 

movimentos migratórios. 

Conflitos e movimentos 

migratórios na América Latina. 

Movimentos sociais na 

atualidade 

(EF09HI35) Analisar os aspectos 

relacionados ao fenômeno do terrorismo 

na contemporaneidade, incluindo os 

movimentos migratórios e os choques 

entre diferentes grupos e culturas. 

(EF09HI36) Identificar e discutir as 

diversidades identitárias e seus 

significados históricos no início do 

século XXI, combatendo qualquer 

forma de preconceito e violência. 

 

 

6.7 Orientações metodológicas  

A História é um conhecimento em construção, em suma, a produção da História 

não resulta do desenvolvimento de um método capaz de esgotar o que há para saber 

sobre os objetos no passado, mas sim de sucessivas perguntas que as diferentes 

gerações fazem ao mesmo, com novos métodos de pesquisa e novas concepções 

teóricas, tornam o saber passível de novas interpretações.  Assim, a História também 

tem uma história.  

A exposição dessa lógica é fundamental para o aluno compreender esse princípio 

e perceber que o conhecimento está em constante transformação. Logo, é objeto de 

questionamentos, dúvidas, contestações e reconstruções. A partir desse princípio, cabe 

ao professor mediar atividades que favoreçam ao aluno ser sujeito desse processo de 

construção do conhecimento. Dessa forma, o conhecimento histórico presente nos 

livros, na fala do professor, nas aulas de campo, nos estudos de fontes históricas, 

depoimentos e relatos (re) significam, (re) elaboram e (re) constroem os saberes.   

Como a história tem por base fundamental de estudo o ser humano, perpassa 

outras áreas do saber. Assim, ao propor um caminho de estudo para a mesma é 

importante buscar a interdisciplinaridade com as demais áreas do conhecimento, sendo 

isso possível através de um planejamento participativo. 
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 Coerente aos pressupostos teóricos, o método didático deve estar numa 

perspectiva crítica, analítica, dialógica, democrática e investigativa, tanto nos aspectos 

que tangem a realidade atual, como do passado.  

Em face do exposto, a escola torna-se o ambiente de (re) elaboração de saberes 

historicamente acumulados, e também, espaço de construção de nossos saberes, 

valores e consciências.   

7. GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

“A criança é um ser histórico e social que tem 

direitos assegurados por lei. Direitos esses que, se 

respeitados, garantem a vivência da fantasia, do 

brincar, da liberdade, da educação, do lazer, da sua 

infância, enfim da vida” (CAMPOS, 2010, p. 28). 

7.1 Introdução 

O ensino de Geografia na área das ciências humanas, demanda uma grande 

reflexão, considerando o caráter significativo que este componente curricular vem 

assumindo na Educação Básica. Essa ciência destaca-se por auxiliar os alunos a 

identificar, descrever, analisar e explicar estas transformações e suas interações em 

determinado lugar e espaço, em meio as circunstâncias históricas específicas, nas quais 

a diversidade humana deve ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da 

diferença. 

A BNCC (2017), enfatiza que “O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de 

que o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se dele em determinada 

circunstância histórica, permitindo assim a construção da cidadania para vivermos em 

sociedade.”. Assim, ainda segundo a BNCC, as Ciências Humanas, deve também 

“estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas 

gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade para 

valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria coletividade; o 

fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, a participação e o 

protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação com as 

desigualdades sociais.”. (BRASIL, BNCC, 2017). 

De acordo com a BNCC (2017), a educação pré-escolar não fazia parte da 

educação formal, já que o ensino institucionalizado só teria seu começo no Ensino 
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Fundamental. A partir da Constituição de 1988, o atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Com a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB/1996), a Educação Infantil passa a ser parte integrante da 

Educação Básica, e em 2006 visa o atendimento das crianças de 0 a 5 anos. Somente 

com a Ementa Constitucional n.59/2009, a educação infantil passa a atender crianças de 

4 e 5 anos, uma vez que a educação básica torna-se obrigatória dos 4 aos 17 anos. 

Milton Santos em sua obra, também conceitua a natureza: 

No princípio, tudo eram coisas, enquanto hoje tudo 

tende a ser objeto, já que as próprias coisas, dádivas 

da natureza, quando utilizadas pelos homens, a 

partir de um conjunto de intenções sociais, passam 

também a ser objetos. Assim, a natureza se 

transforma em um verdadeiro sistema de objetos e 

não mais de coisas e, ironicamente, é o próprio 

movimento ecológico que completa o processo de 

desnaturalização da natureza, dando a esta última 

um valor. (Santos, 1997. p.33.) 

 

A Geografia nesse contexto é o elo entre o ensino e aprendizagem da criança que 

permitirá que a mesma aprenda de maneira significativa em todos os aspectos da vida 

em sociedade, uma vez que essa ciência tem como objeto de estudo o espaço 

geográfico. 

7.2 O componente curricular na atualidade  

Ampliar na criança o desenvolvimento das noções 
de representação e orientação de lugar, paisagem, 
lateralidade, espaço e tempo, com estratégias de 
ensino que possam vir a ajudá-la no seu 
desenvolvimento cognitivo, cultural e social ao 
longo da vida (SILVA; CABÓ, 2014) 
 

O componente de Geografia da Base Nacional Comum Curricular- BNCC dialoga 

com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando 

atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas 

da identidade da disciplina de geografia, ocorridas neste século, devidas em grande 

parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). 

Assume-se aqui a perspectiva, de uma abordagem científica do que seria o interesse 

pelas Ciências Humanas, já assumida em outros documentos, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que permitam colocar aos alunos as diferentes situações 
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de vivência com os lugares, para que estes possam construir compreensões novas e mais 

complexas a seu respeito. (BRASIL, BNCC, 2017) 

Segundo Portela (2018), em seu artigo a respeito da BNCC para o ensino de 

Geografia: “Para crianças e jovens, no futuro próximo, será supernatural achar que a 

Geografia depende das Ciências Humanas, que é apenas um componente curricular 

dessa área. A longo prazo, corre-se o grande risco de uma diluição dos conhecimentos 

geográficos pelo enfraquecimento das fronteiras entre as outras disciplinas que 

compõem as Ciências Humanas.”. Deste modo, [...] é necessário assegurar a apropriação 

de conceitos para o domínio do conhecimento fatual (com destaque para os 

acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para 

o exercício da cidadania (BRASIL, 2017, p. 358). 

7.3 Unidades temáticas 

O ensino da geografia passou por mudanças 
constantes, até ser incluída nos currículos das 
escolas de educação básica, que foram mudanças 
significativas e que fazem com que os educadores 
reflitam sobre a importância da geografia no 
cotidiano dos alunos. A mesma não deve ser 
ensinada de maneira tradicionalista, neste aspecto 
o professor deve estar atento e ao mesmo tempo 
ser um mediador. Rodrigues (2014) 

7.3.1 Raciocínio Geográfico 

Segundo Vidal, Gomes e Berbat (2014) o ensino de geografia ao longo da 

Educação Infantil deve proporcionar aos alunos a construção de conhecimentos, 

referentes a conceitos, procedimentos e atitudes relacionados a conceitos como: 

territorialidade, tempo, espaço, paisagem, brincar, infância, lugar, ambiente e 

sociedade, tornando-os sujeitos ativos, construtores do seu próprio conhecimento. 

 

O ensino de geografia deve possibilitar aos alunos a compreensão de diferentes 

situações do seu cotidiano, de maneira que esse conhecimento seja significativo na sua 

leitura de mundo.  

Por sua vez, os conteúdos específicos e sua proposta teórica metodológica 

devem ser trabalhados e garantidos no trimestre, porém, depende do planejamento do 

professor. Assim, cabe ao professor fazer com que o educando possa ter um 
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entendimento geográfico trabalhando com fotos, desenhos, plantas e maquetes para 

que possa identificar a dinâmica que o indivíduo tem ao estar em uma sociedade, bem 

como a relação que essa sociedade tem com a natureza.  

 

7.3.2 O sujeito e o seu lugar no mundo 

Para SILVA; ARAÚJO; OLIVEIRA; COSTA NETO (2016): 

O conceito de lugar, entendido como uma das 

categorias de análise da ciência geográfica, é um dos 

mais importantes para a compreensão da leitura do 

espaço feito pela criança, pois o lugar é o espaço de 

maior interação entre a criança, os objetos e as 

pessoas que ali vivem com ela, proporcionando uma 

inter-relação a partir da sua vivência concreta e das 

ações realizadas por possuir uma história e um 

sentimento de pertencimento.  

Assim, ler o espaço a partir do lugar de vivência 

torna-se um desafio e uma perspectiva ao ensino de 

Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

gerando um processo de ensino e aprendizagem 

expressivo para a vida de cada sujeito. (SILVA; 

ARAÚJO; OLIVEIRA; COSTA NETO, 2016). 

 

No dia-a-dia, por exemplo, as crianças desenham seus familiares, através do 

diálogo sobre seus parentescos, elas são capazes de elaborar a árvore genealógica. Vale 

ressaltar que mesmo na forma mais simples, por meio desses trabalhos é possível 

abordar questões relacionadas ao tempo e espaço, pois cada indivíduo ou grupos 

realizam e vivem reflexos de um meio modificado.  

Dentro desse contexto, Callai (2013) induz à reflexão ao afirmar: 

Quer dizer, não é a escola simplesmente cumprindo 

conteúdos curriculares, mas desenvolvendo 

atividades que tornem o sujeito capaz de conhecer 

para mudar. E, principalmente, encontrar os 

caminhos para mudar, pois estamos vivendo em um 

mundo que precisa ser conhecido e compreendido, 

não pelo lugar em si, mas no conjunto em que cada 

lugar se contextualiza. (CALLAI, 2013, p. 57).  

 

Verifica-se, assim, que “os sujeitos passam a ser protagonistas da sua própria 

história atuando na construção do espaço no qual estão inseridos, tendo como base o 
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lugar de vivência em conexão com mundo. Portanto, seja a inserção da cartografia, seja 

a inserção do entendimento de lugar, levar os alunos a construir um conhecimento 

expressivo” (SILVA; ARAÚJO; OLIVEIRA; COSTA NETO, 2016). 

Cabe ao professor oportunizar ao estudante, a compreensão de que sua função 

como cidadão, a partir do seu espaço de vivência, é ser agente de transformação da 

sociedade e que, dessa forma, é necessário preservar e valorizar a diversidade, mais do 

que isso, contribuir para que a igualdade de tratamento e de acesso aos bens materiais 

e imateriais da humanidade se estenda a todos e se efetive cada vez mais no cotidiano.  

Por conseguinte, o espaço vivido deve ser explorado e entendido como 

manifestações locais de processos naturais, sociais, econômicos, culturais políticos 

inter-relacionados, que ocorrem em escalas mais amplas: a regional, a nacional, e a 

global. Assumindo-se, portanto, uma visão geral da geografia com a compreensão do 

caráter espacial dos problemas sociais e dos limites da sustentabilidade ecológica que 

associa a dimensão natural do espaço relevo, clima, hidrografia, solo, vegetação e 

geologia. 

 

7.3.3 Conexões e Escalas 

A Geografia é considerada uma das ciências mais importantes, uma vez que está 

presente em vários setores da sociedade, fazendo parte do cotidiano do homem ao 

longo da vida. Por conta disso é primordial que a escola situe o aluno desde cedo a 

conhecer noções básicas do ensino geográfico contribuindo para uma formação 

significativa do aluno. Para estudar as escalas em inter-relação, em fluxos e, em rede, 

há que estudar também cada uma delas individualmente, os seus limites físicos e os 

processos que os demarcam e demarcaram espacial e político administrativamente, 

suas fronteiras fixas reconhecidas ou não por seus vizinhos e por outros agentes sociais. 

Reconhecer suas singularidades, suas semelhanças e inter-relações, suas marcas de 

temporalidades e espacialidades que hoje se articulam em diversos níveis, permite 

também entender os processos que atualmente extrapolam e sugerem alterações 

nessas fronteiras e limites.  

Estudar o espaço geográfico, implica em conhecer seus processos de 

dinamização histórica entre as sociedades e a natureza. Nestas inter-relações a 

organização e a configuração do espaço são intrinsecamente ligadas aos seus processos 
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de produção e de apropriação/desapropriação. Em cada lugar, região e território as 

sociedades se organizam e produzem o espaço na relação direta com características 

físicas peculiares e seus fenômenos naturais.24 

[...] A seleção de conceitos geográficos básicos para 

estruturar os conteúdos de ensino precisa levar em 

consideração a apreensão do espaço geográfico 

pelos alunos. No entanto o ensino não pode 

considerar somente a formação dos conceitos, mas 

também o desenvolvimento de habilidades e 

capacidades de assimilação dos conhecimentos e a 

construção de valores étnicos e moral, através dos 

conteúdos valorativos e atitudinais [...] 

(CAVALCANTI, 2012. p.120). 

 

7.3.4 Mundo do Trabalho 

“[...] receber informações a serem reconhecidas e 

acumuladas, mas realizar a experiência 

intransferível de se apropriar de uma relação com o 

mundo, e essa relação é inseparável de uma relação 

com a linguagem”. Richter (2016) 

 

Neste processo, o determinismo e o possibilíssimo geográfico dialogam e atuam 

diretamente na diferenciação dos lugares, compostos por realidades distintas, sempre 

mais complexas do que nossa capacidade de apreendê-las. A formação sócio espacial, 

sempre dinâmica e inacabada, considerada como história do território, articulada ao 

espaço do cotidiano, possibilita o entendimento da dimensão histórica, política, social e 

natural do espaço geográfico. 

Nesta articulação, tecida por múltiplas escalas de relações de poder, 

participação, mobilização e decisão política, definem-se o espaço da administração 

pública e o espaço privado. Em sua relação direta com as transformações ambientais, 

possibilita o estudo da chamada geografia física, articulada com a humana.  

Por conseguinte, novos arranjos espaciais surgem marcados por suas heranças e 

por mudanças tecnológicas, por questões ambientais e pela valorização do meio 

 
24 Esse texto é parte integrante do documento Tessituras do currículo Marista: matrizes 

curriculares de educação básica: área de ciências humanas e suas tecnologias. / União Marista do Brasil. 
– Brasília : União Marista do Brasil, 2014. 
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ambiente nas escalas planetária e do cotidiano, assim também pelo fortalecimento do 

sentimento de pertencimento local e global. Salienta-se ainda que, esse sentimento é 

acompanhado de novos poderes regionais e locais que estabelecem e mediam as 

relações supranacionais nas questões ambientais, culturais, étnicas, econômicas e 

geopolíticas. 

“Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais 

da BNCC e com as competências específicas da área de Ciências Humanas, o 

componente curricular de Geografia também deve garantir aos alunos o 

desenvolvimento de competências específicas.” (BRASIL, BNCC, 2017). É possível 

trabalhar de maneira significativa o ensino da Geografia, pois esta é uma ciência e o seu 

conhecimento está atrelada a política, a economia, a leitura de mundo que a criança 

tem com relação ao espaço, aos negócios, entre outros aspectos. 

7.3.5 Formas de representação e pensamento espacial 

“[...] crianças como sujeitos ativos, criativos, 
capazes de interações e que têm na brincadeira a 
principal forma de se relacionar com os outros e 
com o mundo [...]” (SILVA, 2016) 

 
A Cartografia deverá ser contemplada em todas as séries, iniciando pelo 

processo de alfabetização cartográfica, durante o Ensino Fundamental e evoluindo para 

que, no final do Ensino Médio, os alunos possam correlacionar duas cartas temáticas 

simples, ou seja, mapas que apresentem temas específicos da Geografia. 

O domínio da linguagem cartográfica possibilita a leitura, a análise e a 

interpretação do Espaço Geográfico, bem como a espacialização dos fenômenos e sua 

decodificação. Não existe Geografia sem Cartografia. Assim, como a Geografia do Mato 

Grosso, também não deve aparecer de forma isolada na proposta curricular, deve ser 

trabalhada esta escala geográfica sempre que possível.  

Ante o exposto, verifica-se que é importante o estudante receber informações 

somente sobre sua região, porém, não é o bastante. Ante, deve ser oportunizado ao 

educando, compreender que esta escala geográfica tanto influencia quanto é 

influenciada por outros espaços. De maneira que é essencial que o ensino seja trabalha 

do local para o global. 
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7.3.6  Natureza, ambientes e qualidade de vida 

O espaço é para criança um mundo quase 
impenetrável. Sua conquista ocorre aos poucos, á 
medida que for atingindo alterações quantitativas 
de sua percepção espacial e uma consequente 
transformação qualitativa em sua concepção de 
espaço. Almeida e Passini (2006) 

 
Existe a necessidade de que os alunos compreendam a questão ambiental como 

fruto de uma relação, que atualmente é desarmoniosa e exploratória, em que seu uso 

descontrolado tem ocasionado uma qualidade de vida desagradável na maioria dos 

lugares. Também é necessário que eles entendam como isso tem repercutido 

mundialmente, fato que implica em uma concepção de que a natureza é vista como algo 

alheio e externo à sociedade humana, uma concepção equivocada e excludente. 

A partir desse meio modificado, os estudantes poderão associar o local onde 

moram (município de Lucas do Rio Verde), compreendendo as dinâmicas de uma cidade 

que se iniciou a partir de atividades agrícolas (ocorrendo modificações na primeira 

natureza), que precisou de mão de obra de outras regiões. Mediante essa compreensão, 

os educandos podem identificar que esse município possui um fluxo migratório muito 

grande, tanto no passo, quanto nos dias atuais, em virtude das suas atividades 

econômicas. Assim também, será percebido que com o passar do tempo o município foi 

se transformando em uma região agroindustrial com importância mundial. Para Callai 

(2005 p. 228), “pensar o papel da Geografia na educação básica torna-se significativo 

[...]”. Destaca sobre o papel do professor que atua com Geografia, trabalhar com a 

leitura de mundo. “aprender a ler, aprendendo a ler o mundo; e escrever, aprendendo 

a escrever o mundo” (CALLAI, 2005, p. 228) 

7.4 Competências específicas de geografia para o ensino fundamental 

 “É fazer a leitura do mundo da vida, construído 

cotidianamente e que expressa tanto as nossas 

utopias [...] Ler o munda da vida, ler o espaço e 

compreender que as paisagens que podemos ver 

são resultado da vida em sociedade, dos homens na 

busca da sua sobrevivência”. Callai (2005) 
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1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ 

natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de 

problemas. 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 

reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas 

como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.  

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do 

raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, 

envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, 

extensão, localização e ordem. 

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas 

e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a 

resolução de problemas que envolvam informações geográficas. 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-

científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive 

tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da 

Geografia.  

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e 

defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência 

socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de 

qualquer natureza. 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários.25 

 

7.5 Organizador curricular 

“[...] o espaço geográfico é dinâmico e, como tal, 
impõe uma análise que privilegie o movimento, isto 

 
25 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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é, discutir o espaço como algo que está em 
constante transformação e, portanto, precisa de 
estratégias que contenham essa perspectiva”. 
Goulart (2002) 

Geografia 

1º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

O modo de vida das crianças em 

diferentes lugares. 

• Espaço: Lugar onde vive 

(Moradia, escola). 

(EF01GE01) Descrever características 

observadas de seus lugares de vivência 

(moradia, escola etc.) e identificar 

semelhanças e diferenças entre esses 

lugares. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

O modo de vida das crianças em 

diferentes lugares. 

• Jogos e brincadeiras 

(Antigas e atuais). 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e 

diferenças entre jogos e brincadeiras de 

diferentes épocas e lugares. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Situações de convívio em 

diferentes lugares. 

• Espaço público. 

(EF01GE03) Identificar e relatar 

semelhanças e diferenças de usos do 

espaço público (praças, parques) para o 

lazer e diferentes manifestações. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Situações de convívio em 

diferentes lugares. 

• Direitos e deveres 

(regras de convivência 

sala/escola). 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, 

coletivamente, regras de convívio em 

diferentes espaços (sala de aula, escola 

etc.). 

Conexões e 

escalas 

Ciclos naturais e a vida cotidiana. 

• Escala temporal: Dia e 

noite; 

• Variação: Temperatura e 

umidade. 

(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. 

Mundo do 

trabalho 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes no seu dia a dia. 

• O modo de vida em 

diferentes lugares 

(Moradia e objeto de uso 

cotidiano). 

• O trabalho nos diversos 

ambientes da escola, 

casa e comunidade. 

(EF01GE06) Descrever e comparar 

diferentes tipos de moradia ou objetos de 

uso cotidiano (brinquedos, roupas, 

mobiliários), considerando técnicas e 

materiais utilizados em sua produção. 

Mundo do 

trabalho 

(EF01GE07) Descrever atividades de 

trabalho relacionadas com o dia a dia da 

sua comunidade. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Pontos de referência. 

• Localização: Mapas 

mentais (desenhos, 

histórias e brincadeiras). 

(EF01GE08) Criar mapas mentais e 

desenhos com base em itinerários, contos 

literários, histórias inventadas e 

brincadeiras. 

Formas de 

representação e 

Pontos de referência 

• Elaboração de mapas: 

Lateralidade 

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas 

simples para localizar elementos do local de 

vivência, considerando referenciais 
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pensamento 

espacial 

(frente/atrás, 

esquerda/direita, 

embaixo/em cima, 

dentro/fora). 

espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, 

em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo 

o corpo como referência. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

Condições de vida nos lugares de 

vivência. 

• Estudo do clima; 

• Ritmos da Natureza. 

(EF01GE10) Descrever características de 

seus lugares de vivência relacionadas aos 

ritmos da natureza (chuva, vento, calor 

etc.). 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

Condições de vida nos lugares de 

vivência 

 

• Estações do ano. 

(EF01GE11) Associar mudanças de 

vestuário e hábitos alimentares em sua 

comunidade ao longo do ano, decorrentes 

da variação de temperatura e umidade no 

ambiente. 

 

2º ano 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade. 

• Histórias das migrações. 

(EF02GE01) Descrever as histórias das 

migrações no bairro ou comunidade em 

que vive. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade. 

• Costumes e tradições; 

• Respeito às diferenças. 

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições 

de diferentes populações inseridas no 

bairro ou comunidade em que vive, 

reconhecendo a importância do respeito às 

diferenças. 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Riscos e cuidados nos meios de 

transporte e de comunicação. 

• Meios de transporte e de 

comunicação. 

(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. 

Conexões e 

escalas 

Experiências da comunidade no 

tempo e no espaço 

• Modos de vida dos 

diversos grupos sociais e 

suas relações com a 

Natureza. 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 

diferenças nos hábitos, nas relações com a 

natureza e no modo de viver de pessoas em 

diferentes lugares. 

Conexões e 

escalas 

Mudanças e permanências. 

• Comparação de imagens 

de lugares em diferentes 

tempos. 

(EF02GE05) Analisar mudanças e 

permanências, comparando imagens de um 

mesmo lugar em diferentes tempos. 

Mundo do 

trabalho 

Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes. 

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a 

diferentes tipos de atividades sociais 

(horário escolar, comercial, sono etc.). 
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• Atividades sociais e 

eventos cotidianos: 

Variações no tempo e no 

espaço. 

Mundo do 

trabalho 

Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes. 

• Extrativismo e seus 

Impactos ambientais. 

(EF02GE07) Descrever as atividades 

extrativas (minerais, agropecuárias e 

industriais) de diferentes lugares, 

identificando os impactos ambientais. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Localização, orientação e 

representação espacial. 

• Espaços de vivência: 

desenhos, mapas, 

maquetes. 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes 

formas de representação (desenhos, mapas 

mentais, maquetes) para representar 

componentes da paisagem dos lugares de 

vivência. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Localização, orientação e 

representação espacial. 

• Espaços de vivências: 

imagens aéreas, mapas e 

fotografias. 

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de 

vivência (escola e moradia) em imagens 

aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias 

(visão oblíqua). 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Localização, orientação e 

representação espacial. 

• Representação espacial e 

posicional (sala/escola). 

(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. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

Os usos dos recursos naturais: 

solo e água no campo e na 

cidade. 

• Solo e água (usos e 

impactos na cidade e no 

campo). 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do 

solo e da água para a vida, identificando 

seus diferentes usos (plantação e extração 

de materiais, entre outras possibilidades) e 

os impactos desses usos no cotidiano da 

cidade e do campo. 

 

3º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo 

A cidade e o campo: aproximações 

e diferenças 

• Grupos sociais: aspectos 

culturais; 

• Aspectos culturais e 

econômicos; 

• Modo de vida: 

povos/comunidade. 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos 

culturais dos grupos sociais de seus lugares 

de vivência, seja na cidade, seja no campo. 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de 

vivência, marcas de contribuição cultural e 

econômica de grupos de diferentes origens. 

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos 

de vida de povos e comunidades tradicionais 

em distintos lugares. 

Conexões e 

escalas 

Paisagens naturais e antrópicas em 

transformação 

• Paisagem natural e 

modificada. 

(EF03GE04) Explicar como os processos 

naturais e históricos atuam na produção e na 

mudança das paisagens naturais e antrópicas 
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nos seus lugares de vivência, comparando-os 

a outros lugares. 

Mundo do 

trabalho 

Matéria-prima e indústria 

• Extração e produção: 

Vegetal, mineral e animal. 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e 

outros produtos cultivados e extraídos da 

natureza, comparando as atividades de 

trabalho em diferentes lugares. 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

Representações cartográficas 

• Representação 

cartográfica como mapas, 

cartas e croquis. 

• Maquetes. 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 

bidimensionais e tridimensionais em 

diferentes tipos de representação 

cartográfica. 

Representações cartográficas 

• Cartografia: Legendas e 

símbolos. 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas 

com símbolos de diversos tipos de 

representações em diferentes escalas 

cartográficas. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

Produção, circulação e consumo 

• Preservação ambiental; 

• Produção de lixo; 

• Coleta seletiva; 

• Reciclagem. 

(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. 

Impactos das atividades humanas 

Impactos e preservação dos 

recursos naturais hídricos. 

 

(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 

Impactos das atividades humanas 

Impactos das atividades humanas 

Preservação e utilização dos 

recursos hídricos; 

Atividades econômicas urbanas e 

rurais e seus impactos. 

(EF03GE10) Identificar os cuidados 

necessários para utilização da água na 

agricultura e na geração de energia de modo 

a garantir a manutenção do provimento de 

água potável. 

(EF03GE11) Comparar impactos das 

atividades econômicas urbanas e rurais sobre 

o ambiente físico natural, assim como os 

riscos provenientes do uso de ferramentas e 

máquinas. 

 

4º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo 

Território e diversidade cultural 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de 

vivência e em suas histórias familiares e/ou 

da comunidade, elementos de distintas 
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• Diversidade cultural: 

Relações sociais – étnico-

raciais. 

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. 

Processos migratórios no Brasil 

• Migração no Brasil: 

Formação da sociedade 

brasileira. 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios 

e suas contribuições para a formação da 

sociedade brasileira. 

Instâncias do poder público e 

canais de participação social 

• Os três poderes do 

município e Conselhos 

Municipais. 

(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. 

Conexões e 

escalas 

Relação campo e cidade 

• Zona rural e urbana e suas 

relações econômicas e 

sociais. 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e 

analisar a interdependência do campo e da 

cidade, considerando fluxos econômicos, de 

informações, de ideias e de pessoas. 

Unidades político-administrativas 

do Brasil 

• Divisão política: (Distrito, 

Município, Unidade da 

Federação e regiões 

brasileiras) Limites e 

fronteiras. 

(EF04GE05) Distinguir unidades político-

administrativas oficiais nacionais (Distrito, 

Município, Unidade da Federação e grande 

região), suas fronteiras e sua hierarquia, 

localizando seus lugares de vivência. 

Territórios étnico-culturais 

• Territórios étnico 

culturais: aldeias, 

quilombos, reservas, etc. 

(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. 

Mundo do 

trabalho 

Trabalho no campo e na cidade 

• O trabalho no campo e na 

cidade. 

(EF04GE07) Comparar as características do 

trabalho no campo e na cidade. 

Produção, circulação e consumo 

• Produção, circulação e 

consumo de diferentes 

produtos. 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo 

de produção (transformação de matérias-

primas), circulação e consumo de diferentes 

produtos. 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial 

Sistema de orientação 

• Pontos Cardeais e 

Colaterais. 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 

localização de componentes físicos e 

humanos nas paisagens rurais e urbanas. 

Elementos constitutivos dos mapas 

• Cartografia: variados tipos 

de mapas e suas 

características. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de 

mapas, identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças e 

semelhanças. 
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Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

Conservação e degradação da 

natureza 

• Paisagens naturais e 

Antrópicas. 

(EF04GE11) Identificar as características das 

paisagens naturais e antrópicas (relevo, 

cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em 

que vive, bem como a ação humana na 

conservação ou degradação dessas áreas. 

 

5º ano Geografia 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo  

Dinâmica populacional 

• Migração: Movimentação 

e crescimento da 

população no estado. 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas 

populacionais na Unidade da Federação em 

que vive, estabelecendo relações entre 

migrações e condições de infraestrutura. 

Diferenças étnico-raciais e étnico-

culturais e desigualdades sociais 

• Diversidade étnica cultural 

e étnico racial em 

diferentes territórios. 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-

raciais e étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes territórios. 

Conexões e 

escalas  

Território, redes e urbanização 

• Urbanização: mudanças 

sociais, econômicas e 

ambientais; 

• Características e 

Interdependência: Campo-

Cidade; Cidade-Cidade. 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções 

das cidades e analisar as mudanças sociais, 

econômicas e ambientais provocadas pelo 

seu crescimento. 

(EF05GE04) Reconhecer as características da 

cidade e analisar as interações entre a cidade 

e o campo e entre cidades na rede urbana. 

Mundo do 

trabalho  

Trabalho e inovação tecnológica 

• Trabalho e inovações 

tecnológicas: mudanças 

nos diferentes tipos de 

trabalho. 

• A influência das inovações 

tecnológicas nos setores 

da economia (primários, 

secundários e terciários) 

• Meios de transporte e de 

comunicação. 

• Tipos de energia e sua 

utilização. 

(EF05GE05) Identificar e comparar as 

mudanças dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na 

agropecuária, na indústria, no comércio e nos 

serviços. 

(EF05GE06) Identificar e comparar 

transformações dos meios de transporte e de 

comunicação. 

(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de 

energia utilizados na produção industrial, 

agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações. 

Formas de 

representação 

e pensamento 

espacial  

Mapas e imagens de satélite 

• Transformações de 

paisagens de épocas 

diferentes. 

(EF05GE08) Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando 

sequência de fotografias, fotografias aéreas e 

imagens de satélite de épocas diferentes. 

Representação das cidades e do 

espaço urbano 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e 

hierarquias entre diferentes cidades, 

utilizando mapas temáticos e representações 

gráficas. 



 

Página | 197  
 

• Mapas temáticos: 

conexões e hierarquias 

entre diferentes cidades. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida  

Qualidade ambiental 

• Preservação e degradação 

das águas. 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos 

da qualidade ambiental e algumas formas de 

poluição dos cursos de água e dos oceanos 

(esgotos, efluentes industriais, marés negras 

etc.). 

 

Diferentes tipos de poluição 

• Problemas ambientais no 

local de vivência e 

proposição de soluções 

(tecnológicas) 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas 

ambientais que ocorrem no entorno da 

escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico 

etc.), propondo soluções (inclusive 

tecnológicas) para esses problemas. 

Gestão pública da qualidade de 

vida 

• Qualidade de vida: Ações 

de órgãos governamentais 

e sociais. 

(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. 

 

 

6º ano 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e 
seu lugar no mundo 

 

Identidade sociocultural 

• Modificações das paisagens nos 
lugares de vivência. 

• Transformações no Planeta e das 
sociedades mundiais. 

• Apropriação dos recursos Naturais em 
diferentes períodos por diferentes 

sociedades. 
Fronteiras e Identidade sociocultural 

mato-grossenses. 
Relações sociais e socioespaciais 

para a produção da sociedade. 
Conflitos sociais e disputa territoriais. 

 

(EF06GE01) Comparar 
modificações das paisagens nos 

lugares de vivência e os usos desses 
lugares em diferentes tempos. 

EF06GE01.1MT) Aplicar conceitos 
básicos da geografia como: 

paisagem, lugar, espaço geográfico, 
região e território. 

 

(EF06GE02) Analisar 
modificações de paisagens por 

diferentes tipos de sociedade, com 
destaque para os povos originários. 

Conexões e 
escalas 

 

Relações entre os componentes 
físico-naturais 

• Movimento de rotação e translação; 

• Tempo e clima. 

• Tipos de Relevo; 

• Bacias hidrográficas; 

• Vegetação. 

• Tipos de Relevo; 

• Bacias hidrográficas; 

(EF06GE03) Descrever os 
movimentos do planeta e sua 

relação com a circulação geral da 
atmosfera, o tempo atmosférico e 

os padrões climáticos. 

(EF06GE04) Descrever o 
ciclo da água, comparando o 

escoamento superficial no ambiente 
urbano e rural, reconhecendo os 

principais componentes da 
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• Vegetação. 
Dinâmicas da Natureza. 

Conflitos sociais e disputa 
territorial. 

Holorítimos e variabilidades climáticas em 
Mato Grosso. 

 

morfologia das bacias e das redes 
hidrográficas e a sua localização no 
modelado da superfície terrestre e 

da cobertura vegetal. 

(EF06GE05) Relacionar 
padrões climáticos, tipos de solo, 

relevo e formações vegetais. 

Mundo do 
trabalho 

 

Transformação das paisagens 
naturais e antrópicas 

• Mecanização do setor produtivo. 

• Agricultura; 

• Pecuária; 

• Indústria. 

• Modificações das paisagens nos 
lugares de vivência. 

Natureza e sociedade, a formação do 
espaço geográfico mato-grossense. 

(EF06GE06) Identificar as 
características das paisagens 
transformadas pelo trabalho 

humano a partir do 
desenvolvimento da agropecuária e 

do processo de industrialização. 

(EF06GE07) Explicar as 
mudanças na interação humana 

com a natureza a partir do 
surgimento das cidades. 

EF06GE07.2MT) Conhecer o 
processo de uso e ocupação do 
território de Mato Grosso e as 

implicações das ações antrópicas 
em seu lugar de vivencia. 

Formas de 
representação e 

pensamento espacial 
 

Fenômenos naturais e sociais 
representados de diferentes maneiras 

• Tipos de escalas; 

• Coordenadas geográficas. 

• Mapas temáticos. 
Leitura, Localização, orientação, 
representação, espacialização 

cartográfica. 
 

(EF06GE08) Medir 
distâncias na superfície pelas 

escalas gráficas e numéricas dos 
mapas. 

EF06GE08.3MT) Utilizar a 
linguagem cartográfica como forma 

de leitura e compreensão do 
espaço geográfico. 

(EF06GE09) Elaborar 
modelos tridimensionais, blocos-

diagramas e perfis topográficos e de 
vegetação, visando à representação 

de elementos e estruturas da 
superfície terrestre. 

(EF06GE09.4MT) Interpretar 
documentos cartográficos 

identificando fronteiras político 
administrativa, socioculturais. 

Natureza, 
ambientes e 

qualidade de vida 
 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 
 
 

• Meios de produção: 

• Uso do solo; 

• Uso dos recursos hídricos; 

• Impactos ambientais da 
agricultura moderna; 

• Impactos socioambiental. 
 

Meio ambiente e as ações antrópicas, o 
uso e ocupação dos locais de vivência. 

(EF06GE10) Explicar as 
diferentes formas de uso do solo 

(rotação de terras, terraceamento, 
aterros etc.) e de apropriação dos 

recursos hídricos (sistema de 
irrigação, tratamento e redes de 

distribuição), bem como suas 
vantagens e desvantagens em 
diferentes épocas e lugares. 

(EF06GE11) Analisar 
distintas interações das sociedades 

com a natureza, com base na 
distribuição dos componentes físico-

naturais, incluindo as 
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Estudo das relações étnico-raciais 
e o produto espacial dessas relações em 

mato grosso. 

transformações da biodiversidade 
local e do mundo. 

(EF06GE11.5MT) Explicar como o 
conjunto de relações entre os seres 

humanos e a natureza organiza o 
espaço geográfico matogrossense. 

(EF06GE12) Identificar o 
consumo dos recursos hídricos e o 

uso das principais bacias 
hidrográficas no Brasil e no mundo, 
enfatizando as transformações nos 

ambientes urbanos. 

Atividades humanas e dinâmica 
climática 

• Impermeabilização do solo; 

• Desmatamento; 
Atividades humanas e dinâmica climática 

em Mato Grosso. 
 

(EF06GE13) Analisar 
consequências, vantagens e 

desvantagens das práticas humanas 
na dinâmica climática (ilha de calor 

etc.). 

 

7º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O 
sujeito e seu 

lugar no mundo 

Ideias e concepções 
sobre a formação territorial do 

Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos 
extraídos dos meios de comunicação, ideias e 

estereótipos acerca das paisagens e da formação 
territorial do Brasil. 

Conexõe
s e escalas 

 

Formação territorial do 
Brasil 

• Formação/ocupação 
territorial através das 

atividades econômicas. 
(Fluxos econômicos e 

populacionais). 

• Características dos povos 
tradicionais e demais grupos 

sociais. 

• Regionalização do Brasil. 
 

Formação social e territorial de 
Mato Grosso. 

 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos 
econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas 

e contemporâneas. 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que 
reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades 
remanescentes de quilombos, de povos das 

florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, 
entre outros grupos sociais do campo e da cidade, 

como direitos legais dessas comunidades. 

Características da 
população brasileira 

• Território e população 
brasileira 

• Composição da população 
brasileira; 

• Miscigenação 
afrodescendente; 

• Distribuição da população 
brasileira 

• Cultura indigena no Brasil 

• Herança cultural dos povos 

EF07GE04) Analisar a distribuição 
territorial da população brasileira, considerando a 

diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática), assim como aspectos de renda, 

sexo e idade nas regiões brasileiras 
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do Brasil 

Características da população 
local. 

 

Mundo 
do trabalho 

 

Produção, circulação e 
consumo de mercadorias 

• Mercantilismo e capitalismo 

• Globalização; 

• Consumo e desigualdades 
sociais. 

Produção, circulação e consumo 
de mercadorias em Mato 

Grosso. 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações 
representativas das alterações ocorridas entre o 

período mercantilista e o advento do capitalismo. 

(EF07GE06) Discutir em que medida a 
produção, a circulação e o consumo de mercadorias 

provocam impactos ambientais, assim como 
influem na distribuição de riquezas, em diferentes 

lugares. 

Desigualdade social e o 
trabalho 

• Evolução dos meios de 
transportes e dos meios de 

comunicação. 

• Industrialização e 
tecnologia. (Mudanças 

socioeconômicas no Brasil); 
Desigualdade social e o trabalho 

mato-grossense. 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel 
das redes de transporte e comunicação na 

configuração do território brasileiro. 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os 
processos de industrialização e inovação 

tecnológica com as transformações 
socioeconômicas do território brasileiro. 

Formas 
de 

representação e 
pensamento 

espacial 
 

Mapas temáticos do 
Brasil 

• Cartografia. 

• Gráficos de barras, de 
setores e histogramas. (com 

base em dados 
socioeconômicos do Brasil). 

Leitura, localização, orientação, 
representação, espacialização 

cartográfica. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas 
temáticos e históricos, inclusive utilizando 

tecnologias digitais, com informações demográficas 
e econômicas do Brasil (cartogramas), identificando 

padrões espaciais, regionalizações e analogias 
espaciais. 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos 
de barras, gráficos de setores e histogramas, com 

base em dados socioeconômicos das regiões 
brasileiras. 

Naturez
a, ambientes e 
qualidade de 

vida 
 

• Biodiversidade brasileira 

• Características naturais do 
Brasil. (Biodiversidade). 

Unidades de 
conservação ambiental. 

Biodiversidade, políticas 
ambientais e conflitos sociais e 
territoriais nas diversas escalas. 

 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos 
componentes físico-naturais no território nacional, 

bem como sua distribuição e biodiversidade 
(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos 

Sulinos e Matas de Araucária). 

(EF07GE12) Comparar unidades de 
conservação existentes no Município de residência 

e em outras localidades brasileiras, com base na 
organização do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

 

8º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O 
sujeito e seu 

lugar no mundo 
 

Distribuição da população 
mundial e deslocamentos 

populacionais 

• Rotas e Fluxos migratórios 

• Fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais 

(EF08GE01) Descrever as rotas de 
dispersão da população humana pelo planeta e 
os principais fluxos migratórios em diferentes 

períodos da história, discutindo os fatores 
históricos e condicionantes físico-naturais 
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Distribuição da população e 
deslocamentos populacionais em 

Mato Grosso. 

associados à distribuição da população humana 
pelos continentes. 

Diversidade e dinâmica da 
população mundial e local 

• Fluxo migratório no município 

• Formação étnica (origem) 

• Composição e crescimento 
populacional 

• Aspectos representativos 
demográficos (local, região e 

país) 

• Fluxo migratório na América 
Latina 

As inter-relações nas diversidades 
e dinâmicas da população mundial 

e local. 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações 
representativas da história das famílias do 

Município em que se localiza a escola, 
considerando a diversidade e os fluxos 

migratórios da população mundial. 

(EF08GE03) Analisar aspectos 
representativos da dinâmica demográfica, 

considerando características da população (perfil 
etário, crescimento vegetativo e mobilidade 

espacial). 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de 
migração na América Latina (movimentos 

voluntários e forçados, assim como fatores e 
áreas de expulsão e atração) e as principais 

políticas migratórias da região. 

Conexõe
s e escalas 

 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na ordem 

econômica mundial 

• Territorialidade: Conceitos de 
Estado, nação, território, 

governo e país) 

• Regionalização pós-guerra 
(América e África) 

• Organizações Mundiais 
(integração cultural e 

econômica no contexto 
americano e africano) 

• Ascensão do EUA no cenário 
internacional através do 

desenvolvimento econômico 
(ascensão do capitalismo) 

• Ordem mundial do pós-guerra 
nos países latino americanos e 
África (economia e sociedade) 

• Produção, distribuição e 
comercialização entre o Brics e 

os Estados Unidos) 

• Conflitos agrários e o 
surgimento de movimentos 
sociais urbanos no Brasil e 

América Latina 

• Conflitos nas regiões de 
fronteira (continente latino 

americano) 

• Divisão políticas e a formação 
dos blocos econômicos 

 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de 
Estado, nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões na 
contemporaneidade, com destaque para as 

situações geopolíticas na América e na África e 
suas múltiplas regionalizações a partir do pós-

guerra. 

(EF08GE06) Analisar a atuação das 
organizações mundiais nos processos de 

integração cultural e econômica nos contextos 
americano e africano, reconhecendo, em seus 
lugares de vivência, marcas desses processos. 

(EF08GE07) Analisar os impactos 
geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos 
da ascensão dos Estados Unidos da América no 

cenário internacional em sua posição de 
liderança global e na relação com a China e o 

Brasil. 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil 
e de outros países da América Latina e da África, 

assim como da potência estadunidense na 
ordem mundial do pós-guerra. 

(EF08GE09) Analisar os padrões 
econômicos mundiais de produção, distribuição 

e intercâmbio dos produtos agrícolas e 
industrializados, tendo como referência os 

Estados Unidos da América e os países 
denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul). 

(EF08GE10) Distinguir e analisar 
conflitos e ações dos movimentos sociais 

brasileiros, no campo e na cidade, comparando 
com outros movimentos sociais existentes nos 

países latino-americanos. 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e 
tensões nas regiões de fronteira do continente 

latino-americano e o papel de organismos 
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internacionais e regionais de cooperação nesses 
cenários. 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e 
analisar a importância dos organismos de 

integração do território americano (Mercosul, 
OEA, OEI, Nafta, Unasul, Alba, Comunidade 

Andina, Aladi, entre outros). 

Mundo 
do trabalho 

 

Os diferentes contextos e 
os meios técnico e tecnológico na 

produção 

• Organização do trabalho 
industrial (terceirização, 

desenvolvimento tecnológico, 
científico.) 

• Transformação industrial 
(fatores locacionais) 

• Economia geopolítica 
Os diferentes contextos e os meios 

técnicos e tecnológicos na 
produção em Mato Grosso. 

(EF08GE13) Analisar a influência do 
desenvolvimento científico e tecnológico na 

caracterização dos tipos de trabalho e na 
economia dos espaços urbanos e rurais da 

América e da África. 

(EF08GE14) Analisar os processos de 
desconcentração, descentralização e 

recentralização das atividades econômicas a 
partir do capital estadunidense e chinês em 

diferentes regiões no mundo, com destaque para 
o Brasil. 

Transformações do espaço 
na sociedade urbano-industrial na 

América Latina 

• Recursos hídricos da américa 
latina 

• Condições de vida e trabalho 
(problemas ambientais) 

• Ocupações irregulares 

• Urbanização 

• Êxodo rural 
Transformação do espaço na 

sociedade urbano-industrial em 
Mato Grosso. 

 

(EF08GE15) Analisar a importância dos 
principais recursos hídricos da America Latina 
(Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do 

Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na 
Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir 

os desafios relacionados à gestão e 
comercialização da água. 

(EF08GE16) Analisar as principais 
problemáticas comuns às grandes cidades latino-

americanas, particularmente aquelas 
relacionadas à distribuição, estrutura e dinâmica 
da população e às condições de vida e trabalho. 

(EF08GE17) Analisar a segregação 
socioespacial em ambientes urbanos da América 

Latina, com atenção especial ao estudo de 
favelas, alagados e zona de riscos. 

Formas 
de 

representação e 
pensamento 

espacial 
 

Cartografia: anamorfose, 
croquis e mapas temáticos da 

América e África 

• Elaboração de mapas e gráficos 

• Representação cartográfica. 

• Interpretação de mapas, 
cartogramas, croquis e 

anamorfoses 
Leitura, localização, orientação, 
representação, espacialização 

cartográfica. 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras 
formas de representação cartográfica para 

analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, 
ordenamento territorial, contextos culturais, 
modo de vida e usos e ocupação de solos da 

África e América. 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, 
mapas esquemáticos (croquis) e anamorfoses 

geográficas com informações geográficas acerca 
da África e América. 

Naturez
a, ambientes e 
qualidade de 

vida 
 

Identidades e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América, 

América espanhola e portuguesa e 
África 

(EF08GE20) Analisar características de 
países e grupos de países da América e da África 

no que se refere aos aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir as 

desigualdades sociais e econômicas e as 
pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua 

apropriação e valoração na produção e 
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• África e suas características 
socioculturais 

• América e suas características 
socioculturais. 

• Papel ambiental e territorial da 
Antártica 

• Estação Comandante Ferraz 
Identidade e interculturalidade da 

população mato-grossense. 

circulação), o que resulta na espoliação desses 
povos. 

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e 
territorial da Antártica no contexto geopolítico, 

sua relevância para os países da América do Sul e 
seu valor como área destinada à pesquisa e à 

compreensão do ambiente global. 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens na 

América Latina 

• Recursos naturais dos países 
da América Latina 

• Produção de matéria-prima e 
energia 

• Biocombustíveis 

• Paisagens da América Latina 
(Clima, vegetação, relevo) 

• Diferentes povos (ameríndios) 

• Desenvolvimento econômico 
dos países da América Latina 

O Mato Grosso e as relações de 
poder no contexto mundial. 

As transformações nas paisagens e 
as relações políticas e sociais de 

produção em Mato Grosso. 
 

(EF08GE22) Identificar os principais 
recursos naturais dos países da América Latina, 
analisando seu uso para a produção de matéria-

prima e energia e sua relevância para a 
cooperação entre os países do Mercosul. 

(EF08GE23) Identificar paisagens da 
América Latina e associá-las, por meio da 

cartografia, aos diferentes povos da região, com 
base em aspectos da geomorfologia, da 

biogeografia e da climatologia. 

(EF08GE24) Analisar as principais 
características produtivas dos países latino-
americanos (como exploração mineral na 

Venezuela; agricultura de alta especialização e 
exploração mineira no Chile; circuito da carne 
nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da 

cana-de-açúcar em Cuba; polígono industrial do 
sudeste brasileiro e plantações de soja no 

centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre 
outros). 

 

9º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O 
sujeito e seu 

lugar no mundo 
 

A hegemonia europeia na 
economia, na política e na cultura 

• Hegemonia europeia 

• Influência cultural, econômica e 
política no mundo 

 

(EF09GE01) Analisar criticamente 
de que forma a hegemonia europeia foi 
exercida em várias regiões do planeta, 
notadamente em situações de conflito, 
intervenções militares e/ou influência 

cultural em diferentes tempos e lugares. 

Corporações e organismos 
internacionais 

• Organizações econômicas mundiais:  
consumismo e globalização 
Desenvolvimento, conflitos e 

confrontos no território mato-grossense. 

(EF09GE02) Analisar a atuação 
das corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na 
vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

As manifestações culturais na 
formação populacional 

• Manifestações culturais de minorias 
étnicas 

• Características físicas, identidades e 
interculturalidades regionais dos 
povos da Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE03) Identificar diferentes 
manifestações culturais de minorias 

étnicas como forma de compreender a 
multiplicidade cultural na escala mundial, 

defendendo o princípio do respeito às 
diferenças. 

(EF09GE04) Relacionar diferenças 
de paisagens aos modos de viver de 
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As manifestações culturais na formação 
populacional mato-grossense. 

diferentes povos na Europa, Ásia e 
Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

Conexõ
es e escalas 

 

Integração mundial e suas 
interpretações: globalização e 

mundialização 

• Integração mundial (econômica, 
política e cultural.) 

A globalização e mundialização, seus 
reflexos nas relações de produção social e 

espacial em Mato Grosso. 

(EF09GE05) Analisar fatos e 
situações para compreender a integração 
mundial (econômica, política e cultural), 

comparando as diferentes interpretações: 
globalização e mundialização. 

A divisão do mundo em Ocidente 
e Oriente 

• A divisão do mundo em Ocidente e 
Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de 
divisão do mundo em Ocidente e Oriente 
com o Sistema Colonial implantado pelas 

potências europeias. 

Intercâmbios históricos e culturais 
entre Europa, Ásia e Oceania 

• Componentes físico-naturais da 
Eurásia e sua divisão 

• Transformações territoriais, conflitos e 
movimento de fronteiras 

• Países europeus, asiáticos e da 
Oceania: características políticas, 

econômicas e sociais. 

(EF09GE07) Analisar os 
componentes físico-naturais da Eurásia e 

os determinantes histórico-geográficos de 
sua divisão em Europa e Ásia. 

(EF09GE08) Analisar 
transformações territoriais, considerando 

o movimento de fronteiras, tensões, 
conflitos e múltiplas regionalidades na 

Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE09) Analisar 
características de países e grupos de 

países europeus, asiáticos e da Oceania 
em seus aspectos populacionais, urbanos, 

políticos e econômicos, e discutir suas 
desigualdades sociais e econômicas e 
pressões sobre seus ambientes físico-

naturais. 

Mundo 
do trabalho 

 

Transformações do espaço na 
sociedade urbano-industrial 

• Mundo do trabalho: Impactos do 
processo de industrialização e 

comercialização. 

• Modernização dos meios de produção 
Transformação do espaço na sociedade 

urbano-industrial em Mato Grosso. 

(EF09GE10) Analisar os impactos 
do processo de industrialização na 

produção e circulação de produtos e 
culturas na Europa, na Ásia e na Oceania. 

(EF09GE11) Relacionar as 
mudanças técnicas e científicas 

decorrentes do processo de 
industrialização com as transformações no 
trabalho em diferentes regiões do mundo 

e suas consequências no Brasil. 

Cadeias industriais e inovação no 
uso dos recursos naturais e matérias-

primas 

• Urbanização e transformações da 
produção agropecuária 

• Cadeias produtivas 

• A importância da produção 
agropecuária; 

• Acesso aos recursos alimentares. 

(EF09GE12) Relacionar o processo 
de urbanização às transformações da 

produção agropecuária, à expansão do 
desemprego estrutural e ao papel 
crescente do capital financeiro em 

diferentes países, com destaque para o 
Brasil. 

(EF09GE13) Analisar a 
importância da produção agropecuária na 

sociedade urbano-industrial ante o 
problema da desigualdade mundial de 

acesso aos recursos alimentares e à 
matéria-prima. 
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Formas 
de 

representação e 
pensamento 

espacial 
 

Leitura e elaboração de mapas 
temáticos, croquis e outras formas de 

representação para analisar informações 
geográficas 

• Representações gráficas, mapas 
temáticos e esquemáticos e 

anamorfoses geográficas. 

• Mapas temáticos com diferentes 
projeções cartográficas 

Mato Grosso, indústria e inovação no uso 
dos recursos naturais e matérias-primas. 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar 
gráficos de barras e de setores, mapas 
temáticos e esquemáticos (croquis) e 

anamorfoses geográficas para analisar, 
sintetizar e apresentar dados e 

informações sobre diversidade, diferenças 
e desigualdades sociopolíticas e 

geopolíticas mundiais. 

(EF09GE15) Comparar e classificar 
diferentes regiões do mundo com base em 
informações populacionais, econômicas e 
socioambientais representadas em mapas 

temáticos e com diferentes projeções 
cartográficas. 

Nature
za, ambientes e 

qualidade de 
vida 

 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens na Europa, 

na Ásia e na Oceania 

• Diferentes domínios morfoclimáticos 

• Análise de características físico-
naturais em diferentes regiões da 

Europa, da Ásia e da Oceania. 

• Cadeias industriais e de inovação e as 
diferentes fontes de energia 

(EF09GE16) Identificar e 
comparar diferentes domínios 

morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da 
Oceania. 

(EF09GE17) Explicar as 
características físico-naturais e a forma de 

ocupação e usos da terra em diferentes 
regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar 
as cadeias industriais e de inovação e as 

consequências dos usos de recursos 
naturais e das diferentes fontes de energia 

(tais como termoelétrica, hidrelétrica, 
eólica e nuclear) em diferentes países. 

 

7.6 Orientações metodológicas  

O olhar espacial supõe desencadear o estudo de 
determinada realidade social verificando as marcas 
inscritas nesse espaço. O modo como se distribuem 
os fenômenos e a disposição espacial que assumem 
representam muitas questões, que por não serem 
visíveis têm que ser descortinadas, analisadas 
através daquilo que a organização espacial está 
mostrando (CALLAI, 2000). 

 
Para que se garanta o êxito pedagógico no ensino da geografia, constituem-se 

estratégias valiosas para dinamizar e fomentar o processo de aprendizagem 

significativa, tais como: a problematização, a contextualização e a instrumentalização 

dos conteúdos principalmente, “situá-lo historicamente, nas relações políticas, sociais, 

econômicas, culturais, em manifestações espaciais concretas, nas diversas escalas 

geográficas” (PARANÁ, 2008), sendo possível dessa forma desenvolver atividades em 

um contexto interdisciplinar e transversal, estruturando a abordagem integrada de 

temas que permitam o aluno uma visão menos fragmentada da realidade.  
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O processo de ensino e aprendizagem com vistas ao questionamento e diálogo 

com as classes, possibilita a interação e a troca de conhecimentos, e que, por fim, 

propicia o aprofundamento científico para que os alunos possam formar conceitos mais 

complexos sobre o Espaço Geográfico. Também oportuniza que os educandos ampliem 

suas capacidades de análise, atuando positivamente sobre os mesmos, tornando-os 

cada vez mais capazes de agir como sujeitos de seu espaço e tempo.  

Os conteúdos estruturantes são os eixos 

curriculares, que identificam o campo de estudo da 

Geografia e os conteúdos específicos seus alicerces, 

garantindo uma abordagem complexa do objeto de 

estudo da disciplina, o Espaço Geográfico. 

Os conteúdos estruturantes serão o ponto de 

partida e de chegada para a seleção e organização 

dos assuntos abordados em cada série/ano, porém, 

não acontecerá uma separação nas abordagens, 

pois as dimensões econômicas, política, 

socioambiental, cultural e demográfica do espaço 

geográfico são interligadas. É preciso destacar 

ainda, que os conteúdos estruturantes estão em 

permanente relação uns com os outros e que eles, 

nunca se separam. (PARANÁ, 2008). 

 

Caberá ao educador estabelecer as conexões da produção do espaço, do local 

para o global, do particular para o geral, na perspectiva de fazer um encaminhamento 

coerente com os pressupostos filosóficos, psicológicos e pedagógicos que norteiam esta 

proposta. Entre as suas características está a do movimento e a da mudança, razão 

porque um ponto de chegada será sempre um ponto de partida. 
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8. GEOGRAFIA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

A Geografia, necessariamente, deve proporcionar a 
construção de conceitos que possibilitem ao aluno 
compreender o seu presente e pensar o futuro com 
responsabilidade, ou ainda, preocupar-se com o 
futuro através do inconformismo com o presente. 
Mas esse presente não pode ser visto como algo 
parado, estático, mas sim em constante movimento 
e rumo (STRAFORINI, 2001) 

8.1 Introdução 

É preciso considerar como: trabalhar com o 
cotidiano, com o interesse e as curiosidades, com as 
vivências, com os conhecimentos já adquiridos e, 
finalmente, com práticas concretas que aproximam 
as realidades daquilo que é ensinado/aprendido, 
orientando e questionando em todas as etapas do 
trabalho para que o aluno construa os 
conhecimentos (GOULART, 2012). 

 
A geografia é uma área da ciência de suma importância, principalmente na 

educação infantil, pois nessa fase a criança precisa explorar o mundo que a rodeia como 

forma de orientar-se, localizar-se, deslocar-se e agir no meio. O ensino da geografia na 

educação básica é fundamental dentro de uma sociedade em constante transformação, 

dentro deste contexto, seu direcionamento deve estar integrado aos demais 

componentes curriculares, pois juntos contribuem para que os educandos construam 

sua identidade crítica.  

Estabelecer uma ligação entre o seu viver e suas consequências sejam eles locais, 

regionais ou mundiais é de suma importância, uma vez que sua forma de agir e a relação 

com o meio em que vive está totalmente interligado. A relevância do ensino da geografia 

está expressa na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) ao afirmar que: [...] a 

educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de 

diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado à 

medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas 

relações com os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na 

identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos 

outros e, por isso, convictos das nossas diferenças (BRASIL, 2017, p. 357). 

A geografia permite entender a forma como a sociedade está organizada e como 

sua organização vai refletir em diferentes âmbitos. A realidade local, que ora aparece 
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como reflexo, e ora aparece como agente transformador, é imprescindível ao aluno 

entender essa dinâmica, visto que seu poder de atuação vai determinar a complexidade 

do espaço geográfico. 

Não alheia a essa contextualização, a cultura cidadã atuante e sua relação com o 

meio ambiente ganha evidência em uma realidade cada vez mais consumidora de 

recursos naturais. De maneira que, saber como lidar com essa questão exploratória 

exige atitudes conscientes por parte dos alunos, para que suas atitudes não 

comprometam realidades locais. 

Assim, geografia permite compreender o processo de formação e ocupação dos 

territórios e de que forma sua realidade foi construída e estruturada, bem como a 

formação da identidade cultural de um determinado local. Nessa linha de construção de 

saberes, podemos entender a relação entre os espaços naturais, artificiais, urbanos e 

rurais e como essa engrenagem movimenta os diferentes meios.  

Nesse Currículo básico, consta que o ensino de Geografia no ensino fundamental 
deve contribuir para o educando: 

  
- Posicionar-se criticamente frente às desigualdades sociais, por meio da leitura dos espaços geográficos 
produzidos; 
- Reconhecer que a produção dos espaços geográficos é produto da sociedade que o constrói por meio do 
trabalho humano; 
- Analisar as relações da sociedade com a natureza numa perspectiva dialética, crítica e transformadora; 
- Compreender que o uso das tecnologias é um fator determinante na produção dos espaços tanto do 
campo quanto urbanos, interferindo nos conceitos de temporalidade e de espacialidade; 
- Situar-se crítica e construtivamente no espaço local, reconhecendo-o como parte da totalidade/mundo; 
- Reconhecer-se como sujeito histórico e agente das transformações do espaço, buscando novas formas 
de interagir com o meio para garantir a emancipação humana e a sustentabilidade planetária; 
- Formar hábitos, posturas e comportamentos voltados para o exercício de direitos e obrigações, base para 
construção da emancipação humana, isto é, o convívio social, o respeito e a tolerância, evitando qualquer 
forma de discriminação, preconceito ou estereótipos; 
- Articular o ensino com a pesquisa desde o início do processo educativo. 

 

8.2  Componente curricular na atualidade 

8.2.1 Raciocínio Geográfico 

O mundo está em constante transformação, de maneira que, acompanhar, 

entender e estabelecer relações entre as mudanças, exige uma leitura ampla da 

realidade, que se apresenta correlacionada em suas esferas, ambientais e antrópicas. O 

ensino da geografia permite entender onde e quando isso repercute. É nessa ótica, que 

podemos entender como se deu o surgimento e o crescimento de Lucas do Rio Verde, 
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pautado, em um cenário de busca de novas áreas produtivas, onde os recursos naturais 

eram abundantes e as condições climáticas favoráveis para se atingir o grau de 

importância dessa cidade no contexto socioeconômico brasileiro.   

Os fatores que englobaram atividades econômicas da época, o cenário político, 

condições climáticas, relevo favorável e área disponível, resultaram na importância 

econômica atual do município de Lucas do Rio Verde. Entender a dinâmica e importância 

econômica do município, no cenário nacional e mundial, só é possível com um raciocínio 

geográfico apurado. De acordo com Rodrigues et al (2014), as aulas de geografia se 

tornam mais interessantes e motivadoras com a utilização de recursos didático-

metodológicos e tecnológicos diferenciados como desenhos, maquetes, fotografias, 

mapas, músicas, dentre outros, contribuindo assim para a construção do conhecimento. 

 

 

 

8.2.2 Unidades Temáticas 

Partindo do princípio de que os fatos não ocorrem de forma isolada, seja no 

tempo ou no espaço, o ensino da geografia exige que a postura dos educandos esteja 

pautada em unidades temáticas que permitem que ao longo do ensino fundamental os 

alunos construam uma uniformidade de entendimento sobre as questões ambientais e 

sociais existentes.  

É necessário que a diversidade de relações existentes no contexto do 

surgimento, crescimento e resultado de práticas que ocorrem, por exemplo, no setor 

agroindustrial de Lucas do Rio Verde, sejam evidenciadas e compreendidas. Sendo 

necessária também a compreensão de como esses fatores repercutem na configuração 

atual da área urbana. 
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8.2.3 O sujeito e o seu lugar no mundo 

Estabelecer uma relação com o seu lugar de vivência e entender o motivo de 

estar residindo em determinado local, parece uma tarefa fácil, porém, é necessário 

entender quais fatores foram determinantes, quais as condições econômicas, políticas 

e sociais que permitiram os sujeitos estabelecerem uma relação com o meio em que 

habitam atualmente, e quais serão os reflexos de sua atuação dentro desse espaço 

social. 

 

8.2.4 Conexões e Escalas 

Entender a importância e a conexão entre os lugares significa entender que os 

espaços, mesmo que segregados e distantes, estabelecem relações entre si e que de 

uma forma ou de outra eles interferem um no outro.  

Por sua vez, é importante entender que a disponibilidade e o cultivo de matérias 

primas, bem como que o atual processo produtivo exige uma demanda cada vez maior 

de insumos, de instrumentos de trabalho e mão de obra, não são mais fatores 

determinantes para a configuração dos espaços locais e regionais. Em suma, o município 

de Lucas do Rio Verde-MT está inserido na política de flexibilização da economia 

nacional e mundial, uma vez que o município é fruto de condições de produção e 

expansão do sistema produtivo. 

8.2.5 Mundo do trabalho 

Neste contexto vimos a importância da geografia para compreender como as 

relações sociais refletem a maneira uma sociedade que está em constante mudança. A 

criação de novos espaços produtivos condiciona os novos fluxos migratórios, todavia, a 

falta de mão de obra não se apresenta como impedimento para que se possa 

estabelecer novos espaços produtivos. Neste sentido, constatamos que a 

industrialização mobilizou e mobiliza um grande contingente de trabalhadores no setor 

secundário e terciário do município. Como afirma Singer: 

São os fatores de atração que determinam a 

orientação destes fluxos e as áreas as quais se 

destinam. Entre os fatores de atração, o mais 

importante é a demanda por força de trabalho, 
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entendida está não apenas como a gerada pelas 

empresas industriais, mas também a que resulta da 

expansão dos serviços. (SINGER, p.40, 1981). 

 

A dinâmica do mundo do trabalho associado ao meio técnico-cientifico-

informacional, provocou um reordenamento da urbanização no município de Lucas do 

Rio Verde. Nesse contexto, é necessário que os educandos reconheçam qual o papel das 

atividades agroindustriais e como elas contribuíram consideravelmente para tal fator. 

Diante disso, constatamos a necessidade de que os educandos tenham um 

entendimento aprimorado a respeito do mundo do trabalho, que cria e recria condições 

para se manter independente das condições sociais e históricas. 

8.2.6 Formas de representação e pensamento espacial 

Ampliar os campos de leitura, seja por meio de textos, imagens, números, 

símbolos, mapas ou gráficos, é de suma importância, pois permite associar diferentes 

linguagens utilizadas dentro da geografia. Vale ressaltar que, quanto maior a diversidade 

do campo de entendimento dos educandos, maior será sua capacidade de atuação 

dentro da complexidade da atual sociedade. Identificar e se apropriar das linguagens, 

que contribuem com o pensamento crítico geográfico, permite a compreensão espacial 

de como a sociedade se organiza para que possa se manter.  

8.2.7 Natureza, Ambiente e qualidade de vida 

A relação com a natureza sempre foi imediata, o meio ambiente onde ocorre 

essa relação sempre sofreu algum tipo de impacto, isso significa que a qualidade desses 

espaços, que eram mais harmoniosos, foi ao longo dos tempos sendo alterada, devido 

a intensa transformação.  

Neste sentido, constatou-se a necessidade de que os alunos compreendam essa 

questão ambiental, como fruto de uma relação atualmente desarmoniosa e exploratória 

e que seu uso descontrolado tem ocasionado uma qualidade de vida desagradável na 

maioria dos lugares. Faz-se necessário entender como isso tem repercutido 

mundialmente e como vem implicando em uma concepção de que a natureza 

atualmente é vista como algo alheio e externo a sociedade humana, uma concepção 

equivocada e excludente. 
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8.3 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.26 

 

 
26 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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8.4 Organizador curricular 

Nessa fase final do Ensino Fundamental, pretende-se garantir a continuidade e a 

progressão das aprendizagens do Ensino Fundamental - Anos Iniciais- em níveis 

crescentes de complexidade da compreensão conceitual a respeito da produção do 

espaço. Para tanto, é preciso que os alunos ampliem seus conhecimentos sobre o uso 

do espaço em diferentes situações geográficas regidas por normas e leis historicamente 

instituídas, compreendendo a transformação do espaço em território usado – espaço da 

ação concreta e das relações desiguais de poder, considerando também o espaço virtual 

proporcionado pela rede mundial de computadores e das geotecnologias. 

Desenvolvendo a análise em diferentes escalas, espera-se que os estudantes 

demonstrem capacidade não apenas de visualização, mas que relacionem e entendam 

espacialmente os fatos e fenômenos, os objetos técnicos e o ordenamento do território 

usado.  

Para tanto, no 6º ano, propõe-se a retomada da identidade sociocultural, do 

reconhecimento dos lugares de vivência e da necessidade do estudo sobre os diferentes 

e desiguais usos do espaço, para uma tomada de consciência sobre a escala da 

interferência humana no planeta. Aborda-se também o desenvolvimento de conceitos 

estruturantes do meio físico natural, destacadamente, as relações entre os fenômenos 

no decorrer dos tempos da natureza e as profundas alterações ocorridas no tempo 

social. Ambas são responsáveis pelas significativas transformações do meio e pela 

produção do espaço geográfico, fruto da ação humana sobre o planeta e sobre seus 

elementos reguladores.  

Trata-se, portanto, de compreender o conceito de natureza; as disputas por 

recursos e territórios que expressam conflitos entre os modos de vida das sociedades 

originárias e/ou tradicionais; e o avanço do capital, todos retratados na paisagem local 

e representados em diferentes linguagens, entre elas o mapa temático. O entendimento 

dos conceitos de paisagem e transformação é necessário para que os alunos 

compreendam o processo de evolução dos seres humanos e das diversas formas de 

ocupação espacial em diferentes épocas. Nesse sentido, espera-se que eles 

compreendam o papel de diferentes povos e civilizações na produção do espaço e na 

transformação da interação sociedade/natureza. 
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No 7º ano, os objetos de conhecimento abordados partem da formação 

territorial do Brasil, sua dinâmica sociocultural, econômica e política. Objetiva-se o 

aprofundamento e a compreensão dos conceitos de Estado-nação e formação 

territorial, e também dos que envolvem a dinâmica físico-natural, sempre articulados às 

ações humanas no uso do território. Espera-se que os alunos compreendam e 

relacionem as possíveis conexões existentes entre os componentes físico-naturais e as 

múltiplas escalas de análise, como também entendam o processo socioespacial da 

formação territorial do Brasil e analisem as transformações no federalismo brasileiro e 

os usos desiguais do território. 

Nesse contexto, as discussões relativas à formação territorial contribuem para a 

aprendizagem a respeito da formação da América Latina, em especial da América 

portuguesa, que são apresentadas no contexto do estudo da geografia brasileira. 

Ressalta-se que o conceito de região faz parte das situações geográficas que necessitam 

ser desenvolvidas para o entendimento da formação territorial brasileira. 

Nos dois últimos anos do Ensino Fundamental – Anos Finais, o estudo da 

Geografia se concentra no espaço mundial. Para isso, parte da compreensão de que, na 

realidade atual, a divisão internacional do trabalho e a distribuição da riqueza tornaram-

se muito mais fluídas e complexas do ponto de vista das interações espaciais e das redes 

de interdependência em diferentes escalas. Por esse motivo, no estudo dos países de 

diferentes continentes (América, Europa, Ásia, África e Oceania), são tematizadas as 

dimensões da política, da cultura e da economia.  

Nessa direção, explora-se, no 8º ano, uma análise mais profunda dos conceitos 

de território e região, por meio dos estudos da América e da África. Pretende-se, com 

as possíveis análises, que os estudantes possam compreender a formação dos Estados 

Nacionais e as implicações na ocupação e nos usos do território americano e africano. 

As relações entre como ocorreram as ocupações e as formações territoriais dos países 

podem ser analisadas por meio de comparações, por exemplo, de países africanos com 

países latino-americanos, inserindo, nesse contexto, o processo socioeconômico 

brasileiro. Destaca-se também a relevância do estudo da América do Norte, com ênfase 

no papel dos Estados Unidos da América na economia do pós-guerra e em sua 

participação na geopolítica mundial na contemporaneidade.  
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Nos estudos regionais, sejam da América, sejam da África, as informações 

geográficas são fundamentais para analisar geoespacialmente os dados econômicos, 

culturais e socioambientais – tais como GINI, IDH, saneamento básico, moradia, entre 

outros –, comparando-os com eventos de pequenas e grandes magnitudes, como 

terremotos, tsunamis e desmoronamentos devidos a chuvas intensas e falta da 

cobertura vegetal.  

Considera-se que os estudantes precisam conhecer as diferentes concepções dos 

usos dos territórios, tendo como referência diferentes contextos sociais, geopolíticos e 

ambientais, por meio de conceitos como classe social, modo de vida, paisagem e 

elementos físicos naturais, que contribuem para uma aprendizagem mais significativa, 

estimulando o entendimento das abordagens complexas da realidade, incluindo a 

leitura de representações cartográficas e a elaboração de mapas e croquis.  

Por fim, no 9º ano, é dada atenção para a constituição da nova (des) ordem 

mundial e a emergência da globalização/mundialização, assim como suas 

consequências. Por conta do estudo do papel da Europa na dinâmica econômica e 

política, é necessário abordar a visão de mundo do ponto de vista do Ocidente, 

especialmente dos países europeus, desde a expansão marítima e comercial, 

consolidando o Sistema Colonial em diferentes regiões do mundo. É igualmente 

importante abordar outros pontos de vista, seja o dos países asiáticos na sua relação 

com o Ocidente, seja o dos colonizados, com destaque para o papel econômico e cultural 

da China, do Japão, da Índia e do Oriente Médio. Entender a dimensão sociocultural e 

geopolítica da Eurásia na formação e constituição do Estado Moderno e nas disputas 

territoriais possibilita uma aprendizagem com ênfase no processo geo-histórico, 

ampliando e aprofundando as análises geopolíticas, por meio das situações geográficas 

que contextualizam os temas da geografia regional. 

Espera-se, assim, que o estudo da Geografia no Ensino Fundamental – Anos 

Finais possa contribuir para o delineamento do projeto de vida dos jovens alunos, de 

modo que eles compreendam a produção social do espaço e a transformação do espaço 

em território usado. Anseia-se, também, que entendam o papel do Estado-nação em um 

período histórico cuja inovação tecnológica é responsável por grandes transformações 

socioespaciais, acentuando ainda mais a necessidade de que possam conjecturar as 

alternativas de uso do território e as possibilidades de seus próprios projetos para o 
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futuro. Espera-se, também, que, nesses estudos, sejam utilizadas diferentes 

representações cartográficas e linguagens para que os estudantes possam, por meio 

delas, entender o território, as territorialidades e o ordenamento territorial em 

diferentes escalas de análise.27 

Geografia 6º ao 9º ANO 

6º ano 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

Identidade sociocultural 

• Modificações das 

paisagens nos lugares de 

vivência. 

• Transformações no 

Planeta e das sociedades 

mundiais. 

• Apropriação dos 

recursos Naturais em 

diferentes períodos por 

diferentes sociedades. 

Fronteiras e Identidade 

sociocultural mato-grossenses. 

Relações sociais e socioespaciais 

para a produção da sociedade. 

Conflitos sociais e disputa 

territoriais. 

(EF06GE01) Comparar modificações das 

paisagens nos lugares de vivência e os usos 

desses lugares em diferentes tempos. 

EF06GE01.1MT) Aplicar conceitos básicos da 

geografia como: paisagem, lugar, espaço 

geográfico, região e território. 

 

(EF06GE02) Analisar modificações de 

paisagens por diferentes tipos de sociedade, 

com destaque para os povos originários. 

Conexões e 

escalas 

 

Relações entre os componentes 

físico-naturais 

• Movimento de rotação e 

translação; 

• Tempo e clima. 

• Tipos de Relevo; 

• Bacias hidrográficas; 

• Vegetação. 

• Tipos de Relevo; 

• Bacias hidrográficas; 

• Vegetação. 

Dinâmicas da Natureza. 

Conflitos sociais e disputa 

territorial. 

Holorítimos e variabilidades 

climáticas em Mato Grosso. 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do 

planeta e sua relação com a circulação geral 

da atmosfera, o tempo atmosférico e os 

padrões climáticos. 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, 

comparando o escoamento superficial no 

ambiente urbano e rural, reconhecendo os 

principais componentes da morfologia das 

bacias e das redes hidrográficas e a sua 

localização no modelado da superfície 

terrestre e da cobertura vegetal. 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, 

tipos de solo, relevo e formações vegetais. 

Mundo do 

trabalho 

Transformação das paisagens 

naturais e antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das 

paisagens transformadas pelo trabalho 

 
27 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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 • Mecanização do setor 

produtivo. 

• Agricultura; 

• Pecuária; 

• Indústria. 

• Modificações das 

paisagens nos lugares de 

vivência. 

Natureza e sociedade, a formação 

do espaço geográfico mato-

grossense. 

humano a partir do desenvolvimento da 

agropecuária e do processo de 

industrialização. 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na 

interação humana com a natureza a partir 

do surgimento das cidades. 

EF06GE07.2MT) Conhecer o processo de uso 

e ocupação do território de Mato Grosso e 

as implicações das ações antrópicas em seu 

lugar de vivencia. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

Fenômenos naturais e sociais 

representados de diferentes 

maneiras 

• Tipos de escalas; 

• Coordenadas 

geográficas. 

• Mapas temáticos. 

Leitura, Localização, orientação, 

representação, espacialização 

cartográfica. 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície 

pelas escalas gráficas e numéricas dos 

mapas. 

EF06GE08.3MT) Utilizar a linguagem 

cartográfica como forma de leitura e 

compreensão do espaço geográfico. 

(EF06GE09) Elaborar modelos 

tridimensionais, blocos-diagramas e perfis 

topográficos e de vegetação, visando à 

representação de elementos e estruturas da 

superfície terrestre. 

(EF06GE09.4MT) Interpretar documentos 

cartográficos identificando fronteiras 

político administrativa, socioculturais. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de 

vida 

 

Biodiversidade e ciclo hidrológico 

• Meios de produção: 

• Uso do solo; 

• Uso dos recursos 

hídricos; 

• Impactos ambientais da 

agricultura moderna; 

• Impactos socioambiental 

. 

Meio ambiente e as ações 

antrópicas, o uso e ocupação dos 

locais de vivência. 

Estudo das relações étnico-raciais 

e o produto espacial dessas 

relações em mato grosso. 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de 

uso do solo (rotação de terras, 

terraceamento, aterros etc.) e de 

apropriação dos recursos hídricos (sistema 

de irrigação, tratamento e redes de 

distribuição), bem como suas vantagens e 

desvantagens em diferentes épocas e 

lugares. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das 

sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-

naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE11.5MT) Explicar como o conjunto 

de relações entre os seres humanos e a 

natureza organiza o espaço geográfico 

matogrossense. 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos 

recursos hídricos e o uso das principais 

bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, 

enfatizando as transformações nos 

ambientes urbanos. 
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Atividades humanas e dinâmica 

climática 

• Impermeabilização do 

solo; 

• Desmatamento; 

Atividades humanas e dinâmica 

climática em Mato Grosso. 

(EF06GE13) Analisar consequências, 

vantagens e desvantagens das práticas 

humanas na dinâmica climática (ilha de calor 

etc.). 

 

8.5 Orientações metodológicas  

Cabe salientar que, para atingir os objetivos da Proposta Curricular do município 

de Lucas do Rio Verde, o ensino da Geografia é fundamental, uma vez que, através dos 

seus caminhos aumenta a possibilidade de estabelecer uma leitura crítica de sua 

realidade local, social, econômica e política com a atual configuração, bem como a 

importância no cenário nacional e mundial. Esse entendimento permitirá associar e 

compreender, que sua realidade está associada ao crescente avanço do setor 

agroindustrial. Por sua vez, haverá a compreensão de que essa relação de produção está 

vinculada com a apropriação da natureza e como ela ofereceu e oferece condições para 

sustentar o crescente consumo de recursos naturais. 

Entender o processo urbanização, cada vez mais acentuado, e verificado no 

município é uma diligência específica da Geografia, porque ela possibilita a 

compreensão de que a urbanização decorre de inovações nos meios técnicos e 

científicos, que acaba criando condições, transformam os meios de organização social e 

seguem o interesse de atingir altos níveis de consumo, que extrapolam e interesses 

sociais. 

A Geografia estuda a maneira como a sociedade está organizada e como essa 

organização repercute na disposição e construção do espaço geográfico. Dessa forma, 

interagir com essa realidade construída permite um aprendizado significativo. Ter como 

ponto de partida as análises investigativas em aulas de campo é parte fundamental, 

todavia, conhecer sua realidade e estabelecer conexão com o mundo é importantíssimo. 

Neste sentido, Lucas do Rio Verde se apresenta como um cenário amplo e diversificado, 

pois, ele é fruto de um sistema de produção expansivo e lucrativo de atividades 

agroindustriais, desta forma podemos direcionar o ensino da Geografia a partir de sua 

própria criação.   
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9. ENSINO RELIGIOSO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS E FINAIS 

Fingia que lata era um navio e viajava de lata. 

Fingia que vento era cavalo e corria ventana. 

Quando chegou a quadra de fugir de casa, o 

menino montava num lagarto e ia pro mato. Mas 

logo o lagarto virava pedra.  

Manuel de Barros 

9.1 Introdução 

“A ação da criança é condição de emergência do 

sujeito e do mundo. É pela faculdade do agir da 

criança que o mundo - artifício humano – pode ser 

compreendido. Cada ação, vista como 

acontecimento, sempre revela e re-cria o mundo 

humano”. Castro (2001) 

 

A disciplina de Ensino Religioso é um componente curricular que trata das 

diferenças culturais abordadas para ampliar a compreensão da diversidade religiosa 

como expressão da cultura, construída historicamente e que são marcadas por aspectos 

econômicos, políticos e sociais. (PARANÁ, DCEs, 2007) 

“O processo de ensino e de aprendizagem proposto para o Ensino religioso visa 

a construção e produção do conhecimento que se caracteriza pela promoção do debate, 

da hipótese divergente, da dúvida – real ou metódica – do confronto de ideias, de 

informações discordantes e, ainda, da exposição competente de conteúdos 

formalizados.” (PARANÁ, DCEs, 2007). Conforme a Lei de Diretrizes e bases da Educação 

em seu artigo 33 – Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996 com redação dada pela Lei 

n° 9475, de 22 de julho de 1997, o Ensino Religioso: 

Art.33° - O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental, assegurado o 

respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

 

9.2 O componente curricular na atualidade 

A disciplina de Ensino Religioso tem por finalidade contribuir com a formação de 

valores, ética e cidadania dos educandos, já que surgem constantemente novos 

conceitos, novas formas de pensar e agir. Segundo Helena Guimarães Campos (2012):  
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A cidadania se aprende e se vivencia em vários 

espaços de convivência; porém, a escola é o lugar 

privilegiado para a socialização, a construção de 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades 

e competências. Apesar de a permanência do aluno 

na escola ser temporária, essa aprendizagem é 

duradoura e transcende os muros da instituição 

escolar, passando a orientar sua conduta nas 

relações sociais ao longo de toda a vida. Além disso, 

os princípios que sustentam a cidadania superam os 

limites territoriais que a definem e tornam o 

indivíduo um ser humano comprometido com o 

bem-estar e com a felicidade do conjunto da 

humanidade. (p 5) 

 

Segundo a BNCC: 

Cabe ao Ensino Religioso tratar os conhecimentos 

religiosos a partir de pressupostos éticos e 

científicos, sem privilégio de nenhuma crença ou 

convicção. Isso implica abordar esses 

conhecimentos com base nas diversas culturas e 

tradições religiosas, sem desconsiderar a existência 

de filosofias seculares de vida. No Ensino 

Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e 

o diálogo como princípios mediadores e 

articuladores dos processos de observação 

identificação, análise, apropriação e ressignificação 

de saberes, visando o desenvolvimento de 

competências específicas. Dessa maneira, busca 

problematizar representações sociais 

preconceituosas sobre o outro, com o intuito de 

combater a intolerância, a discriminação e a 

exclusão.  

Considerando os marcos normativos e, em 

conformidade com as Competências gerais 

estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino                                      

Religioso deve atender os seguintes objetivos: 

 a) Proporcionar a aprendizagem dos 

conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, a 

partir das manifestações religiosas percebidas na 

realidade dos educandos; 

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à 

liberdade de consciência e de crença, no constante 

propósito de promoção dos direitos humanos; 

c) Desenvolver competências e habilidades que 

contribuam para o diálogo entre perspectivas 

religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito 
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à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, 

de acordo com a Constituição Federal; 

d) Contribuir para que os educandos construam 

seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, 

princípios éticos e da cidadania (BNCC). O ser 

humano se constrói a partir de um conjunto de 

relações tecidas em determinado contexto 

histórico-social, em um movimento ininterrupto de 

apropriação e produção cultural. Nesse processo, o 

sujeito se constitui enquanto ser de imanência 

(dimensão concreta, biológica) e de transcendência 

(dimensão subjetiva, simbólica). Ambas as 

dimensões possibilitam que os humanos se 

relacionem entre si, com a natureza e com a(s) 

divindade(s), percebendo-se como iguais e 

diferentes. A percepção das diferenças (alteridades) 

possibilita a distinção entre o “eu” e o “outro”, “nós” 

e “eles”, cujas relações dialógicas são mediadas por 

referenciais simbólicos (representações, saberes, 

crenças, convicções, valores) necessários à 

construção das identidades. 

 

9.3 Unidade temática 

... a escola e a educação em geral, embora não 
sendo uma panacéia, podem contribuir para ajudar 
os jovens a encontrarem os caminhos para a vida 
digna e para a felicidade (MARQUES 2001) 

 

Defendemos em nossas instituições um trabalho pautado em valores e com eles: 

 

 

 

 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam-se as formas de educação 

em valores, com as suas tendências, que bem resumem as concepções mencionadas. 

São elas:  

a) tendência filosófica: apresenta, ao aluno, os vários sistemas éticos produzidos 

no campo da filosofia, como forma de promover o conhecimento, ficando a escolha por 

sua conta.  

Educação em valores concebida como um projeto de vida que consiste em um 

exercício constante de autonomia, de reflexão e deliberação individual e de 

projeção pessoal. 

 

Deolinda Maria Marques Pereira 
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b) tendência cognitivista: “dá importância ao raciocínio e à reflexão sobre 

questões morais, e não à apresentação de um elenco de valores a serem aprendidos 

pelos alunos”. Os dilemas morais discutidos em grupos é o método utilizado.  

c) tendência afetivista: “trata-se de procurar fazer os alunos encontrarem seu 

equilíbrio pessoal e suas possibilidades de crescimento intelectual por meio de técnicas 

psicológicas”. O objetivo é sensibilizar, de alguma forma, para as questões morais, 

tomando como parâmetro questões concretas acontecidas na vida dos próprios alunos.  

d) tendência moralista: nesta concepção, o objetivo é ensinar valores e levar os 

alunos a atitudes consideradas corretas de antemão. Trata-se de uma espécie de 

doutrinação onde os valores são escolhidos e impostos aos alunos. e) tendência 

democrática: não reserva o espaço da aula como único lugar para o desenvolvimento 

dos valores. Democratizam-se as relações entre os membros da escola, onde todos 

participam da elaboração das regras, das discussões e das tomadas de decisões. As 

relações firmam-se na cooperação e no diálogo e levam à autonomia, ou seja, à 

capacidade de pensar, sem a coerção de alguma autoridade. 

À luz do contexto vivenciado em nossas escolas e do desafio de trabalhar e de 

garantir vivencias pautadas nos princípios da ética e da estética, como condições de 

cuidado e de humanidade, organizamos os trabalhos a partir de unidades temáticas, 

sendo elas: 

9.3.1 Identidades e alteridades 

Nessa unidade pretende-se que os estudantes reconheçam, valorizem e acolham 

o caráter singular e diverso do ser humano, por meio da identificação e do respeito às 

semelhanças e diferenças entre o eu (subjetividade) e os outros (alteridades), da 

compreensão dos símbolos e significados e da relação entre imanência e 

transcendência. 

Sua função é fazer a mediação com outra realidade e, por isso, é uma das 

linguagens básicas da experiência religiosa. Tal experiência é uma construção subjetiva 

alimentada por diferentes práticas espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização 

de cerimônias, celebrações, orações, festividades, peregrinações, entre outras. 

Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, encenam, repetem e representam 
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histórias e acontecimentos religiosos. Desta forma, se o símbolo é uma coisa que 

significa outra, o rito é um gesto que também aponta para outra realidade. 

Os rituais religiosos são geralmente realizados coletivamente em espaços e 

territórios sagrados (montanhas, mares, rios, florestas, templos, santuários, caminhos, 

entre outros), que se distinguem dos demais por seu caráter simbólico. Esses espaços 

constituem-se em lócus de apropriação simbólico-cultural, onde os diferentes sujeitos 

se relacionam, constroem, desenvolvem e vivenciam suas identidades religiosas. 

Nos territórios sagrados frequentemente atuam pessoas incumbidas da 

prestação de serviços religiosos. Sacerdotes, líderes, funcionários, guias ou especialistas, 

entre outras designações, desempenham funções específicas: difusão das crenças e 

doutrinas, organização dos ritos, interpretação de textos e narrativas, transmissão de 

práticas, princípios e valores.  

 

9.3.2  Manifestações religiosas 

Esta temática proporciona o conhecimento, a valorização e o respeito às distintas 

experiências e manifestações religiosas, a compreensão das relações estabelecidas 

entre as lideranças e denominações religiosas e as distintas esferas sociais. 
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9.3.3 Crenças religiosas e filosofias de vida  

Tanto a emoção quanto a inteligência são 

importantes no processo de desenvolvimento da 

criança, de forma que o professor deve aprender a 

lidar com o estado emotivo da criança para melhor 

poder estimular o seu crescimento individual. 

Almeida, (1997) 

 

Em “Crenças religiosas e filosofias de vida”, são tratados aspectos estruturantes 

das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, particularmente 

sobre mitos, ideia(s) de divindade(s), crenças e doutrinas religiosas, tradições orais e 

escritas, ideias de imortalidade, princípios e valores éticos. O mito, outro elemento 

estruturante das tradições religiosas, representam a tentativa de explicar como e por 

que a vida, a natureza e o cosmos foram criados. Apresentam histórias dos deuses ou 

heróis divinos, relatando, por meio de uma linguagem rica em simbolismo, 

acontecimentos nos quais as divindades agem.28 

 

 

 

9.4 Competências específicas de ensino religioso para o ensino fundamental 

 

A verdadeira educação significa mais do que 
avançar em certo curso de estudos. É muito 
mais do que a preparação para a vida 
presente. Visa o ser todo, e todo o período 

 
28 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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da existência possível ao homem. Ellen G. 
White 

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.29 

 

 

 

9.5 Organizador curricular 

 

 

 

Ensino Religioso 

1º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

 
29 Esse texto é parte integrante da BNCC, 2017. 
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Identidades e 

alteridades  

O eu, o outro e o nós 

Identidade: Semelhanças e 

diferenças. 

Identidade: Nome. 

(EF01ER01) Identificar e acolher as 

semelhanças e diferenças entre o eu, o 

outro e o nós. 

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o 

das demais pessoas os identificam e os 

diferenciam. 

Imanência e transcendência 

Identidade: características físicas 

e subjetivas. 

Diversidade: Respeito a vida 

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as 

características físicas e subjetivas de cada 

um. 

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de 

formas de vida. 

Manifestações 

religiosas  

Sentimentos, lembranças, 

memórias e saberes 

Sua história. 

Contexto familiar, social e 

histórico; 

Crenças em diferentes espaços 

(EF01ER05) Identificar e acolher 

sentimentos, lembranças, memórias e 

saberes de cada um. 

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas 

pelas quais as pessoas manifestam 

sentimentos, ideias, memórias, gostos e 

crenças em diferentes espaços. 

 

2º ANO 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Identidades e 

alteridades  

O eu, a família e o ambiente de 

convivência 

Espaços de convivência: Família, 

escola e sociedade 

Família: primeiro espaço de 

aprendizado e consolidação de 

valores. 

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes 

espaços de convivência. 

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e 

formas diversas de viver em variados 

ambientes de convivência. 

Memórias e símbolos 

Registros e memórias. 

Simbologia: Espaços de 

convivência 

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas 

de registro das memórias pessoais, 

familiares e escolares (fotos, músicas, 

narrativas, álbuns...). 

(EF02ER04) Identificar os símbolos 

presentes nos variados espaços de 

convivência. 

Símbolos religiosos  

(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar 

símbolos religiosos de distintas 

manifestações, tradições e instituições 

religiosas. 

Manifestações 

religiosas  

Alimentos sagrados 

Significados em diferentes 

manifestações religiosas 

(EF02ER06) Exemplificar alimentos 

considerados sagrados por diferentes 

culturas, tradições e expressões religiosas. 

(EF02ER07) Identificar significados 

atribuídos a alimentos em diferentes 

manifestações e tradições religiosas. 
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3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Identidades e 

alteridades  
Espaços e territórios religiosos  

(EF03ER01) Identificar e respeitar os 

diferentes espaços e territórios religiosos de 

diferentes tradições e movimentos 

religiosos. 

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e 

territórios religiosos como locais de 

realização das práticas celebrativas. 

Manifestações 

religiosas  

Práticas celebrativas 

Diferentes tradições religiosas. 

Manifestações religiosas de 

diferentes culturas e sociedades. 

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas 

celebrativas (cerimônias, orações, 

festividades, peregrinações, entre outras) 

de diferentes tradições religiosas. 

(EF03ER04) Caracterizar as práticas 

celebrativas como parte integrante do 

conjunto das manifestações religiosas de 

diferentes culturas e sociedades. 

Indumentárias religiosas  

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias 

(roupas, acessórios, símbolos, pinturas 

corporais) utilizadas em diferentes 

manifestações e tradições religiosas. 

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias 

como elementos integrantes das 

identidades religiosas. 

 

4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Manifestações 

religiosas 

 

Ritos religiosos 

Presentes no cotidiano 

Funções. 

De iniciação e de passagem. 

Expressão da espiritualidade. 

(EF04ER01) Identificar ritos presentes no 

cotidiano pessoal, familiar, escolar e 

comunitário. 

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções 

em diferentes manifestações e tradições 

religiosas. 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e 

de passagem em diversos grupos religiosos 

(nascimento, casamento e morte). 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de 

expressão da espiritualidade (orações, 

cultos, gestos, cantos, dança, meditação) 

nas diferentes tradições religiosas. 

Representações religiosas na 

arte 

(EF04ER05) Identificar representações 

religiosas em diferentes expressões 
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artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, 

ícones, símbolos, imagens), reconhecendo-

as como parte da identidade de diferentes 

culturas e tradições religiosas. 

Crenças religiosas 

e filosofias de 

vida 

 

Ideia(s) de divindade(s) 

No cotidiano. 

Manifestações e tradições 

religiosas. 

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e 

representações de divindades nos contextos 

familiar e comunitário. 

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias 

de divindades de diferentes manifestações e 

tradições religiosas. 

 

5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Crenças religiosas 

e filosofias de 

vida 

 

Narrativas religiosas 

Culturas e tradições religiosas: 

Acontecimentos sagrados. 

(EF05ER01) Identificar e respeitar 

acontecimentos sagrados de diferentes 

culturas e tradições religiosas como recurso 

para preservar a memória. 

Mitos nas tradições religiosas 

Culturas e tradições religiosas: 

Mitos. 

Mitos de Criação. 

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em 

diferentes culturas e tradições religiosas. 

(EF05ER03) Reconhecer funções e 

mensagens religiosas contidas nos mitos de 

criação (concepções de mundo, natureza, 

ser humano, divindades, vida e morte). 

Ancestralidade e tradição oral 

Memórias e acontecimentos 

religiosos: Tradição oral. 

Tradições orais nas diferentes 

culturas e religiosidades. 

Tradição oral: Sábios e Anciãos. 

O papel da religião na vida e na 

ação das pessoas. 

(EF05ER04) Reconhecer a importância da 

tradição oral para preservar memórias e 

acontecimentos religiosos. 

(EF05ER05) Identificar elementos da 

tradição oral nas culturas e religiosidades 

indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre 

outras. 

(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e 

anciãos na comunicação e preservação da 

tradição oral. 

(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, 

ensinamentos relacionados a modos de ser 

e viver. 

 

 

6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 
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Crenças 

religiosas e 

filosofias de vida 

 

Tradição escrita: 

registro dos 

ensinamentos 

sagrados 

 

Escrituras sagradas – 

sociedade x escola. 

(EF06ER01) Reconhecer o papel 

da tradição escrita na 

preservação de memórias, 

acontecimentos e 

ensinamentos religiosos. 

Religião e religiosidade: a 

influência da religião na 

vida e na ação das 

pessoas. 

(EF06ER02) Reconhecer e 

valorizar a diversidade de textos 

religiosos escritos (textos do 

Budismo, Cristianismo, 

Espiritismo, Hinduísmo, 

Islamismo, Judaísmo, entre 

outros). 

Ensinamentos da 

tradição escrita 

 

A sua identidade: 

autoestima, família, 

escola e instituições 

sociais. 

(EF06ER03) Reconhecer, em 

textos escritos, ensinamentos 

relacionados a modos de ser e 

viver. 

Postura religiosa x 

posturas práticas. 

(EF06ER04) Reconhecer que os 

textos escritos são utilizados 

pelas tradições religiosas de 

maneiras diversas. 

Postura religiosa x 

posturas práticas: a 

influências de religião na 

vida e na ação das 

pessoas. 

(EF06ER05) Discutir como o 

estudo e a interpretação dos 

textos religiosos influenciam os 

adeptos a vivenciarem os 

ensinamentos das tradições 

religiosas. 

Símbolos, ritos e 

mitos religiosos 

 

Postura religiosa x 

posturas práticas: a 

influências de religião na 

vida e na ação das 

pessoas. 

(EF06ER06) Reconhecer a 

importância dos mitos, ritos, 

símbolos e textos na 

estruturação das diferentes 

crenças, tradições e 

movimentos religiosos. 

Ecumenismo. 

(EF06ER07) Exemplificar a 

relação entre mito, rito e 

símbolo nas práticas 

celebrativas de diferentes 

tradições religiosas. 

 

 

7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 
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Manifestações 

religiosas 

 

Místicas e 

espiritualidades 

Religião e suas crenças: 

Introdução sobre as 

religiões do mundo. 

(EF07ER01) Reconhecer e 

respeitar as práticas de 

comunicação com as divindades 

em distintas manifestações e 

tradições religiosas. 

Religião e suas crenças: 

Introdução sobre as 

religiões do mundo. 

(EF07ER02) Identificar práticas 

de espiritualidade utilizadas 

pelas pessoas em determinadas 

situações (acidentes, doenças, 

fenômenos climáticos). 

Lideranças 

religiosas 

 

Surgimento das religiões: 

Conceitos de politeísmo, 

monoteísmo e ateísmo. 

(EF07ER03) Reconhecer os 

papéis atribuídos às lideranças 

de diferentes tradições 

religiosas. 

Religiões do mundo: 

Conceito e enfoque 

histórico. 

(EF07ER04) Exemplificar líderes 

religiosos que se destacaram 

por suas contribuições à 

sociedade. 

Noções básicas de 

cidadania. 

(EF07ER05) Discutir estratégias 

que promovam a convivência 

ética e respeitosa entre as 

religiões. 

Crenças 

religiosas e 

filosofias de vida 

 

Princípios éticos e 

valores religiosos 

Valores: igualdade de 

direitos. 

(EF07ER06) Identificar 

princípios éticos em diferentes 

tradições religiosas e filosofias 

de vida, discutindo como 

podem influenciar condutas 

pessoais e práticas sociais. 

Liderança e 

direitos humanos 

 

Cidadania e valores. 

(EF07ER07) Identificar e discutir 

o papel das lideranças religiosas 

e seculares na defesa e 

promoção dos direitos 

humanos. 

Cidadania e valores – 

contexto histórico. 

(EF07ER08) Reconhecer o 

direito à liberdade de 

consciência, crença ou 

convicção, questionando 

concepções e práticas sociais 

que a violam. 

 

 

 

8º ANO 



 

Página | 231  
 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

Crenças 

religiosas e 

filosofias de vida 

 

Crenças, 

convicções e 

atitudes 

As necessidades básicas 

de sobrevivência e a 

desigualdade social. 

(EF08ER01) Discutir como as 

crenças e convicções podem 

influenciar escolhas e atitudes 

pessoais e coletivas. 

Direitos humanos: 

Direitos e deveres 

enquanto cidadão; 

Valorização do ser 

humano. 

(EF08ER02) Analisar filosofias 

de vida, manifestações e 

tradições religiosas destacando 

seus princípios éticos. 

Doutrinas 

religiosas 

Liberdade e tolerância 

religiosa. 

(EF08ER03) Analisar doutrinas 

das diferentes tradições 

religiosas e suas concepções de 

mundo, vida e morte. 

Crenças, filosofias 

de vida e esfera 

pública 

Planejamento familiar – 

visão política e religiosa. 

(EF08ER04) Discutir como 

filosofias de vida, tradições e 

instituições religiosas podem 

influenciar diferentes campos 

da esfera pública (política, 

saúde, educação, economia). 

 

(EF08ER05) Debater sobre as 

possibilidades e os limites da 

interferência das tradições 

religiosas na esfera pública. 

Relações pessoais: 

Igualdade de direitos, 

relacionamento e 

hierarquia. 

(EF08ER06) Analisar práticas, 

projetos e políticas públicas que 

contribuem para a promoção da 

liberdade de pensamento, 

crenças e convicções. 

Tradições 

religiosas, mídias 

e tecnologias 

A influência da mídia e a 

valorização da vida 

(Vícios). 

(EF08ER07) Analisar as formas 

de uso das mídias e tecnologias 

pelas diferentes denominações 

religiosas. 

 

9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

CONHECIMENTO PERCEBIDO 

/MOBILIZADO 

Crenças 

religiosas e 

filosofias de 

vida 

 

Imanência e 

transcendência 

 

(EF09ER01) Analisar 

princípios e orientações 

para o cuidado da vida 

e nas diversas tradições 

religiosas e filosofias de 

vida. 

Liberdade e limites – na família 

e sociedade. 
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(EF09ER02) Discutir as 

diferentes expressões 

de valorização e de 

desrespeito à vida, por 

meio da análise de 

matérias nas diferentes 

mídias. 

Discriminação racial e 

marginalidade (relação étnico e 

racial). 

Vida e morte 

 

(EF09ER03) Identificar 

sentidos do viver e do 

morrer em diferentes 

tradições religiosas, 

através do estudo de 

mitos fundantes. 

Mitologia- manifestações 

religiosas. 

 

(EF09ER04) Identificar 

concepções de vida e 

morte em diferentes 

tradições religiosas e 

filosofias de vida, por 

meio da análise de 

diferentes ritos 

fúnebres. 

Mitologia- manifestações 

religiosas. 

(EF09ER05) Analisar as 

diferentes ideias de 

imortalidade 

elaboradas pelas 

tradições religiosas 

(ancestralidade, 

reencarnação, 

transmigração e 

ressurreição). 

Mitologia- manifestações 

religiosas, nascimento da 

filosofia, folclore brasileiro. 

Princípios e valores 

éticos 

 

(EF09ER06) Reconhecer 

a coexistência como 

uma atitude ética de 

respeito à vida e à 

dignidade humana. 

Valores éticos e morais. 

(EF09ER07) Identificar 

princípios éticos 

(familiares, religiosos e 

culturais) que possam 

alicerçar a construção 

de projetos de vida. 

Exploração humana e a 

valorização da dignidade. 

 

 

(EF09ER08) Construir 

projetos de vida 

assentados em 

princípios e valores 

éticos. 

Exploração humana e a 

valorização da dignidade. 

Estatuto da criança e do 

adolescente, tráfico de pessoas, 

trabalho escravo e prostituição. 
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9.6 Orientações metodológicas 

Antes de qualquer possível modelo prático para tal proposta, é preciso 

considerar a postura do educador que se dedica a essa área. Trata-se de uma postura 

existencial, uma diretriz ética, anterior a técnicas didáticas.  

A primeira condição é a empatia. Seja qual for à convicção religiosa do educador, 

não deve ter uma religiosidade fanática, excludente, mas aberta ao outro. 

A segunda é o espírito crítico. As religiões estão sujeitas às criticas, porque, 

embora possam ter algo de sagrado e divino nelas, se manifestam no mundo em que as 

instituições humanas e, como tais, estão sujeitas ao erro, ao abuso, aos desvios do 

fanatismo, da violência e do abuso do poder. O educador, porém, não pode ter essa 

visão apenas em relação à religião alheia, mas também à sua própria.  

Gandhi sintetiza perfeitamente essas duas posturas, aparentemente paradoxais:  

  

“Após estudos e muitas experiências, cheguei à 

conclusão que 1) todas as religiões são verdadeiras; 

2) todas as religiões contêm em si alguma margem 

de erro; 3) todas as religiões são para mim quase tão 

queridas quanto o meu próprio hinduísmo, 

principalmente na medida em que todos os seres 

humanos deveriam ser para mim tão queridos 

quanto meus próprios parentes. Minha veneração 

pessoal por outros credos é a mesma que dedico à 

minha própria fé.” (GANDHI, 1996)  

 

 A terceira condição é o respeito à liberdade de pensamento e crença dos alunos. 

Esse respeito tem que ser profundo e sincero embebido mesmo de admiração pela fé 

autêntica do outro.30 

O processo de ensino e de aprendizagem proposto, 

visa à construção e produção do conhecimento que 

se caracteriza pela promoção do debate, da 

hipótese divergente, da dúvida – real ou metódica 

–, do confronto de ideias, de informações 

discordantes e, ainda, da exposição competente de 

conteúdos formalizados. Opõe-se a um modelo 

educacional que centra o ensino tão-somente na 

transmissão dos conteúdos pelo professor, o que 

reduz as possibilidades de participação do aluno e 

 
30 Esse texto é parte integrante do documento: Ensino inter-religioso: teoria e práticas. Autores: 

Dora Incontri e Alessandro Cesar Bigheto. 
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não respeita a diversidade religiosa. (PARANÁ, SEED, 

2006). 

 
Os temas e conteúdos a serem abordados, partem da própria vida, dos 

questionamentos frente às limitações, das experiências e do relacionamento interno 

pessoa e com o mundo.  Dentro desta nova organização dos conteúdos busca trabalhar 

as seguintes temáticas: Identidades e alteridades; Manifestações Religiosas; Crenças 

Religiosas e Filosofias de Vida. 

O nível de aprofundamento dos conteúdos deverá levar em conta as 

características psicológicas e religiosas dos educandos; os seus interesses, os conteúdos 

das demais disciplinas, as experiências vividas e outros aspectos relevantes. 

Diante desse contexto busca desenvolver as seguintes competências: 

1 Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes 

tradições/movimentos religiosos e filosofia de vida, a partir de pressupostos 

científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

2 Compreender e valorizar as manifestações religiosas e filosofias de vida, 

seus saberes em diferentes tempos e espaços. 

3 Trazer a luz do conhecimento o cuidado de si, do outro, e da coletividade, 

enquanto expressão de valor humano. 

4 Respeitar a diversidade e crenças, pensamentos e convicções e modo de 

vida do ser humano.  

5 Abordar as relações entre as tradições religiosas no campo da cultura, da 

política, da economia, da ciência e da tecnologia no contexto ambiental. 

6 Promover o debate, a problematização e o posicionar-se frente as 

discussões práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos frente ao exercício da 

cidadania da cultura de paz.31 

 
10. FILOSOFIA ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  

“A filosofia começa quando podemos discutir a 
linguagem que usamos para discutir o mundo” 
(LIPMAN, 1995). 

 
31 Esse texto é parte integrante da BNcC, 2017. 
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10.1 Introdução 

[...] a filosofia contribui para se manter aberta 
sempre a pergunta pelo sentido de como vivemos e 
do que fazemos [...]. A filosofia é ela mesma 
transformadora, seu exercício impede o continuar 
pensando da forma em que se pensava. A filosofia 
serve ao pensamento, à sua própria lógica 
problematizadora, sem que isso signifique que 
preste uma utilidade definida externamente 
(KOHAN, 2000) 

 
À primeira vista, entende-se filosofia como algo enigmático, profundamente 

abstrato e distante da realidade. Essa visão da filosofia decorre dos complexos trabalhos 

de pensadores que, ao longo da história, refletiram e buscaram diferentes respostas 

sobre o conhecimento, valores, sobre a beleza e principalmente sobre o homem. Desta 

forma, o primeiro passo para a filosofia é a inquietação que conduz ao questionamento 

e à reflexão. 

“Filosofia é um assunto que não interessa só ao 

especialista, porque — por mais estranho que isto 

pareça — provavelmente não há homem que não 

filosofe; ou pelo menos, todo homem se torna 

filósofo em alguma circunstância da vida. (…) o 

importante é que todos nós filosofamos, e até 

parece que estamos obrigados a filosofar”. 

(BOCHENSKI, 1977:21) 

 

A reflexão deve ser organizada, ciente dos princípios e dos objetivos que almeja. 

A filosofia nasce da experiência humana, da tentativa do ser humano de compreender 

a si mesmo e tudo que o cerca, está presente na ciência, na arte, no mito, na religião e 

no cotidiano. Isto faz da história da filosofia uma história sem fim, porque diz respeito a 

todas as épocas, por isso, nunca é cedo ou tarde para iniciar o estudo da filosofia. Em 

função disso, “a escola ativa baseia-se na ideia de que as matérias a serem ensinadas à 

criança não devem ser impostas de fora, mas redescobertas pela criança por meio de 

uma verdadeira investigação e de uma atividade espontânea” (PIAGET, 1990:20).  

O ato pedagógico não pode efetivar-se sem um substrato ética. Por conseguinte, 

a Filosofia, enquanto responsável pelos questionamentos fundamentais do ser humano, 

sobretudo, no que tange à formação, não poderia se furtar a uma reflexão ética. A Ética, 

sendo uma necessidade existencial e social dos seres humanos em todos os tempos e, 
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do mesmo modo, uma disciplina filosófica, que reflete esta necessidade e propõe seus 

princípios, deve, por assim dizer, compor a proposta de conhecimento das crianças. Uma 

proposta de ensino que tem a Filosofia e a Ética como proposta de ensino às crianças, 

leva em consideração as especificidades da cultura e dos costumes do povo brasileiro, 

com sua grande capacidade afetiva, sua criatividade e sua religiosidade.  

A inserção na cultura nacional está em perfeito acordo com o postulado 

pedagógico que compreende o ser humano como um ser integral, dentre os quais: 

Comenius, Rousseau e Pestalozzi. Por isso, a Filosofia jamais poderá dissociar-se das 

demais áreas do conhecimento, não apenas encurralando-a num jogo de lógica formal, 

mas fazendo-a sempre interdisciplinar, voltada para a formação ética e para a 

construção de atitudes concretas. 

A prática de filosofar caracteriza-se, ainda, pelo desenvolvimento da capacidade 

criadora de significados num ambiente de diálogo. Neste sentido, fazer a criança discutir 

uma ideia ou um ponto de vista, como hipótese que melhor responde um problema, é 

o mesmo que criar condições para o ato de filosofar. Segundo Comenius:  

“A filosofia nunca pode estar separada do diálogo, 

porque, essencialmente, implica questionar – e 

questionar é um aspecto do diálogo. (...) O diálogo 

filosófico (...) leva a criança a se dar conta de uma 

aquisição de conhecimentos e, quase sempre, é 

uma aquisição cooperativa” (Lipman, 1995, p.232 -

233). 

 

Sendo assim, os postulados de uma Filosofia para crianças precisam se basear 

numa concepção otimista de que o ser humano já traz em si as potencialidades de 

reflexão crítica e, para a aplicação das virtudes morais, é necessário um processo de 

orientação pedagógica adequado; esse pressuposto anula a possibilidade de 

doutrinação, uma vez que não se quer impor algo desde “fora”, mas um exercício que 

estimule as conexões de ideias do interior, ou seja, da experiência da criança. 

Compreende-se, assim, que, uma proposta de Filosofia para Crianças, não pode ser uma 

receita pronta, apostilada. Além disso, considerando que a criança é um ser integral, 

conforme Pestalozzi, segundo o qual, a Educação deve se dirigir às mãos, à cabeça e ao 

coração (que simbolizam a ação concreta, a racionalidade e o sentimento), uma prática 

pedagógica envolvendo Filosofia e Ética não pode ser apenas algo dirigido à razão, deve 
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ter raízes na afetividade e na estética, o que é o bem mais fácil de se operacionalizar em 

nossa cultura.  

A proposta encontra apoio dentro dos princípios pedagógicos desenvolvidos por 

pensadores como Rousseau, Pestalozzi e mais recentemente Piaget, a saber, que todo 

aprendizado deve ser ativo, e isso também no campo moral: “é fazendo o bem que 

alguém se torna bom” (ROUSSEAU, 1969:543).  

“A escola ativa baseia-se na ideia de que as matérias 

a serem ensinadas à criança não devem ser 

impostas de fora, mas redescobertas pela criança 

por meio de uma verdadeira investigação e de uma 

atividade espontânea. Atividade se opõe, assim, à 

receptividade. A educação moral ativa supõe, 

consequentemente, que a criança possa fazer 

experiências morais e que a escola constitui um 

meio próprio para tais experiências” (PIAGET, 

1999:20).  

 

10.2 O componente curricular na atualidade  

“Que as crianças pensam de forma tão natural 
quanto falam ou respiram – disso eu não tinha 
dúvida. Mas como ajudá-las a pensar bem?”. 
(LIPMAN, 2001) 

 
O contexto do mundo atual impõe um grande desafio aos educadores, qual seja, 

a formação de pessoas com habilidades necessárias para transformar informações em 

conhecimento e conhecimento em ações consequentes. Neste sentido, uma vez mais, a 

educação tem papel de destaque na formação das crianças; a simples transmissão de 

informações produzida ao longo da história já não basta. Desse modo, cabe ao educador 

possibilitar instrumentos necessários para que, a partir do que as crianças já trazem 

construídos em seus repertórios, elaborar novos conhecimentos e desenvolver, assim, 

o potencial criativo de seus alunos, fazendo-os enfrentar novos desafios, relacionando 

suas informações e, como consequência, tirar suas próprias conclusões. Diante disto, a 

filosofia proporciona um pensar reflexivo e crítico sobre as questões que dizem respeito 

à constituição dos sentidos; isso ocorre antes mesmo da criança ter acesso à produção 

daqueles que são reconhecidos como os grandes filósofos. 
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Pensar na inserção da Filosofia na escola fundamental é estar disposto a olhar 

para as crianças, vendo nelas não adultos em miniaturas, mas crianças que são capazes 

de quando valorizadas, refletir com vistas a ter ideias próprias, o que é melhor, com grau 

de compreensão suficiente. (MALACARNE, 2005, p. 63) 

O Componente Curricular de filosofia tende a propiciar questões impactantes no 

modo de pensar e agir do ser humano. É através desses debates que as crianças 

projetam as definições para a suas vidas, seja no âmbito coletivo, bem como no 

individual. Uma sociedade que não educa para o debate de ideias e não estabelece um 

projeto de vida que seja coletivo, que promova solidariedade entre os seres humanos e, 

nem sequer pensa sobre isso, não consegue projetar soluções para os seus problemas. 

   

“[…] a filosofia é um convite a participar de uma grande e antiga conversa, em 

que muitos falam. Quero fomentar esse diálogo? Quero habitar essas mentes, 

esses diferentes pontos de vista?” Portanto, a resposta que se dá a essas 

perguntas é a resposta sobre a importância da Filosofia para a formação do 

ser humano. 

A proposta que ora se apresenta está fundamentada nos estudos de Matthew 

Lipman, fundador de um programa de filosofia destinado às crianças. Segundo destaca 

o autor, filosofia contém a lógica, que ajuda a melhorar o raciocínio das pessoas e o 

juízo. Ela também ajuda a melhorar a formação de conceitos. Com isso, não defende-se, 

aqui, que as crianças precisam memorizar Platão ou Aristóteles, por exemplo. Nas 

palavras de Lipman (2015), 

 “[...] não estamos querendo que aprendam 

filosofia, mas que façam filosofia. Isso envolve 

deliberação, diálogo, raciocínio. As crianças podem 

ler, discutir, raciocinar”.  

 

Sob essa perspectiva, orienta-se falar com as crianças sobre as coisas, as quais 

falam os filósofos, tais como a verdade, a justiça, considerando que as crianças também 

aprendem através de modelos. Nesse sentido, é necessário fornecer modelos do que 

elas são ou podem tornar-se através de personagens que tentam lidar com os seus 

problemas de uma maneira racional. Não basta dizer às crianças que são seres racionais, 

é preciso mostrar-lhes isso. O ensino da filosofia consiste em reconhecer e seguir bem 

de perto aquilo que as crianças estão pensando, ajudando-as a verbalizar e objetivar 

esses pensamentos e, depois, cuidando do desenvolvimento das ferramentas que 
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necessitam para refletir a respeito desses pensamentos.Segundo Lipman (2015), uma 

maneira de mostrar é com as histórias que representam como crianças racionais se 

comportam, como falam umas com as outras, como discutem as ideias, como respeitam 

umas às outras. 

Este documento não tem a pretensão de prescrever metodologias de ensino e 

nem oferecer uma listagem prévia de conteúdos eleitos como legítimos de serem 

ensinados, considerando que os referenciais curriculares de Filosofia também podem 

ser abordados a partir de temas geradores de ensino. A construção das capacidades 

cognitivas, como a investigação filosófica, seu conteúdo e sua articulação com outras 

áreas do conhecimento, constituem um dos eixos pedagógicos para a sistematização e 

desenvolvimento das habilidades pretendidas no decorrer da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental.  

O ensino da Filosofia permeia diferentes vertentes que devem ser ampliadas e 

sempre atualizadas em questões temáticas bem interessantes. Portanto, a sala de aula 

é ambiente favorável para o desenvolvimento da filosofia para o bem pensar, onde cada 

aluno necessita desenvolver o seu ponto de vista, seu estilo de pensamento, sua 

perspectiva de vida. Destacamos alguns aspectos metodológicos que podem contribuir 

com a construção de ambientes educacionais como espaços investigativo-dialógicos e 

as habilidades a serem desenvolvidas a partir da comunidade de investigação no 

decorrer dos três Ciclos de Formação.  

 

 

10.3 Unidades temáticas  

“A mudança do aprender para o pensar. 

Queremos alunos que pensem por si mesmos, 
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e não alunos que só aprendam o que outras 
pessoas pensaram.” (LIPMAN, 1995) 

10.3.1  Emoções 

As crianças aprendem lógica ao mesmo tempo em que 
aprendem linguagem. As regras da lógica, assim como 
as da gramática, são adquiridas quando as crianças 
aprendem a falar. Se dissermos a uma criança bem 
pequena “se você fizer isso você apanha”, 
pressupomos que a criança entende que “se não quero 
apanhar, eu não devo fazer isso”. Esta pressuposição 
geralmente está correta. As crianças bem pequenas, 
em outras palavras, reconhecem que negar o 
conseqüente exige negação do antecedente. Embora 
isso seja um exemplo de um raciocínio muito 
sofisticado, as crianças são capazes de fazê-lo ainda 
bem pequenas. (LIPMAN, 2001, p. 34) 
 

A liberdade de pensar é parte da dignidade e integridade da pessoa humana e, 

portanto, um bem social. No entanto, o direito de pensar implica num outro dever, a 

saber, o de ensinar a pensar, que é o mesmo que adicionar conhecimentos. Neste 

sentido, a outra tarefa da educação do pensar é especialmente a educação do pensar 

filosófico. Não obstante, a cultura do pensar filosófico na escola propõe uma mudança 

que vai além da concepção do pensar pedagógico específico. Em sentido lato, pensar é 

o método de resolver os problemas de forma inteligente, ou seja, a razão pensa os 

problemas levando em conta as implicações das ideias na vida das pessoas, tanto no 

presente como no futuro, seja individual, seja coletivamente. 

O outro lado, entretanto, da razão é a emoção. As emoções constituem um 

aspecto importante da visão de mundo, do modo de avaliar e valorar de cada pessoa. 

Sendo assim, aprender a aprender é dar voz às emoções. Trazer as emoções ao mundo 

da palavra torna possível pensar sobre decisões tão caras da existência. Portanto, uma 

pedagogia das emoções busca aprender com os nossos sentimentos, pois através da 

palavra podemos nos comunicar com os nossos sentimentos, o que permite uma 

empatia mais profunda com outro. Desse modo, aprender a aprender tem estas duas 

dimensões: aperfeiçoamento cognitivo e emocional; a educação de ambos é essencial 

para o crescimento da pessoa. 

Aprender a pensar não é aquisição de um corpo de conhecimentos através da 

memorização ou de um rol de habilidades por imitação ou repetição. Ao contrário, 

aprender a pensar problemas pode adicionar novos conhecimentos às crenças de uma 
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pessoa ou novas habilidades ao conjunto de habilidades adquiridas. Nesta prática, a 

pessoa desenvolve o hábito de pensar problemas que é a origem de todos os 

conhecimentos e habilidades. Esta é a tarefa da vida inteira. Portanto, uma pedagogia 

para o cultivo do pensar e das emoções na escola é a comunidade de práticas filosóficas. 

 

10.3.2 Pensamento Crítico 

As crianças “não captarão os significados simplesmente 

aprendendo conteúdos do conhecimento do adulto, elas 

precisam ser ensinadas a pensar e, em particular, a pensarem 

por si mesmas.” (LIPMAN, 2001, p. 32).  

 

O Pensamento crítico é aquele que objetiva a produção eventual de juízos. Em 

outras palavras, o pensamento prático ou aplicado, o pensamento que se utiliza de 

conhecimento teórico para chegar a acordos, decisões, escolhas, concessões, soluções 

e outros tipos de juízos. Assim, pensamentos guiados por critérios é o trabalho dos 

críticos, dos juízes ou juris, assim como de todos aqueles cujos pensamentos estejam 

seguindo rotas ou regras. Ademais, é um pensamento que se autocorrige, o primeiro 

passo nesta direção é assumir o compromisso individual ou de um grupo com o 

falibilismo, isto é, o reconhecimento de que podemos cometer erros em nossos 

pensamentos. Por conseguinte, o segundo passo é corrigir esses erros. 

Pensamento contextual ou pensamento crítico evita descontextualizar eventos 

ou trabalhos e lhes concede significados diferentes dentro do contexto. Desse modo, é 

preciso considerar a individualidade de cada situação e permitir que ela desempenhe 

um papel orientador em qualquer investigação sobre a situação. Desta feita, no ensino 

da Filosofia a prática do pensamento crítico permite aos alunos não só o 

reconhecimento das suas faculdades do pensar, mas também o aperfeiçoamento do seu 

discernimento cognitivo, ético, estético, religioso, político, lógico, etc., o que contribui 

no presente imediato e, em médio prazo, no futuro e numa maior capacitação para uma 

possível intervenção/participação ativa dos cidadãos na vida das comunidades a que 

pertencem.  
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10.3.3 Valores 

A afirmação da dignidade humana e da sua relação com os direitos humanos 

atestam que os direitos humanos (gênero) são um conjunto de valores éticos, 

positivados ou não, que têm por objetivo realizar a dignidade humana em suas 

dimensões: básica (protegendo os indivíduos contra qualquer forma de coisificação ou 

de redução do seu status como sujeitos de direitos) e cultural (protegendo a diversidade 

moral, representada pelas diferentes formas como cada sociedade implementa o nível 

básico da dignidade humana). Desse modo, o conceito elegido associa os direitos 

humanos a um conjunto de valores éticos justamente para permitir a discussão filosófica 

das diferentes morais existentes, extraindo-se delas os fundamentos comuns que vão 

servir para uma aproximação cultural. Essa afirmação, ao mesmo tempo que exige o 

respeito universal aos valores protegidos por estes direitos, exige a observância da 

dimensão básica da dignidade humana. Em vista disso, alguns questionamentos 

relevantes se levantam: 

✓ Quais são os seus valores? Você está sendo fiel a eles? 

✓ O que dá valor à vida? 

✓ O que há de mais fundamental? 

✓ Podemos dizer tudo aquilo em que pensamos? 

 

10.3.4 Ética 

A ética e a cidadania constituem duas dimensões importantes da vida: o âmbito 

do privado e do público. O âmbito do privado refere-se ao indivíduo, mais 

especificamente à pessoa humana, considerada pelo Direito na sua dignidade e na sua 

liberdade. Assim, se diz que a pessoa é portadora de valor em si mesma e fonte de todos 

os valores. Portanto, corpo, emoções, sentimentos, sexualidade, pensamento, 

consciência, hábitos, vontades, histórias. A pessoa é uma unidade complexa 

idiossincrática, dotada de capacidade e potencialidades e que está em um processo 

contínuo de crescimento, um ser ativo e em constante transformação. 

A mediação para assenhorar-se deste processo de autoconstrução como pessoa 

é a Educação. Neste sentido, pode-se falar da importância de uma educação ética 
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reflexiva. Em função disso, a reflexão filosófica desenvolve a capacidade de criar, 

interpretar, julgar e escolher os valores e crença que conduzem a vida. Trata-se de uma 

pratica ética investigativa que trabalha as condições para descobrir e desenvolver 

capacidades e potencialidade do eu. Por isso, a metodologia da educação ética deve 

acontecer exercitando a autonomia e o diálogo com as diferenças. Desse modo, a 

investigação ética volta-se sobre os valores da cultura, os ressignificando ou mesmo 

criando novos valores. De algum modo, este processo amplia a complexidade e a 

abrangência dos valores, bem como a exigência de coerência, porque busca encontrar a 

oportunidade para construir um mundo mais habitável, humano, no qual seja possível 

realizar o bem maior que é a felicidade. 

É no diálogo com os outros que se dá a descoberta das próprias capacidades, 

aprende-se a lidar com as qualidade e potencialidades, desenvolvendo um estilo de 

pensar e agir, apurando a dimensão do gosto e da vontade. Assim, adquire-se 

consciência da singularidade de si mesmo, aprendendo a se valorizar, a ter respeito 

próprio e responsabilidade pela condução de sua vida. Estes são alguns aprendizados 

que criam condições para pensar e o agir ético de forma autônoma. Entretanto, a 

convivência com as diferenças cria conflitos. Por isso, os seres humanos criam as regras 

da convivência, determinando como as condutas devem ser. Assim sendo, a criação de 

normas, regras e leis constitui a organização social. Em função disso, a cidadania tem 

como pressupostos as ideias de relação social, o pertencimento a uma comunidade, o 

exercício da liberdade em companhia e a participação eficiente e criativa da construção 

da cultura e da história. 

10.3.5 Lealdade 

Lealdade consiste em não abandonar os deveres e compromissos, isto é, em não 

abandonar os amigos e as pessoas que confiam mais precisamente a amizade. Para 

investigar a amizade, Aristóteles (1985, p 154) procurou conhecer o objeto do amor e 

observou que nem todas as coisas são amadas, mas somente aquelas que merecem ser 

amadas, e estas são o que é ou agradável ou útil. A partir da análise do filósofo, 

compreende-se que o amor diz respeito a uma disposição de caráter que pode oferecer 

ocasião para a dimensão mais subjetiva e qualitativa desse nobre sentimento. Portanto, 
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a relação do amor com o outro diz respeito à utilidade ou mesmo àquilo que é agradável, 

podendo fazer com que o sujeito expresse os seus sentimentos. 

10.3.6 Democracia  

A democracia faz-se no exato momento em que se emprega a inteligência 

cooperativa dos membros de uma comunidade na formulação e perseguição dos 

propósitos, mas também na busca de resposta aos problemas e oportunidades que 

surgem no processo da vida comum. 

Na teoria contemporânea da Democracia confluem três grandes tradições do 

pensamento político: a) a teoria clássica, divulgada como teoria aristotélica, das três 

formas de Governo, segundo a qual a Democracia, como governo do povo, de todos os 

cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania se distingue da 

monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo de poucos; b) a 

teoria medieval, de origem "romana, apoiada na soberania popular, na base da qual há 

a contraposição de uma concepção ascendente a uma concepção descendente da 

soberania conforme o poder supremo deriva do povo e se torna representativo ou 

deriva do príncipe e se transmite por delegação do superior para o inferior; c) a teoria 

moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o Estado moderno na 

forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas históricas de Governo são 

essencialmente duas: a monarquia e a república, e a antiga Democracia nada mais é que 

uma forma de república. (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 319) 

10.3.7 Cidadania   

O conceito de cidadania é uma ideia dinâmica que se renova constantemente 

diante das transformações sociais, dos contextos históricos e principalmente diante das 

mudanças de paradigmas ideológicos. No entanto, a cidadania conhecida na antiguidade 

clássica não é a mesma cidadania pela qual se luta hoje e a que se aspira concretizar nas 

gerações futuras. No conceito atual, cidadania expressa um conjunto de direitos que dá 

à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. 

Quem não tem esse direito está à margem ou excluído da vida social e da tomada de 

decisões. Algumas competências Especificas de Ciências Humanas do Ensino 
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Fundamental descritas na BNCC, norteiam o que se pretende com o ensino do 

Componente Curricular de Filosofia. 

10.4 Organizador curricular 

O professor não pode limitar-se a executar os 

procedimentos previstos em planos ou 

planejamentos, mesmo ciente de tê-los elaborado. O 

acontecimento da aula traz sempre consigo a 

possibilidade de que algo surpreendente ocorra, 

alterando o percurso daquilo que havia sido 

antecipado no planejamento. (KOHAN et al, 2000, p. 

101) 

 

Filosofia 

1º ano 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EMOÇÕES 

As Alegrias 

Os Medos 

A Saudade 

A Tristeza 

A Raiva 

A Mágoa 

Construir vínculos, vivenciando 

situações que envolvam afeto e 

sentimentos. 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

O Pensamento 

As Diferenças 

O Respeito ao Diferente 

Ser Participativo 

As Habilidades Pessoais 

Pensar de forma ordenada, 

reflexiva, crítica e investigativa; 

Despertar o espírito crítico-

filosófico, estimulando o debate e o 

raciocínio; 

 

VALORES 

O Que são Valores 

A Cooperação 

A honestidade 

O Respeito as Regras 

Viver em sociedade 

 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

VIRTUDE 

O Que é uma Virtude 

As Virtudes Que Temos 

O Porquê do uso das Virtudes 

 

Aplicar as práticas de virtudes e 

éticas em suas ações diárias; 

CIDADANIA 

Direitos e deveres 

Exercício da cidadania 

 

Exercer sua cidadania no meio em 

que está inserido; 
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Filosofia 

2º ano 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EMOÇÕES 

As Alegrias 

Os Medos 

A Saudade 

A Tristeza 

A Raiva 

A Mágoa 

Construir vínculos, vivenciando 

situações que envolvam afeto e 

sentimentos. 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

O Pensamento 

As Diferenças 

O Respeito ao Diferente 

Ser Participativo 

As Habilidades Pessoais 

Pensar de forma ordenada, 

reflexiva, crítica e investigativa; 

Despertar o espírito crítico-

filosófico, estimulando o debate e o 

raciocínio; 

 

VALORES 

O Que são Valores 

A Cooperação 

A honestidade 

O Respeito as Regras 

Viver em sociedade 

 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

VIRTUDE 

O Que é uma Virtude 

As Virtudes Que Temos 

O Porquê do uso das Virtudes 

Aplicar as práticas de virtudes e 

éticas em suas ações diárias; 

CIDADANIA 

Direitos e deveres 

Exercício da cidadania 

 

Exercer sua cidadania no meio em 

que está inserido; 

 

Filosofia 

3º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EMOÇÕES 

As Alegrias 

Os Medos 

A Saudade 

A Tristeza 

A Raiva 

A Mágoa 

Construir vínculos, vivenciando 

situações que envolvam afeto e 

sentimentos. 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

O Pensamento 

As Diferenças 

O Respeito ao Diferente 

Ser Participativo 

As Habilidades Pessoais 

Pensar de forma ordenada, 

reflexiva, crítica e investigativa; 

Despertar o espírito crítico-

filosófico, estimulando o debate e o 

raciocínio; 

 

VALORES 

O Que são Valores 

A Cooperação 

A honestidade 
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O Respeito as Regras 

Viver em sociedade 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

ÉTICA 

O Que é Ética 

Atitudes Éticas 

Cidadão Ético 

A Importância do Uso da Ética 

A ética na sociedade 

 

 

Integrar o trabalho cultural com o 

aspecto ético, despertando valores 

universais, como fraternidade, 

justiça, solidariedade, não-violência 

etc. 

 

VIRTUDE 

O Que é uma Virtude 

As Virtudes Que Temos 

O Porquê do uso das Virtudes 

 

Aplicar as práticas de virtudes e 

éticas em suas ações diárias; 

DEMOCRACIA 

O Que é uma Democracia 

A Democracia Brasileira 

As Demagogias 

 

 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

CIDADANIA 

Direitos e deveres 

Exercício da cidadania 

 

Exercer sua cidadania no meio em 

que está inserido; 

 

Filosofia 

4º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EMOÇÕES 

As Alegrias 

Os Medos 

A Saudade 

A Tristeza 

A Raiva 

A Mágoa 

Construir vínculos, vivenciando 

situações que envolvam afeto e 

sentimentos. 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

O Pensamento 

As Diferenças 

O Respeito ao Diferente 

Ser Participativo 

As Habilidades Pessoais 

Pensar de forma ordenada, 

reflexiva, crítica e investigativa; 

Despertar o espírito crítico-

filosófico, estimulando o debate e o 

raciocínio; 

 

VALORES 

O Que são Valores 

A Cooperação 

A honestidade 

O Respeito as Regras 

Viver em sociedade 

 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

ÉTICA 
O Que é Ética 

Atitudes Éticas 
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Cidadão Ético 

A Importância do Uso da Ética 

A ética na sociedade 

 

Integrar o trabalho cultural com o 

aspecto ético, despertando valores 

universais, como fraternidade, 

justiça, solidariedade, não-violência 

etc. 

 

VIRTUDE 

O Que é uma Virtude 

As Virtudes Que Temos 

O Porquê do uso das Virtudes 

 

Aplicar as práticas de virtudes e 

éticas em suas ações diárias; 

DEMOCRACIA 

O Que é uma Democracia 

A Democracia Brasileira 

As Demagogias 

 

 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

CIDADANIA 

Direitos e deveres 

Exercício da cidadania 

 

Exercer sua cidadania no meio em 

que está inserido; 

 

Filosofia 

5º ano 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

EMOÇÕES 

As Alegrias 

Os Medos 

A Saudade 

A Tristeza 

A Raiva 

A Mágoa 

Construir vínculos, vivenciando 

situações que envolvam afeto e 

sentimentos. 

PENSAMENTO 

CRÍTICO 

 

O Pensamento 

As Diferenças 

O Respeito ao Diferente 

Ser Participativo 

As Habilidades Pessoais 

Pensar de forma ordenada, 

reflexiva, crítica e investigativa; 

Despertar o espírito crítico-

filosófico, estimulando o debate e o 

raciocínio; 

 

VALORES 

O Que são Valores 

A Cooperação 

A honestidade 

O Respeito as Regras 

Viver em sociedade 

 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

 

ÉTICA 

O Que é Ética 

Atitudes Éticas 

Cidadão Ético 

A Importância do Uso da Ética 

A ética na sociedade 

 

Integrar o trabalho cultural com o 

aspecto ético, despertando valores 

universais, como fraternidade, 

justiça, solidariedade, não-violência 

etc. 
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VIRTUDE 

O Que é uma Virtude 

As Virtudes Que Temos 

O Porquê do uso das Virtudes 

Aplicar as práticas de virtudes e 

éticas em suas ações diárias; 

DEMOCRACIA 

O Que é uma Democracia 

A Democracia Brasileira 

As Demagogias 

Incentivar a participação ativa de 

todos os alunos, estimulando um 

ambiente democrático na escola; 

CIDADANIA 
Direitos e deveres 

Exercício da cidadania 

Exercer sua cidadania no meio em 

que está inserido; 

 

10.5  Orientações Metodológicas 

A metodologia é fundamentada na investigação dialógica e no uso de materiais 

estruturados que permitem uma intervenção educativa, além disso, visa o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas que são instrumentos do pensar. Tais 

habilidades, quando desenvolvidas, não apenas se transferem ao desempenho escolar 

nas diversas áreas curriculares, mas contribuem na formação de cidadãos capazes de 

equacionar problemas e encontrar soluções criativas e éticas, nos diferentes contextos 

em que vivem. 

Na primeira fase, conduzir um trabalho de sensibilização para Ética já 

introduzindo um início de reflexão crítica a respeito dos grandes temas da virtude, mas 

não como abstrações. Os debates devem partir de situações concretas da vida, ou de 

histórias que provocaram um questionamento dos comportamentos das crianças diante 

da vida. Portanto, nenhuma das reflexões seja sobre Ética ou Filosofia podem ficar sem 

um paralelo com a realidade das crianças. 
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