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     As circunstâncias impostas pela pandemia da Covid-19 à educação no mundo inteiro
provocaram perdas significativas no processo de ensino-aprendizagem durante os anos
2020 e 2021. É inevitável que as consequências da crise sanitária tenham impactos
educacionais ao longo dos próximos anos, provocando graves lacunas no
desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais das crianças e jovens
do nosso país. Se a defasagem na aprendizagem já se constituía como o maior desafio
da educação brasileira, tais desafios foram acentuados com esta pandemia.
     A Base Nacional Comum Curricular - BNCC define o conjunto orgânico e progressivo
de aprendizagens essenciais para as etapas da Educação Básica e afirma que eles
devem ser desenvolvidos: “ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em
conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2017,
p.05)".
    Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996),
a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades
Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e
privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.
Afinal: 

     A Subsecretaria de Educação Básica do Distrito Federal - SUBEB, por meio da
Diretoria de Ensino Fundamental - DIEF - após Consulta Pública aos profissionais de
educação e de instituições externas conforme processo SEI 00080-00018758/2022-20,
apresenta este documento, amparado nos normativos norteadores da SEEDF, com
objetivo de subsidiar a organização do trabalho pedagógico (proposições educacionais)
que serão desenvolvidas no ano letivo de 2022 na Rede de Ensino Público do DF. Essa
ação coaduna-se com o Parecer CNE/CP nº: 6/2021 que destaca a necessidade de
apoio e orientações às Unidades Escolares - UE em relação à organização do trabalho
pedagógico durante o retorno às aulas presenciais e prioriza, dentre outros aspectos, o
Replanejamento Curricular considerando o contínuo curricular 2020-2021-2022.
Segundo este documento: 
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"Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos
propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana
integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva."
(Brasil, 2017, p.07).

“[...] um retorno seguro e efetivo às atividades presenciais, além dos cuidados
sanitários e de acolhimento aos estudantes, requer uma reorganização das
atividades pedagógicas, flexibilização curricular, priorização dos objetivos
de aprendizagem mais essenciais, avaliações diagnósticas cuidadosas,
extrema dedicação à recuperação da aprendizagem e avaliações formativas
permanentes.” CNE/CP nº: 6/2021 (grifo nosso)



       Os pressupostos teóricos do Currículo em Movimento, assim como o caderno do
Currículo em Movimento para o Ensino Fundamental (Anos Iniciais/Anos Finais), os
quais foram atualizados tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) respeitando as especificidades inerentes a realidade da comunidade escolar do
Distrito Federal, associados às características de uma organização em Ciclos para as
Aprendizagens, viabilizam a ampliação de tempos, dos espaços e das oportunidades
educacionais para a implementação de intervenções pedagógicas que visem o resgate e
a recomposição das aprendizagens na perspectiva do desenvolvimento integral dos
estudantes. 
       Portanto, ao propor a reorganização dos objetivos na perspectiva do Contínuo
Curricular 2020/2021/2022, pretende-se fortalecer a prática dos professores da Rede
quanto às adaptações necessárias nas Propostas Pedagógicas e no planejamento de
ensino com vistas a minimizar os impactos da pandemia durante o processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes, assim como favorecer o pleno desenvolvimento do
educando em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais, complementando
a ação da família e da comunidade. 
      Ressalta-se a importância das práticas sociais dos estudantes no processo de
organização e sistematização das ações educativas desde a elaboração do Projeto
Político Pedagógico da Unidade Escolar, a sua transposição no decorrer da construção
do planejamento de ensino, considerando os eixos integradores para os Anos Iniciais
(Alfabetização, Letramentos e Ludicidade), os eixos integradores para os Anos Finais
(Letramentos e Ludicidade) e os pressupostos teóricos da SEEDF: as teorias Críticas e
Pós-Críticas; à concepção de Educação Integral; os Eixos Transversais (Educação para
a Diversidade; Educação para Sustentabilidade; Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos); a Pedagogia Histórico-Crítica; a Psicologia Histórico-Cultural; os
princípios epistemológicos do Currículo Integrado e a avaliação formativa.
      Assim, esse documento apresentará os objetivos a serem alcançados durante o
processo educativo na perspectiva de proporcionar o acesso de todos os estudantes às
aprendizagens essenciais respeitando as especificidades e necessidades inerentes a
cada ciclo e aos diversos ritmos e tempos de aprendizagens de maneira interdisciplinar,
articulada e contextualizada diante as diferentes áreas do conhecimento e seus
respectivos componentes curriculares.
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    Para início de conversa, o trabalho com o Contínuo Curricular 2020/2021/2022 na
perspectiva da reorganização do trabalho pedagógico nas unidades de ensino - UEs - de
Anos Iniciais da Rede Pública de Ensino do DF é uma (RE)visitação aos documentos
norteadores da SEEDF: Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento, às
Diretrizes Pedagógicas do 2º Ciclo e o caderno do Currículo em Movimento para o
Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais).
     A proposta de (RE)visitação ao Currículo em Movimento do Distrito Federal 2018, que
para os Anos Iniciais será tratada como Contínuo Curricular 2020/2021/2022, é
transitória e fundamental já que o próprio currículo é um documento que necessita de
permanente movimento de revisitação para se adequar às novas legislações e
normatizações, além de se atualizar diante das mudanças sociais advindas com a
pandemia do Covid-19. Este movimento não tem a intenção de desconsiderar o
processo coletivo e colaborativo de constituição da segunda edição do Currículo, mas
valorizar o processo histórico de sua elaboração e ressaltar características deste
documento que podem potencializar o trabalho pedagógico em tempos onde as
fragilidades nas aprendizagens atingem índices sem precedentes.
    Faz-se importante (RE)lembrar, os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamen-
tal, apresentados nas normativas pedagógicas da SEEDF, pautados nas Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCN (2013):
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possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em
uma perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais:
Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade;
promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo e a formação e atitudes e valores, permitindo
vivências de diversos letramentos;
oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos
histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural do sistema político, da
economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e
dos princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-
americana e mundial;
fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar
diálogos éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à
garantia do acesso, permanência e formação integral dos estudantes;
compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino,
capaz de atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas
aprendizagens, na perspectiva do protagonismo estudantil. (CURRÍCULO
EM MOVIMENTO DO DF, 2018, p. 09 - grifo nosso)

1.

2.

3.

4.

5.



    Destaca-se que, “[...] o alcance dos objetivos de aprendizagem propostos para os
anos iniciais do Ensino Fundamental precisa ocorrer à medida que conhecimentos da
língua sejam desenvolvidos de forma transversal, ou seja, perpassem o
desenvolvimento dos demais componentes curriculares, contribuindo para a
construção global e dialógica de conhecimentos.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO
DISTRITO FEDERAL, 2018. p. 21 - grifo nosso) . O documento prioriza e intensifica
práticas voltadas para o aprendizado da leitura e da escrita em que os estudantes
compreendam, se apropriem, ampliem e consolidem as propriedades e habilidades
alfabéticas de forma eficiente em situações comunicativas da vida em sociedade, na
perspectiva dos diversos letramentos e da ludicidade, de maneira interdisciplinar.
     Em relação ao ensino de Matemática, o Currículo em Movimento do DF orienta que a
organização do trabalho pedagógico privilegie, “[...]  a interação de conteúdos
matemáticos entre si, entre os respectivos blocos e entre outras áreas do saber.”. 
 O documento ainda destaca a importância do desenvolvimento de atividades escolares
que contemplem os conteúdos agrupados nos blocos: Números, Pensamento Algébrico,
Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística por meio de situações
contextualizadas, nas quais favorecem a problematização e provoquem a aprendizagem
matemática de modo lúdico, reflexivo e crítico. 
    As  orientações para os demais componentes curriculares sugerem adoção de
estratégias e/ou metodologias que não sejam desenvolvidas isoladamente, mas de
forma integrada e abrangente, articulada e contextualizada, interdisciplinar na
perspectiva do Currículo Integrado, evidenciando relações entre todas as áreas do
conhecimento. Portanto, enfatiza-se a necessidade de abandonar o trabalho pedagógico
fragmentado, descontextualizado e desarticulado da realidade dos estudantes, ao sugerir
o Contínuo Curricular para o 2º Ciclo.
    Orienta-se que a equipe pedagógica perceba a comunicação entre os objetivos de
aprendizagem nas diferentes áreas ampliando o tempo e espaço destinado à
consolidação e recuperação dos saberes em seus planejamentos. A intenção é
transversalizar os conteúdos de Linguagens (Língua Portuguesa, Artes e Educação
Física), Ciências Naturais (Ciências), Ciências Humanas (História e Geografia) e Ensino
Religioso, nas atividades que explorem a leitura, escrita e raciocínio lógico na
perspectiva dos diversos letramentos.
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     Sendo assim, apresenta-se os mapas conceituais com alguns objetivos de
aprendizagem da Educação Infantil que precisam ser (RE)visitados pelos estudantes do
2º Ciclo, em especial pelas crianças do Bloco Inicial de Alfabetização, no ano letivo de
2022, visto que, no início da fase escolar, a criança irá aprimorar habilidades
psicomotoras que refletirão diretamente no seu processo de alfabetização.
     Nos mapas conceituais a seguir, percebe-se a evolução no grau de complexidade do
caminho cognitivo exigido do estudante e representado pelos verbos: identificar,
perceber, reconhecer, demonstrar, ampliar, desenvolver, vivenciar, realizar e criar. Ou
seja, o professor dos Anos Iniciais deverá  planejar atividades pedagógicas condizentes
com os processos cognitivos supracitados, de modo que o estudante tome consciência
do próprio corpo e sistematize os objetivos de aprendizagem na interação com os seus
pares e o ambiente. 

     Além de (RE)visitar o Currículo em Movimento do DF, o Contínuo Curricular
2020/2021/2022 propõe um trabalho para o 2º Ciclo que possa dar continuidade,
inicialmente aos objetivos de aprendizagem essenciais, vivenciados na Educação
Infantil, dentro dos Campos de Experiências, a saber: O eu, o outro e o nós; Corpo,
gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e
imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Todos eles
estão previstos no currículo da Educação Infantil no Distrito Federal integrado às
diversas áreas do conhecimento dos Anos Iniciais, uma vez que:

Na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm
como eixos estruturantes o educar e o cuidar, bem como o brincar e o
interagir. Portanto, fica claro que essa etapa da Educação Básica não se
organiza com base em conteúdos, componentes curriculares ou áreas do
conhecimento. As crianças têm muito a aprender. Suas aprendizagens devem
se apoiar nos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e se
conhecer. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL -
EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018 p. 58) 

Identificar

situações que 
exercitem os 

músculos da face

regras e limites
nas relações

 (Capacidade
de

autorregulação)

sons e suas
diversas 
fontes

sonoras

e registrar as
letras que
compõem

 o próprio nome
em diferentes

situações

formas
geométricas
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Demonstrar

controle e 
adequação do 

uso de seu corpo

as habilidades de
caminhar, correr,
saltas, saltitar,

pular, escorregar,
rolar, etc., visando

à orientação
espacial e à
lateralidade

equilíbrio
corporal em
diferentes

situações de
movimentos

a capacidade de
lembrar e

executar ações
em passos

sequenciais,
seguindo
instruções
verbais

e experimentar
potencilidades

e limites do
corpo (força,
velocidade,
resistência,
agilidade,
equilíbrio e
flexibilidade

11

Perceber

cuidados necessários
a sua higiene,

alimentação, conforto
e aparência.

a pulsação rítmica - tempo forte
da música e da palavra,

utilizando sons corporais e
objetos do cotidiano para a
marcação do tempo forte ao
escutar e cantar cantigas e

músicas diversas. 

e intercalar som e
silêncio, utilizando

instrumentos e objetos
sonoros para

acompanhamento.

Reconhecer

mudanças ocorridas nas suas características desde o
nascimento.

e nomear as sensações e ritmos.

o próprio corpo.

e utilizar a linguagem não verbal de forma a inventar
e reinventar os movimentos dos elementos do mundo

que a cerca.

as cores primárias e secundárias.

e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o
nome dos colegas.

e identificar letras, números, desenhos e outros sinais
gráficos.
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Desenvolver

noções matemáticas: mais/menos,
começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde,

ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda,
primeiro/entre/último, para frente/para trás/para

o lado, para a direita/para a esquerda, para
cima/para baixo 

psicomotricidade maior controle
da expressão

gráfica

Ampliar

coordenação
motora global

relações
interpessoais

diferentes
estratégias

motoras

Vivenciar

rotinas: organização dos
tempos, espaços e materiais

Realizar

atividades com materiais diversos e de variados
tamanhos para desenvolver a coordenação

motora fina que envolva ações de alinhavar,
traçar, contornar vários tipos de papéis,

empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar,
colar, pintar, modelar com massa ou argila,
montar quebra-cabeças, manipular grãos

diversos, entre outros.

circuitos de
locomoção:

arrastar, rolar,
saltar, pular com
um pé ou com os

dois, fazer
estrelinha, andar. 

leituras por meio
de gravuras,

imagens, entre
outros.
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Expressar-se por meio das palavras de
forma clara e organizada.

Narrar fatos em
sequência

temporal e causal.

Escrever o próprio nome e
reconhecer a sua importância e sua

utilidade como elemento de
identificação pessoal.

Estabelecer a relação entre
grafema/fonema do próprio nome e

de palavras de uso cotidiano.

livremente utilizando diversos
materiais (lápis, gizão de cera;

canetas grandes; papéis de
tamanhos, cores, textura e
formatos variados; colas

líquidas e em bastão; tintas
variadas, de pintura a dedo,

com pincéis grandes, grossos e
finos, entre outros. 

oralmente textos
descritivos e
interpretar
imagens

dispostas em
variados
suportes.

Criar

pequenas
paródias

individuais e
coletivas.

e improvisar
situações cênicas
em jogos de faz

de conta.

Processos Mentais

Conservação
de quantidade

Classificação Inclusão
hierárquica

Correspondência
biunívoca

Comparação
Sequenciação

Seriação

(CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL, 2018 p. 65 a 67/ 70 a 75/ 79 a 85/ 88 a 93/ 96 a 100)



    Além da ênfase na interdisciplinaridade e na possibilidade de “movimento”,
característica intrínseca deste documento, ao propor o contínuo curricular para os Anos
Iniciais, também sugere-se a (RE)visitação ao Currículo em Movimento do Distrito
Federal observando a organização dos objetivos de aprendizagens previstos para cada
ano dos blocos do 2º Ciclo. Pretende-se, com essa (RE)leitura guiada, evidenciar a
mudança na  gradação da complexidade dos objetivos em cada ano. Além disso, busca-
se auxiliar no mapeamento das aprendizagens após a realização de avaliação
diagnóstica, na implementação de intervenções pedagógicas e no acompanhamento da
evolução dos estudantes. Destaca-se na tabela 01, o  recorte de alguns objetivos de
aprendizagem das práticas de linguagem, do Bloco Inicial de Alfabetização - BIA,
previsto no Contínuo Curricular:
Tabela 01

Língua Portuguesa
Bloco Inicial de Alfabetização - BIA

1º Ano 2º Ano 3º Ano
Oralidade

Apreciar a função de
determinadas palavras:
verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de
uso oral.

 

Leitura e escuta
Identificar diferentes lin-
guagens (verbal e não ver-
bal) presentes em gêneros
textuais para construção de
sentido e compreensão do
tema/assunto.

 

Escrita/ produção de texto
Identificar as finalidades de
textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.

 

Análise
linguística/semiótica

Identificar rimas e alitera-
ções em diferentes gêneros.

Oralidade
Identificar a função de
determinadas palavras: ver-
bos (como ação) e
adjetivos, em contextos de
uso oral.

 

Leitura e escuta
Relacionar diferentes
linguagens (verbal e não
verbal) presentes em gêne-
ros textuais para construção
de sentido e compreensão
do  tema/assunto.

 

Escrita/ produção de texto
Reconhecer as finalidades
de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.

 

Análise
linguística/semiótica

Criar rimas e aliterações em
diferentes gêneros.

Oralidade
Compreender  a função de
determinadas palavras:
verbos (como ação) e
adjetivos, em contextos de
uso oral.

 

Leitura e escuta
Corresponder diferentes
linguagens (verbal e não
verbal) presentes em gêne-
ros textuais para construção
de sentido e compreensão do
tema/assunto.

 

Escrita e produção de texto
Desenvolver as finalidades
de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.

 

Análise
linguística/semiótica

Compreender rimas e
aliterações em diferentes
gêneros.
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     Percebe-se, na tabela 1 que a mudança no verbo utilizado no início do objetivo altera
significativamente o objetivo de aprendizagem que deve ser trabalhado em cada prática
de linguagem prevista no BIA. Ao considerar essa alteração na complexidade dos
objetivos e observar em que nível de aprendizado o estudante está, pode-se planejar e
organizar intervenções pedagógicas pontuais conforme preconiza os documentos
norteadores da SEEDF.
    As informações presentes na tabela 1, foram transcritas com cores diferenciadas na
tabela 2 a fim de destacar os diferentes níveis de complexidade dos objetivos de
aprendizagem de Língua Portuguesa previsto para cada ano do BIA.

Oralidade
Apreciar,  Identificar e Compreender a função de determinadas palavras: verbos
(como ação) e adjetivos, em contextos de uso oral.

Leitura e escuta
Identificar,  Relacionar e Corresponder diferentes linguagens (verbal e não verbal)
presentes em gêneros textuais para construção de sentido e compreensão do
tema/assunto.

Escrita/ produção de texto
Identificar, Reconhecer e Desenvolver as finalidades de textos lidos e produzidos
oralmente e por escrito.

Análise linguística/semiótica
Identificar, Criar e Compreender rimas e aliterações em diferentes gêneros.

Tabela 02

*Considere verde para objetivo de aprendizagem do 1º ano, vermelho o objetivo de aprendizagem do 2º
ano e azul os objetivos do 3º ano.

     Você pode se perguntar: Como essa organização pode ajudar em sala de aula?
     Sabe-se que antes de planejar as atividades, o professor realiza a avaliação
diagnóstica. A partir deste instrumento é possível, por exemplo, identificar se o estudante
encontra-se no processo de identificar, reconhecer ou compreender palavras que
signifiquem uma ação ou um adjetivo. A partir dessa informação, é possível desenvolver
atividades repletas de intencionalidade, para serem desenvolvidas individual e/ou
coletivamente e que proporcionem progressão na aprendizagem em diferentes tempos,
espaços e contextos. Desta forma, identifica-se com mais precisão os avanços e as
necessidades de aprendizagens, proporcionando maior acompanhamento dos
estudantes por parte do professor, da equipe pedagógica e da família.
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   Os pressupostos teóricos dos documentos norteadores da SEEDF justificam o
Contínuo Curricular proposto porque o Currículo escolar não pode desconsiderar a
prática social, o contexto social, político, econômico e cultural dos estudantes. “A
democratização do acesso à escola para as classes populares requer que esta seja
reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao
atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais
heterogêneo que adentra a escola pública do DF.”  (CURRÍCULO EM MOVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, p. 30 - grifo nosso)

     Ao apropriar-se do contínuo curricular os profissionais de educação da rede pública
de ensino do DF poderão flexibilizar, (RE)organizar e (RE)adaptar as atividades de
acordo com a realidade escolar considerando os objetivos de aprendizagens essenciais
e viabilizando a organização do trabalho pedagógico conforme o tempo destinado ao
desenvolvimento de cada atividade. Para o Currículo em Movimento, a gestão do tempo
em sala de aula deve focar no “tempo de aprendizagem” que contempla três variáveis
distintas e mensuráveis:

O  tempo concedido – relacionado à quantidade de tempo de ensino destinado
ao trabalho dos(as) estudantes e para a realização de tarefas escolares,
normalmente definidos pelos(as) professores(as), gestores(as) e calendários
escolares; o tempo de empenho, relacionado ao período em que os(as)
estudantes ficam atentos às aulas e atividades com vistas ao alcance dos
objetivos de aprendizagem. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS, 2014, p. 13)
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1º ano 2º ano 3º ano
ORALIDADE - O

 
O1. Identificar características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas,
de acordo com a situação e a posição do
interlocutor. 
O2. Recontar contos de fadas, lendas que
conhece e textos que se sabe de memória.
O3. Apreciar a função de determinadas palavras:
verbos (como ação) e adjetivos, em contextos de
uso oral.

ORALIDADE - O
 

O1. Reconhecer características da conversação
espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor. 
O2. Descrever contos de fadas, lendas que
conhece e textos que se sabe de memória.
O3. Identificar  a função de determinadas palavras:
verbos (como ação) e adjetivos, em contextos de
uso oral.

ORALIDADE - O

O1. Corresponder características da conver-sação
espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor. 
O2. Reconstruir contos de fadas, lendas que
conhece e textos que se sabe de memória.
O3. Compreender  a função de determinadas
palavras: verbos (como ação) e adjetivos, em
contextos de uso oral.
O4. Participar de situações de produção oral de
diferentes gêneros: debate, entrevista, exposição,
relatos de experiências para desenvolver as
habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e
descrever.
O5. Identificar os diversos falares regionais
adequando-os a situações comunicativas.
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Vamos (RE)conhecer as práticas que trazem mais significado ao
trabalho do alfabetizador, direcionando ao avanço dos estudantes nas

aprendizagens necessárias do BIA.
 

Atividades Permanentes: estratégias em que os conteúdos necessitam
de uma constância, um tempo maior de vivência, onde o alfabetizador
trabalha com conteúdos numa interligação com a prática social. Roda
de conversas, Hora de história, Brincadeiras e cantigas em espaços
internos e externos são alguns exemplos de atividades permanentes.
(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE
ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 23.)

Se liga!



1º ano 2º ano 3º ano
LEITURA E ESCUTA - LE

LE1. Identificar e Reconhecer que textos são
lidos e escritos da esquerda para a direita e de
cima para baixo da página.
LE2. Compreender as finalidades de textos lidos
e produzidos oralmente e por escrito.
LE3. Selecionar informações necessárias para
compreensão do texto de acordo com o objetivo
da leitura.
LE4. Perceber, com a mediação do professor, a
intertextualidade presente em textos.
LE5. Antecipar conteúdos (levantamento de
hipóteses) durante a leitura, feita por outros
leitores ou com autonomia.
LE6. Retomar informações explícitas e implícitas
de textos lidos, por meio de perguntas mediadas
pelo professor.
LE7. Apreciar a literatura em sua diversidade a
fim de aprender a ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.
LE8. Lidar com textos variados para descobrir a
diversidade estética presente na literatura infantil.
LE9. Identificar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente e nas mídias impressa,
de massa e digital, reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.

LEITURA E ESCUTA - LE
 

LE1. Relacionar as linguagens verbal e não verbal
presentes em diversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão do
tema/assunto. 
LE2. Ler e interpretar, em colaboração com os
colegas e o professor, textos em diversos gêneros,
mobilizando e combinando estratégias de
antecipação, inferência, seleção e verificação para
compreensão do texto lido.
LE3. Compreender o assunto principal de textos
lidos, com autonomia ou por outros leitores.
LE4.Relacionar os assuntos de textos lidos a
conhecimentos prévios, construindo significados.
LE5. Estabelecer com a mediação do professor, a
intertextualidade presente em textos lidos e
produzidos oralmente e por escrito.
LE6. Antecipar ou inferir assuntos de textos a
serem lidos em função de seu suporte, gênero e
contextualização.
LE7.Verificar (confirmando ou não) hipóteses
levantadas, facilitando a compreensão do texto lido.
LE8.Retomar informações explícitas e implícitas de
textos lidos, por meio de perguntas mediadas pelo
professor e com autonomia.
LE9. Experimentar a literatura em sua diversidade
a fim de aprender a ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.
LE10. Lidar com textos variados para descobrir a
diversidade estética presente na literatura infantil.

LEITURA E ESCUTA - LE
 

LE1. Corresponder diferentes linguagens verbal
e não verbal presentes em gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão do
tema/assunto.
LE2. Ler e interpretar, em colaboração com os
colegas, o professor e com autonomia, textos em
diversos gêneros, mobilizando e combinando
estratégias de antecipação, inferência, seleção e
verificação para compreensão do texto lido.
LE3. Compreender as finalidades de textos lidos
e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo de uso/circulação.
LE4. Compreender e desenvolver o assunto
principal de textos lidos, com autonomia ou por
outros leitores.
LE5. Relacionar os assuntos de textos lidos a
conhecimentos prévios construindo significados.
LE6. Identificar as características composicionais
de gêneros textuais, relacionando-as ao assunto
e ao contexto de uso.
LE7. Retomar e relacionar informações
explícitas e implícitas de textos lidos, por meio de
perguntas mediadas pelo professor e com
autonomia para a compreensão de textos lidos.
LE8. Vivenciar por meio da literatura o exercício
da fantasia e da imaginação.
LE9. Perceber variações entre o imaginário e o
mundo real por meio de textos literários.
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2º ano 3º ano
LEITURA E ESCUTA - LE

 
LE11. Formular inferências para perceber
informações implícitas no texto lido.
LE12. Reconhecer a especificidade do texto
literário; lidar com seus elementos estéticos e
discursivos.
LE13. Reconhecer a especificidade da autoria, a
relação intrínseca entre autor e obra.
LE14. Relacionar a função social de textos que
circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente e nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.

LEITURA E ESCUTA - LE

LE9. Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição)
que possam aparecer no texto literário. 
LE10. Compreender a especificidade do texto
literário e lidar com seus elementos estéticos e
discursivos.
LE11. Compreender a especificidade da autoria,
a relação intrínseca entre autor e obra.
LE12. Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo
de expressar-se.
LE13. Comparar diversas versões, tanto escritas
quanto cinematográficas de diversos contos de
fada e histórias infantis. 
LE14. Compreender  a função social de textos
que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para
que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
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Atividades permanentes:
cabeçalho, calendário,
quantos somos, leitura
compartilhada…
Sequência Didática:
atividades que priorizam
as 4 práticas de
alfabetização, o
desenvolvimento dos
processos mentais e os
demais letramentos…
Projetos de trabalho:
projetos do Projeto Político
Pedagógico e os projetos
de intervenção e
reagrupamentos.

Na rotina diária, você pro-
fessor, precisa garantir:

1.

2.

3.

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO
BLOCO INICIAL DE

ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 24.)

Se liga!



2º ano 3º ano
ESCRITA/PRODUÇÃO DO TEXTO - EPT

 
EPT1. Experimentar situações de produção oral e
escrita de textos em diferentes gêneros.
EPT2. Reconhecer  as finalidades de textos lidos e
produzidos oralmente e por escrito.
EPT3. Produzir textos escritos – coletiva e
individualmente; com ou sem auxílio de um escriba
- nos mais variados gêneros, considerando:
planejamento, revisão e reescrita dos textos
produzidos.
EPT4. Identificar diferentes suportes textuais. 
EPT5. Lidar com textos variados para descobrir a
diversidade estética presente na literatura infantil.
EPT6. Reconhecer as finalidades de textos lidos e
produzidos oralmente e por escrito.
EPT7. Compreender a organização de ideias em
parágrafos, em produção de textos escritos  e em
prosa em diferentes gêneros.
EPT8. Escrever e revisar textos (com o auxílio do
professor) em diferentes gêneros, considerando um
ou mais aspectos de cada vez: coerência, coesão,
pontuação, translineação, concordância nominal e
verbal, adjetivação, pronomes pessoais.

ESCRITA/PRODUÇÃO DO TEXTO - EPT
 

EPT1. Desenvolver situações de produção oral e
escrita de textos em diferentes gêneros.
EPT2. Desenvolver as finalidades de textos lidos e
produzidos oralmente e por escrito.
EPT3. Escrever um pequeno texto com
compreensão, encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de assunto significativo e
contextualizado.
EPT4. Produzir textos escritos – coletiva e
individualmente; com ou sem auxílio de um escriba
- nos mais variados gêneros, considerando:
planejamento, revisão e reescrita dos textos
produzidos.
EPT5. Diferenciar e nomear diversos suportes
textuais. 
EPT6. Analisar textos variados para descobrir a
diversidade estética presente na literatura infantil.
EPT7. Reconhecer as finalidades de textos lidos e
produzidos oralmente e por escrito.
EPT8. Utilizar a organização de ideias em
parágrafos em produção de textos escritos em
prosa em diferentes gêneros.
EPT9. Escrever, revisar e reescrever textos (com
o auxílio do professor) em diferentes gêneros,
considerando um ou mais aspectos de cada vez:
coerência, coesão, pontuação, translineação,
concordância nominal e verbal, adjetivação,
pronomes pessoais.

1º ano
ESCRITA/PRODUÇÃO DO TEXTO - EPT

 
EPT1. Participar de situações de produção oral
e escrita de textos em diferentes gêneros.
EPT2. Identificar as finalidades de textos lidos e
produzidos oralmente e por escrito.
EPT3. Identificar diferentes linguagens (verbal e
não verbal) presentes em gêneros textuais. " 
EPT4. Escrever um pequeno texto com
compreensão, encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de assunto significativo e
contextualizado.
EPT5. Conhecer e manusear diferentes su-
portes textuais. 
EPT6. Vivenciar textos variados para descobrir a
diversidade estética presente na literatura infantil.
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1º ano 2º ano 3º ano
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA - ALS

ALS1. Diferenciar as unidades linguísticas:
letras, palavras, textos, números e outros
símbolos.
ALS2. Conhecer o alfabeto, perceber a função
das letras e reconhecer os diferentes tipos.
ALS3. Desenvolver a consciência fonológica
para relacionar fonemas e grafemas na leitura e
na escrita.
ALS4. Perceber que todas as sílabas são
constituídas por unidades menores e pelo por 
 menos por uma vogal.
ALS5. Identificar rimas e aliterações em
diferentes gêneros.
ALS6. Perceber as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e
pequenos textos.
ALS7. Conhecer fonemas que em nossa língua
são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).
ALS8. Identificar a função de determinadas
palavras: verbos (como ação) e adjetivos, em
contextos de uso oral.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA - ALS

ALS1. Conhecer o alfabeto, perceber a função das
letras e reconhecer os diferentes tipos.
ALS2. Nomear e utilizar diferentes tipos de letras.  
ALS3. Utilizar a consciência fonológica para
relacionar fonemas e grafemas na leitura e na
escrita.
ALS4. Compreender que as palavras são
compostas por sílabas registrando cada uma delas.
ALS5.Compreender que todas as sílabas são
constituídas por unidades menores e pelo menos
por uma vogal.
ALS6. Criar rimas e aliterações em diferentes
gêneros.
ALS7. Reconhecer as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e pequenos
textos.
ALS8. Reconhecer fonemas que em nossa língua
são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).
ALS9. Identificar e utilizar letras que têm mais de
um som e que certos sons podem ser grafados por
mais de uma letra.
ALS10. Ler e escrever palavras e textos utilizando
diversas estruturas silábicas.
ALS11. Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação adequada das
palavras.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA - ALS

ALS1. Conhecer e ordenar diferentes tipos de
letras. 
ALS2. Identificar na leitura e usar na escrita de
textos em diferentes gêneros, a letra maiúscula e
minúscula de acordo com as convenções.
ALS3. Desenvolver a consciência fonológica para
relacionar fonemas e grafemas na leitura e na
escrita.
ALS4. Compreender as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
ALS5. Compreender rimas e aliterações em
diferentes gêneros.
ALS6. Reconhecer fonemas que em nossa língua
são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).
ALS7. Compreender e utilizar letras que têm
mais de um som e de certos sons que podem ser
grafados por mais de uma letra.
ALS8. Ler e escrever palavras e textos utilizando
diversas estruturas silábicas.
ALS9. Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação adequada das
palavras.
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ORALIDADE - O
 

O1. Reconhecer os diversos falares regionais adequando-os a situações
comunicativas.
O2. Planejar a fala, selecionando e monitorando o uso de recursos (tipo
de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos etc.) adequados ao gênero
oral a ser produzido. 
O3. Discutir tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e
elaborando síntese sobre o assunto debatido.
O4. Participar de situações de produção oral de diferentes gêneros:
debate, entrevista, exposição, relatos de experiências para desenvolver
as habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e descrever.
O5. Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente
ou em meio digital, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
O6. Recitar e expor temas estudados em apresentações, feiras culturais,
exposições ou em outras atividades.

4º ano 5º ano
ORALIDADE - O

 
O1. Corresponder os diversos falares regionais adequando-os a
situações comunicativas.
O2. Organizar a fala, selecionando e monitorando o uso de recursos (tipo
de vocabulário, pronúncia, entonação, gestos etc.) adequados ao gênero
oral a ser produzido.
O3. Debater tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e
elaborando síntese sobre o assunto debatido.
O4. Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar
conhecimento. 
05. Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e obras literárias e de
arte conhecidas.
O6. Planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente ou
em meio digital, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto. 
O7. Produzir e reproduzir textos orais, segundo uma dada
intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir medo etc.).
O8. Relatar e expor temas estudados em apresentações, feiras culturais,
exposições ou em outras atividades.
O9. Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e movimento
indicadas pelo autor. 
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4º ano 5º ano
LEITURA E ESCUTA - LE

 
LE1. Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais.
LE2. Adequar procedimentos de leitura (destacar informações importan-
tes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.) a
objetivos da própria leitura.
LE3. Antecipar conteúdos de textos a serem lidos, em função de seu
suporte, gênero e contextualização.
LE4. Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura de texto.
LE5. Selecionar informações significativas ou relevantes para compre-
ensão do texto lido.
LE6. Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas
entrelinhas (fazer inferências), ampliando a compreensão.
LE7. Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade de
hipóteses levantadas.
LE8. Construir a compreensão global do texto lido, unificando e inter-
relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências
e validando ou não (verificação) hipóteses levantadas.

LEITURA E ESCUTA - LE
 

LE1. Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais.
LE2. Ler textos em diferentes gêneros para perceber modos (tipos)
textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição,
argumentação, relatos, exposição e instrução.
LE3. Empregar recursos expressivos (ênfase, entonação de acordo
com a pontuação etc.) durante a leitura.
LE4. Utilizar conhecimentos prévios e buscar pistas textuais, intertex-
tuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas no texto), ampliando a
compreensão. 
LE5. Identificar e selecionar informações relevantes para a compre-
ensão do texto, de acordo com os objetivos da leitura. 
LE6. Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e
inter-relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não (verificação)
hipóteses levantadas.
LE7. Corresponder relações entre o texto e outros textos (intertex-
tualidade) e recursos de natureza suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e
interpretação do texto.
LE8. Compreender a especificidade do texto literário lidando com seus
elementos estéticos e discursivos.
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4º ano 5º ano
LEITURA E ESCUTA - LE

 
LE9. Compreender a especificidade da autoria, a relação intrínseca
entre autor e obra.
LE10. Demonstrar que textos literários mobilizam desejos humanos,
inclusive o desejo de expressar-se. 
LE11. Compreender e valorizar obras decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais. 
LE12. Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese
etc.).
LE13. Ler e interpretar diversos textos literários, identificando o uso
dos mesmos em contextos variados.
LE14. Identificar na leitura elementos que compõem a narrativa,
presentes em diversos gêneros.

LEITURA E ESCUTA - LE

LE9. Estabelecer relações entre o texto e outros textos (intertex-
tualidade) e recursos de natureza suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e
interpretação do texto.
LE10. Compreender o que ouve, argumentando, comparando e con-
cluindo.
LE11. Compreender a especificidade do texto literário, lidando com
seus elementos estéticos e discursivos.
LE12. Reconhecer a especificidade da autoria, a relação intrínseca
entre autor e obra.
Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o
desejo de expressar-se. 
LE13. Descrever e valorizar obras decorrentes da cultura popular em
publicações antigas e atuais.
LE14. Perceber no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
LE15. Ler e interpretar diversos textos literários, identificando o uso
dos mesmos em contextos variados. 
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    É necessário, que você, professor, leve para a sala de aula,
a Língua Portuguesa com toda a sua complexidade e riqueza  
(leitura de imagens, leitura corporal, leitura de gráficos,
música, poesias, parlendas etc), e proponha aos estudantes
um ambiente em que as palavras não apareçam
descontextualizadas e isoladas, sem a preocupação com a
construção de sentidos, mas sim inseridas  em um contexto
significativo que perpasse pelas diversas áreas do
conhecimento. 

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE
ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 20.)

Se liga!



4º ano 5º ano
ESCRITA/PRODUÇÃO DO TEXTO - EPT

 

EPT1. Produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a
objetivos/finalidade, destinatários/interlocutores e o contexto de circulação. 
EPT2. Escrever textos em gêneros que apresentem em sua orga-nização
interna diferentes modos (tipos) textuais: narração, descrição,
argumentação, instrução, relatos e exposição sem necessidade de
classificação pelo tipo.
ETP3. Planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente ou
em meio digital, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
EPT4. Identificar na leitura e empregar na escrita elementos que
compõem a narrativa, presentes em diversos gêneros.
EPT5. Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita
correta das palavras, etc. 
EPT6. Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando
a diversidade de gêneros que circulam em sociedade. 
EPT7. Utilizar vocabulário específico ao gênero textual produzido. 
EPT8. Priorizar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita,
construindo significados a partir do código escrito e seu contexto. 
EPT9. Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e
depois do processo de escrita. 
EPT10. Compreender diferenças entre organização de textos em
estrofes/versos e em prosa com uso de parágrafos. 
EPT11. Produzir, revisar e reescrever textos considerando sua estru-
tura: paragrafação, marginação e título procurando demonstrar clareza e
coerência nas informações registradas, observando sinais de pontuação e
sua relação com o sentido produzido no texto.

ESCRITA/PRODUÇÃO DO TEXTO - EPT

EPT1. Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores. 
EPT2. Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade
da situação comunicativa: convidar (gênero- convite), informar (gêneros-
cartaz, bilhete, notícia, etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo, etc.). 
EPT3. Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de cada gênero (o que compõe uma fábula, um
poema, uma notícia, uma regra de jogo, etc.). 
EPT4. Escrever textos em gêneros que apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos) textuais: narração, descrição,
argumentação, instrução, relatos e exposição, sem necessidade de
classificação pelo tipo.
EPT5. Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um ou
mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o caso),
sequência lógica de ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta
das palavras, etc.
EPT6. Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando a
diversidade de gêneros que circulam em sociedade. 
EPT7. Aplicar vocabulário específico ao gênero textual produzido.
EPT8. Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita,
construindo significados a partir do código escrito e seu contexto. 
EPT9. Desenvolver autonomia para revisar o próprio texto durante e depois
do processo de escrita. 
EPT10. Reconhecer diferenças entre organização de textos em estrofes/
versos e em prosa com uso de parágrafos.
EPT11. Produzir, revisar e reescrever textos considerando sua estrutura:
paragrafação, marginação e título procurando demonstrar clareza e
coerência nas informações registradas, observando sinais de pontuação e
sua relação com o sentido produzido no texto. 
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4º ano 5º ano
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA - ALS

ALS1. Compreender regularidades e irregularidades ortográficas apli-
cadas em produção de texto.
ALS2. Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual,
levando em conta a importância da grafia adequada à produção de
sentido. 
ALS3. Contrapor ocorrências de interferências da fala na escrita,
analisando as possibilidades de erro (inadequação). 
ALS4. Estabelecer relações entre normas sistematizadas e uso na fala
e na escrita.  
ALS5. Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita. 
ALS6. Aplicar regras convencionais de acentuação gráfica na produção
escrita. 
ALS7. Aplicar vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais
e revistas, Internet e enciclopédia. 
ALS8. Utilizar a língua escrita como meio de informação e de
transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar
tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
ALS9. Reconstruir significados a partir do texto escrito e seu contexto.
ALS10. Consultar dicionários, enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus
conhecimentos. 
ALS11. Identificar palavras diferentes com sentidos semelhantes (sinô-
nimos).
ALS12. Identificar palavras semelhantes com significados diferentes
(homônimas).

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA - ALS

ALS1. Reconhecer regularidades e irregularidades ortográficas aplica-
das em produção de texto. 
ALS2. Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia crono-
lógica: localizadores temporais, tempos verbais e advérbios etc. 
ALS3. Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de
texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática.
ALS4. Utilizar a língua escrita como meio de informação e de trans-
missão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas
concretas em diversas situações comunicativas. 
ALS5. Construir significados a partir do texto escrito e seu contexto. 
ALS6. Consultar dicionários, enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus
conhecimentos. 
ALS7. Identificar palavras diferentes com sentidos semelhantes (sinô-
nimos).
ALS8. Identificar palavras semelhantes com significados diferentes (ho-
mônimas).
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ARTE



ARTES VISUAIS - AV
 

AV1. Criar, explorar e expressar-se a partir de
temas e observação do meio ambiente.
AV2. Identificar diferentes cores e experimentar
materiais e suportes diversos da natureza.
AV3. Associar imagens de obras de arte
tradicionais e contemporâneas com temas,
contextos e pensamentos distintos,
reconhecendo a diversidade cultural presentes
nas manifestações artísticas brasileiras.
AV4. Experimentar diferentes formas de
expressão artística.
AV5. Conhecer alguns fundamentos da
linguagem visual (cor, forma, textura, equilíbrio,
movimento, contrastes de claro e escuro),
aplicando seus princípios na criação de trabalhos
artísticos variados.
AV6. Reconhecer categorias das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

1º ano 2º ano 3º ano
ARTES VISUAIS - AV

 
AV1. Explorar a imaginação, a criatividade e a
expressividade a partir de temas e observação do
meio ambiente.
AV2. Conhecer diferentes cores e experimentar
materiais e suportes diversos da natureza.
AV3. Experimentar processos de criação,
explorando pensamentos, emoções e
percepções.
AV4. Conhecer imagens de obras de arte
tradicionais e contemporâneas reconhecendo a
diversidade cultural presente nas manifestações
artísticas brasileiras.
AV5. Apresentar produções dos estudantes aos
colegas, aos professores e à comunidade,
narrando o seu processo de construção.
AV6. Reconhecer semelhanças e diferenças em
imagens e obras de arte observando os
elementos da composição visual.

ARTES VISUAIS - AV

AV1. Produzir trabalhos artísticos a partir de
temas e observação do meio ambiente.
AV2. Analisar imagens de obras de arte
tradicionais e contemporâneas brasileiras com
temas, contextos e pensamentos, reconhecendo a
diversidade cultural presente nas manifestações
artísticas brasileiras para ampliar o repertório
cultural.
AV3. Compreender as diferentes características
das cores, como forma de elaborar novos
parâmetros de conhecimento e observação da
natureza.
AV4. Conhecer e identificar a diversidade
cultural presente em manifestações artísticas
brasileiras.
AV5. Conhecer alguns fundamentos da
linguagem visual, aplicando seus princípios na
criação de trabalhos artísticos variados.
AV6. Produzir diferentes imagens/composições
por meio das mídias digitais.
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1º ano 2º ano 3º ano
TEATRO - T

 
T1. Exercitar a criatividade por meio do faz de
conta e imitação utilizando o corpo.
T2. Conhecer elementos da teatralidade e suas
relações expressivas e compositivas.
T3. Utilizar-se de modalidades teatrais para
desenvolver a confiança em si mesmo, a
autodisciplina e a liberdade de autoexpressão.
T4. Interpretar narrativas infantis.
T5. Perceber o teatro como fonte de cultura e
sua relação com a história, respeitando as
diversidades étnicas, religiosas, culturais e
sociais.
T6. Confeccionar e utilizar máscaras com
referências indígenas, africanas, japonesas,
gregas, indianas e outras.

TEATRO - T
 

T1. Criar cenas dramáticas por meio de histórias
ou memórias utilizando o corpo.
T2. Conhecer elementos da teatralidade e suas
relações expressivas e compositivas.
T3. Interpretar personagens de narrativas
teatrais para estimular a autocrítica, o senso
estético e desenvolver a autodisciplina e
liberdade de autoexpressão.
T4. Produzir e encenar pequenas peças
teatrais.
T5. Produzir individual e coletivamente textos
dramáticos com início, meio e fim.
T6. Encenar pequenas cenas teatrais, utilizando
máscaras com referências indígenas, africanas
japonesas, gregas, indianas e outras.

TEATRO - T

T1. Expressar-se cenicamente por meio do
corpo, visando criar hábitos sociais, organizar
ideias e pensamentos. 
T2. Dramatizar cenas explorando desde a
teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano
até elementos de diferentes matrizes estéticas e
culturais.
T3. Utilizar os elementos teatrais nas produções
cênicas.
T4. Criar e interpretar personagens de narrativas
teatrais para estimular a confiança em si mesmo,
desenvolver a autodisciplina e liberdade de
autoexpressão.
T5. Produzir com autonomia textos de diferentes
gêneros dramáticos com início, meio e fim.
T6. Conhecer cenas cotidianas das culturas
indígenas, quilombolas e afro-brasileiras
respeitando suas especificidades.
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1º ano 2º ano 3º ano
DANÇA - D

 
Contextos e práticas
D1. Vivenciar brincadeiras, jogos rítmicos e
canções presentes em sua cultura, que resgatem
o universo infantil da criança.

Elementos da Linguagem
D2. Identificar as partes do corpo e o corpo em
sua totalidade no movimento.
D3. Experimentar ações corporais.
D4. Conhecer e vivenciar os elementos do
espaço.
D4. Vivenciar percursos espaciais variados.
D5. Experimentar variações de tempo do
movimento.

Processos de Criação
D6. Utilizar a imaginação como estímulo e
material para improvisações em dança.
D7. Vivenciar momentos de trocas sobre as
experiências em dança.

DANÇA - D
 

Contextos e práticas
D1. Experimentar, conhecer e compartilhar de
brincadeiras, jogos rítmicos e canções do
contexto do estudante seja ele familiar, da
comunidade e/ou da escola.

Elementos da Linguagem
D2. Identificar as partes fracionadas do corpo e
o corpo em sua totalidade no movimento.
D3. Explorar as possibilidades de forma do
corpo.
D4. Diferenciar ações de deslocamento das
ações no espaço pessoal (cinesfera).
D5. Conhecer e experimentar elementos do
espaço.
D6. Combinar percursos espaciais variados.
D7. Combinar variações do tempo dos movi-
mentos.

Processos de Criação
D8. Vivenciar improvisações em dança indivi-
dualmente, em duplas e/ou trios.
D9. Improvisar danças inspiradas em obras
artísticas de outras linguagens.

DANÇA - D

Contextos e práticas
D1. Conhecer, vivenciar e apreciar
manifestações de dança do contexto do estudante
seja ele familiar, da comunidade e/ou da escola.
D2. Conhecer as danças das diferentes matrizes
culturais presentes no patrimônio artístico
brasileiro.

Elementos da Linguagem
D3. Conhecer as articulações do corpo e suas
possibilidades de movimentação.
D4. Explorar e compreender as possibilidades
de forma do corpo.
D5. Combinar ações corporais, com e sem
deslocamento.
D6. Associar ações corporais explorando os
elementos do espaço.
D7. Combinar ações corporais explorando
percursos espaciais.
D8. Compor diversos percursos espaciais em
diferentes variações de tempo.

Processos de Criação
D9. Explorar a criação artística por meio de
fotografias, vídeos, áudios e outros.
D10. Vivenciar trocas e reflexão sobre as
experiências de dança vivenciadas em grupo.
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1º ano 2º ano 3º ano
MÚSICA - M

 

M1. Apreciar diversas formas, gêneros e estilos
de expressão musical, do contexto do estudante,
seja ele familiar, da comunidade e/ou da escola.
M2. Conhecer, valorizar e respeitar a diver-
sidade musical como resgate da cultura popular e
ampliação de repertório.
M3. Explorar diversas fontes sonoras, como as
existentes no próprio corpo (palmas, voz, estalos,
passos), na natureza e em objetos cotidianos,
reconhecendo os elementos constitutivos da
música.
M4. Perceber e explorar os elementos consti-
tutivos da música por meio de jogos, brinca-
deiras, canções e práticas diversas.
M5. Criar e produzir música a partir de jogos
musicais, brincadeiras, brinquedos cantados,
rítmicos e sonoros.
M6. Perceber o silêncio como parte de
sequências sonoras.
M7. Explorar sonoridades de banda rítmica (de
instrumentos convencionais ou de materiais
reutilizáveis) como chocalhos, pandorins, reco-
reco, triângulo, pandeiro, caxixi, guizo, agogô,
afoxé, clavas, tambores, bumbu, xilofone, pratos,
dentre outros.
M8. Explorar diferentes tecnologias e recursos
digitais nos processos de criação,
vivência,experienciação, apreciação,
compartilhamento artístico.

MÚSICA - M
 

M1. Valorizar e respeitar a diversidade musical
como resgate da cultura popular e ampliação de
repertório. 
M2. Organizar as sonoridades por classificação
de fontes sonoras, observando suas
características.  
M3. Identificar os elementos constitutivos da
música por meio de jogos, brincadeiras, canções
e práticas diversas.
M4. Discriminar o silêncio como parte de
sequências sonoras nas atividades de
brinquedos sonoros e jogos folclóricos.
M5. Acompanhar música, utilizando instru-
mentos da bandinha e/ou confeccionados.
M6. Criar códigos próprios para representação
sonora.

MÚSICA - M

M1. Trocar as experiências/vivências dos
diversos gêneros/estilos musicais de seu contexto,
reconhecendo sua diversidade cultural. 
M2. Utilizar adequadamente o potencial vocal no
canto individual e/ou coletivo, fala, conto e reconto
de histórias, nas atividades em sala, no geral.
M3. Relacionar o silêncio contido nas sequências
sonoras como elemento formador do ritmo
(pausas) em atividades de percepção musical,
livres ou guiadas.
M4. Utilizar códigos próprios de registro musical,
para representação sonora. 
M5. Elaborar projetos temáticos em coletivo com
seus pares e professores para atividades musicais
escolares.
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    A linguagem corporal precisa ser (RE)significada no ambiente escolar.
Como um texto, o corpo é o mais rico de todos eles e bastante necessário na
alfabetização. Esta linguagem é importante porque reformula, explicita,
coloca questões que às vezes a fala é incapaz de expressar. Alfabetizar é
promover experimentações de grafemas e de fonemas, que antes da escrita
convencional se fazem pela dinâmica do movimento, que precisa da
liberdade psicomotora para o seu desenvolvimento. 

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 23.) 
 

Se liga!



4º ano 5º ano
ARTES VISUAIS - AV

AV1. Elaborar trabalhos que utilizem de aspectos artísticos visuais da
diversidade brasileira.
AV2. Conhecer a diversidade cultural como meio de construção da
identidade coletiva.
AV3. Compreender as diferentes características das cores e elaborar
novos parâmetros de conhecimento.
AV4. Estabelecer relações entre elementos (objetos, formas) de
diferentes proporções.
AV5. Construir imagens a partir da seleção e pesquisa de materiais,
suportes e técnicas que melhor dialogam com as produções dos
estudantes a fim de desenvolver o potencial criativo.
AV5. Criar imagens e produções visuais por meio das mídias digitais.

ARTES VISUAIS - AV

AV1. Conhecer obras de arte sobre a diversidade cultural presente no
Distrito Federal.
AV2. Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor.
AV3. Pesquisar e conhecer três dos maiores protagonistas na cena da
construção de Brasília, estabelecendo a relação de elementos visuais como
formas geométricas, volume, equilíbrio, e dinâmica de cores e traços
(linhas) com a Arquitetura.
AV4. Conhecer o patrimônio artístico do Distrito Federal.
AV5. Reconhecer processos de criação, explorando pensamentos,
emoções e percepções para instigar a reflexão, a sensibilidade, a
imaginação, a intuição, a curiosidade e a flexibilidade.
AV6. Valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas,
africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas
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TEATRO - T

T1. Combinar movimentos corporais e vocais em atividades cênicas em
grupo ou individual.
T2. Produzir textos dramáticos e encená- los expressando-se por meio do
corpo, voz e sensações.
T3. Vivenciar cenas cotidianas das culturas indígenas, ciganas, quilom-
bolas e afro-brasileiras dos grupos que residem no Distrito Federal e
entorno respeitando suas especificidades.
T4. Criar e exercitar novas formas de linguagens corporal e cênica a partir
do circo (palhaçadas/clown)por meio da definição de um personagem.

TEATRO - T

T1. Pesquisar e conhecer os principais dramaturgos e atores teatrais
do Brasil.
T2. Compor movimentos corporais e vocais em atividades cênicas em
grupo ou individual.
T3. Encenar textos dramáticos de peças brasileiras expressando-se por
meio do corpo, voz e sensações.
T4. Produzir peças teatrais com definição de elenco (atores, diretor,
sonoplasta, cenógrafo).
T5. Utilizar diferentes tecnologias e recursos digitais em produções
cênicas.
T6. Identificar e compreender as influências das culturas indígenas e
afro-brasileiras, marcadas pela diversidade de rituais, mitos e
imaginários, entendendo a função do corpo como elemento expressivo
das relações pessoais. 
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4º ano 5º ano
DANÇA - D

Contextos e práticas
D1. Conhecer as manifestações de dança das regiões do Brasil.
D2. Adquirir repertório relativo às diferentes manifestações de dança de
matrizes indígenas, africanas e europeias.
D3. Explorar jogos eletrônicos de dança.

Elementos da Linguagem
D4. Explorar diferentes posturas corporais, alternando as partes do
corpo que o apoiam sobre o solo.
D5. Identificar e caracterizar as formas, as ações corporais, as
estruturas espaciais e temporais mais presentes nas manifestações de
dança das diferentes matrizes culturais brasileiras.
D6. Identificar as qualidades do fator de movimento peso e as atitudes
com relação à gravidade.

Processos de Criação
D7. Vivenciar propostas de criação coletiva em dança.
D8. Experimentar movimentos a partir de diferentes estímulos
narrativos e factuais.
D9.  Explorar a criação artística por meio de fotografias, vídeos, áudios
e outros.

DANÇA - D

Contextos e práticas
D1. Conhecer, vivenciar e apreciar manifestações de dança da cultura
local e regional.
D2. Conhecer espaços culturais do Distrito Federal, em especial aqueles
voltados para as práticas de dança.

Elementos da Linguagem
D3. Estabelecer relações entre o movimento das partes do corpo,
movimentos parciais, e do corpo na totalidade, movimentos totais.
D4. Ampliar as possibilidades de experimentação das formas do corpo.
D5. Ampliar o repertório de experimentação de ações corporais.
D6. Conhecer e vivenciar os elementos do espaço.
D7. Combinar variações de tempo dos movimentos.

Processos de Criação
D8. Vivenciar propostas de criação coletiva em dança em pequenos e
grandes grupos.
D9. Compreender a dança como um fazer processual identificando suas
etapas.
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4º ano 5º ano
MÚSICA - M

M1. Conhecer elementos dos vários gêneros e estilos musicais do
repertório das regiões do Brasil.
M2. Montar espetáculos temáticos para execução de composições
individuais e/ou coletivas utilizando diversas fontes sonoras.
M3. Selecionar intencionalmente os elementos constitutivos da música
em criações musicais com o propósito de evocar determinada emoção
(medo, raiva, tensão, calma, dentre outras).
M4. Executar livremente cantigas e canções do repertório próprio e
coletivo do contexto escolar,observando as pequenas quebras sonoras
que constituem o ritmo, pulsação e duração do som.
M5. Participar de festivais de curtas e vídeos.

MÚSICA - M

M1. Perceber e reconhecer elementos dos vários gêneros e estilos da
expressão musical do contexto da origem do DF.
M2. Analisar os elementos constitutivos da música referentes ao ritmo,
intensidade e altura, identificando-os no repertório individual e coletivo
da sala de aula.
M3. Explorar, por meio da escuta atenta de obras musicais, a
importância e a função do silêncio como parte da estrutura musical em
diferentes gêneros/estilos musicais.
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Interdisciplinaridade: uma possibilidade de quebrar a rigidez dos compartimentos em
que se encontram isoladas as disciplinas dos currículos escolares. .
Transdisciplinaridade: É a tendência de criar pontes entre as disciplinas, um terreno
comum de troca, diálogo e integração, onde os Fenômenos Naturais possam ser
encarados de diversas perspectivas diferentes ao mesmo tempo, gerando uma
compreensão holística desse Fenômeno, compreensão essa que não se enquadra mais
dentro de nenhuma disciplina, ao final. 

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 31.) 

Se liga!



EDUCAÇÃO FÍSICA



BRINCADEIRAS E JOGOS - BJ

BJ1. Desenvolver habilidades motoras
fundamentais e suas combinações em contexto
de jogos e brincadeiras.
BJ2. Desenvolver as habilidades perceptivo-
motoras por meio de jogos e brincadeiras.
BJ3. Vivenciar diferentes brincadeiras e jogos
da cultura popular que propiciem a convivência
coletiva com outras crianças e o uso de diversas
linguagens de modo a valorizar a diversidade
cultural do contexto comunitário e regional.
BJ4. Vivenciar situações-problema de ordem
corporal em diferentes contextos com o uso de
regras simples, compartilhando momentos e
sensações que promovam o desenvolvimento de
vínculos afetivos, o respeito mútuo, a
solidariedade e a autoconfiança. 
BJ5. Criar, com o auxílio do professor,
brinquedos feitos de sucatas e material
reciclável. 
BJ6. Conhecer jogos de tabuleiro tradicionais.

1º ano 2º ano 3º ano
BRINCADEIRAS E JOGOS - BJ

BJ1. Experimentar jogos e brincadeiras que
exijam a utilização e combinação de habilidades
motoras fundamentais.
BJ2. Vivenciar movimentos utilizando diferentes
habilidades perceptivo- motoras no contexto de
brincadeiras e jogos.
BJ3. Conhecer, por meio de múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e
os jogos populares do contexto do estudante.
BJ4. Participar de situações problemas de
ordem corporal em diferentes contextos com o
uso de regras simples, compartilhando momentos
e sensações que promovam o desenvolvimento
de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a
solidariedade e a autoconfiança. 
BJ5. Conhecer e manusear brinquedos por meio
de materiais alternativos e recicláveis.
BJ6. Experimentar jogos de tabuleiro
tradicionais.

BRINCADEIRAS E JOGOS - BJ

BJ1. Ampliar o repertório motor vivenciando
diversas combinações de habilidades motoras
fundamentais no contexto de jogos e brincadeiras.
BJ2. Aprimorar as habilidades perceptivo-
motoras por meio de jogos e brincadeiras.
BJ3. Ampliar o conhecimento acerca de
brincadeiras e jogos da cultura popular que
propiciem a convivência coletiva com outras
crianças e o uso de diversas linguagens de modo
a valorizar a diversidade cultural do nosso país.
BJ4. Compreender situações-problema de ordem
corporal em diferentes contextos com o uso e
criação de regras, compartilhando momentos e
sensações que promovam o desenvolvimento de
vínculos afetivos, o respeito mútuo, a
solidariedade e a autoconfiança.
BJ5. Construir e criar brinquedos e jogos feitos
com sucata e material reciclável desenvolvendo a
criatividade.
BJ6. Compreender regras dos jogos de tabuleiro
tradicionais.
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1º ano 2º ano 3º ano
DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS E

EXPRESSIVAS - DARE
 

DARE1. Experimentar e fruir diferentes
atividades rítmicas ampliando as possibilidades
de expressão corporal de forma lúdica e
prazerosa.

CONHECIMENTO SOBRE O CORPO - CSC

CSC1. Conhecer algumas características gerais
do corpo humano percebendo e reconhecendo
as diferenças individuais.

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS - DARE

 
DARE1. Participar de danças e atividades
rítmicas expressivas que possibilitem ampliação
do equilíbrio, ritmo e expressividade.

CONHECIMENTO SOBRE O CORPO - CSC

CSC1. Compreender e reconhecer as
diferenças individuais relacionadas ao corpo e o
movimento respeitando nossa diversidade
cultural e social.

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS E
EXPRESSIVAS - DARE

DARE1. Aprimorar ritmo, equilíbrio e
expressividade através da vivência de
brincadeiras, jogos e danças.

CONHECIMENTO SOBRE O CORPO - CSC

CSC1. Vivenciar atividades corporais adotando
uma postura de respeito às características de
gênero, biótipos e habilidades.
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  Professor, por meio da brincadeira ocorre o desenvolvimento de capacidades
importantes para o desenvolvimento integral da criança. Vamos relembrá-las?
COGNITIVAS: imitação, imaginação, regras, transformação da realidade, acesso e
ampliação dos conhecimentos prévios. AFETIVAS e EMOCIONAIS: escolha de papéis,
parceiros e objetos, vínculos afetivos, expressão de sentimentos. INTERPESSOAIS:
negociação de regras e convivência social. FÍSICAS: imagem e expressão corporal.
ÉTICAS e ESTÉTICAS: negociação e uso de modelos socioculturais.
DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA: pensamento e ação centrados na vontade
e desejos. WAJSKOP, 1990 apud, MARCELLINO, 2003. 

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 32.) 

Se liga!



4º ano 5º ano
BRINCADEIRAS E JOGOS - BJ

 

BJ1. Conhecer, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e
audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Distrito Federal e de
matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância
desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.
BJ2. Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou
presentes no contexto dos jogos e demais práticas corporais e discutir
alternativas para superá-las. 
BJ3. Experimentar movimentos psicomotores ligados à força, à
resistência, ao equilíbrio e à coordenação motora fina e grossa. 
BJ4. Vivenciar momentos de autonomia e criação lúdica.

ESPORTES, LUTAS e GINÁSTICA - ELG
 

ELG1. Experimentar e fruir, de forma individual e coletiva, diferentes
atividades adaptadas relacionadas aos esportes, lutas e ginástica. 

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS - DARE
DARE1. Participar de atividades adaptadas de esportes, lutas e ginásticas
criando estratégias individuais e coletivas, prezando pelo protagonismo e
trabalho coletivo.

CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO - CSC
CSC1. Identificar e perceber as relações da atividade física com o corpo,
respeitando as características de gênero e biótipos.

BRINCADEIRAS E JOGOS - BJ
 

BJ1. Vivenciar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz
indígena e africana, explicando suas características e a importância
desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes
culturas.
BJ2. Praticar a resolução de conflitos através do respeito à opinião do
outro e à troca de experiências, visando a compreensão da disputa como
um elemento intrínseco da competição e não como uma atitude de
rivalidade frente aos demais.
BJ3. Desenvolver movimentos psicomotores ligados à força, à
resistência, ao equilíbrio e à coordenação motora fina e grossa. 
BJ4. Pesquisar para a criação autônoma de jogos, brinquedos e
brincadeiras do universo infantil.

ESPORTES, LUTAS e GINÁSTICA - ELG

ELG1. Ampliar o repertório motor desenvolvendo habilidade motoras
específicas relacionadas aos esportes, lutas e ginásticas.
ELG2. Compreender os principais elementos dos jogos, esportes, lutas
e ginástica, identificando as características que os constituem na
contemporaneidade.

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS - DARE

DARE1. Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos)
das danças do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando
os diferentes significados dessas manifestações em suas culturas de
origem.

CONHECIMENTOS SOBRE O CORPO - CSC

CSC1. Pesquisar e estudar os benefícios que a atividade física regular
exerce sobre o corpo humano, tendo em vista a promoção da saúde.
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MATEMÁTICA



1º ano 2º ano 3º ano
NÚMEROS - N

 
N1. Identificar o uso do número em suas
diferentes funções sociais.
N2. Contar eventos ou objetos de uma coleção
de maneira exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias.
N3. Contar, comparar e ordenar a quantidade
de objetos de coleções até 99 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. 
N4. Elaborar situações contextualizadas, tendo
em vista a comparação entre os números:
ordenação crescente e decrescente, antecessor
e sucessor maior que, igual a, menor que, até 99.
N5. Realizar correspondência biunívoca na
contagem: reciprocidade entre o objeto contado e
a fala numérica a que se refere.
N6. Realizar contagens para desenvolver a
capacidade de separar objetos já contados dos
ainda não contados (zoneamento).
N7. Compreender que o último objeto de uma
coleção a ser contada refere-se à quantidade de
objetos da coleção (Kamii).
N8. Estabelecer a relação entre quantidades
iguais com objetos diferentes.
N9. Compreender a relação entre símbolo e
quantidade e quantidade e símbolo.

NÚMEROS - N
 

N1. Reconhecer os diferentes empregos do
número e saber utilizá-los em suas diferentes
funções sociais. 
N2. Ampliar a contagem de coleções e ou
eventos, fazendo estimativas por meio de
estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da
contagem desses objetos (até 999 unidades).
N3. Consolidar a compreensão de situações
básicas que envolvem a construção da ideia de
número: correspondência biunívoca,
zoneamento, conservação de quantidades,
relações entre quantidades e símbolos.
N4. Comparar ou ordenar quantidades por
contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100), pela
formulação de hipóteses sobre a grandeza
numérica pela identificação de quantidades (até
a ordem de centenas) e pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).
N5. Ler, interpretar e produzir escritas
numéricas, levantando hipóteses com base na
observação de regularidades do SND utilizando a
linguagem oral, de registros não convencionais e
da linguagem matemática. 
 

NÚMEROS - N

N1. Atribuir a utilização de números em suas
diferentes funções sociais.
N2. Consolidar a contagem de coleções e/ou
eventos.
N3. Demonstrar a produção de escritas
numéricas, levantando hipóteses com base em
observação de regularidades, utilizando a
linguagem oral, de registros não convencionais e
da linguagem matemática. 
N4. Ler, escrever e comparar números naturais
até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo
relações entre os registros numéricos e o sistema
de escrita. 
N5. Compreender a identificação de quantidade
de algarismos e da posição por eles ocupadas.
N6. Ler, escrever e comparar quantidades até
9999, estabelecendo relações entre os registros
numéricos e sistema de escrita. 
N7. Introduzir a nomenclatura milhar. 
N8. Comparar ou ordenar quantidades por
contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 1000
em 1000); hipóteses sobre a grandeza numérica
pela identificação da quantidade de algarismos e
da posição ocupada por eles na escrita numérica
(até no mínimo 9999).
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1º ano 2º ano 3º ano
NÚMEROS - N

 
N10. Compreender a lógica do Sistema de
Numeração Decimal (SND) a partir da construção
de agrupamentos de 10, com o respectivo
registro simbólico e a partir da comparação de
números naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem suporte da reta
numérica.
N11. Compreender que o SND é formado por 10
algarismos e que o valor do algarismo
corresponde à posição que ele ocupa.
N12. Compor e decompor número de até duas
ordens, por meio de diferentes adições, com o
suporte de material manipulável. 
N13. Identificar as nomenclaturas de unidade e
dezena após a compreensão do agrupamento. 
N14.  Realizar contagens de 2 em 2; 5 em 5 e 10
em 10 (iniciar pela contagem de 10 em 10 pela
característica do SND). 
N15. Construir fatos básicos da adição
compreendendo as diferentes composições até
10, estimulando o cálculo mental e o uso em
resolução de situações-problema. 
N16. Compreender as diferentes ideias da
adição: juntar (objetos de naturezas diferentes) e
acrescentar (objetos de mesma natureza), por
meio de situações-problema, realizando registros
pictóricos e numéricos. 
 

NÚMEROS - N
 

N6. Compor e decompor números naturais de até
três ordens, com suporte de material manipulável
por meio de diferentes adições.
N7. Estruturar a nomenclatura centena.
N8. Realizar contagens de 2 em 2; 3 em 3; 5 em 5
e 10 em 10 (iniciar pela contagem de 10 em
hipóteses sobre a grandeza numérica, pela
identificação da quantidade de algarismos e da
posição ocupada por eles na escrita numérica até
no mínimo 999). 
N9. Construir fatos básicos da adição e utilizá-los
no cálculo mental ou escrito, compreendendo e
aplicando as diferentes ideias da adição, por meio
de situações- problema, utilizando estratégias
pessoais ou convencionais com registros pictóricos
e numéricos.
N10. Construir fatos básicos da subtração e utilizá-
los no cálculo mental ou escrito, compreendendo e
aplicando as diferentes ideias da subtração, por
meio de situações-problema, com o uso de
estratégias pessoais ou convencionais com
registros pictóricos e numéricos. 
N11. Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo números de até três
ordens, com os significados de juntar, acrescentar,
retirar, comparar e completar utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

NÚMEROS - N

N9. Construir e utilizar fatos básicos da adição,
da subtração e da multiplicação para o cálculo
mental ou escrito. 
N10. Compreender e aplicar as diferentes ideias
de adição: juntar e acrescentar por meio de
situações- problema com registros pictóricos e
numéricos.
N11. Resolver problemas envolvendo significados
da adição, juntar e acrescentar. 
N12. Solucionar problemas envolvendo as
diferentes ideias de subtração: retirar, comparar e
completar por meio de situações- problema com
registros pictóricos e numéricos. 
N13. Demonstrar 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. 
N14. Compreender e aplicar diferentes ideias de
multiplicação: soma de parcelas iguais, e
configuração retangular por meio da resolução de
situações-problema com registros pictóricos e
numéricos, utilizando imagens e/ou material
manipulável. 
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NÚMEROS - N
 

N12. Reconhecer e aplicar diferentes ideias de
multiplicação: soma de parcelas iguais,
combinações e configuração retangular, por meio
da resolução de situações-problema com
estratégias pessoais e registros pictóricos e
numéricos, utilizando imagens e/ou material
manipulável.
N13. Compreender e aplicar diferentes ideias
de divisão: partilha e medida, por meio de
situações-problema com registros pictóricos e
numéricos.
N14. Reconhecer e resolver situações-
problema significativas de adição, subtração,
multiplicação e divisão, envolvendo diferentes
ideias por meio de registros pictóricos, orais ou
escritos de experiências matemáticas
vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras, etc. 

1º ano 2º ano 3º ano
NÚMEROS - N

 
N17. Compreender diferentes ideias da
subtração a partir de situações-problema: retirar,
comparar e completar.
N18. Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo números de até dois
algarismos, com os significados de juntar,
acrescentar, retirar, comparar e completar com o
suporte de imagens e/ou material manipulável,
utilizando estratégias e formas de registro
pessoais. 
N19. Compreender diferentes ideias de
multiplicação: repetição de parcelas iguais e
configuração retangular. 
N20. Compreender as diferentes ideias de
divisão: partilha e medida.
N21. Identificar e resolver situações-problema
significativas de adição, subtração, multiplicação
e divisão envolvendo as diferentes ideias por
meio de registros pictóricos, orais ou escritos de
experiências vivenciadas a partir de jogos,
brincadeiras, etc.

NÚMEROS - N

N14. Compreender e aplicar as diferentes ideias
da divisão na resolução e elaboração de
situações-problema com 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. 
N15. Compreender e resolver situações-
problema significativas de adição, subtração,
multiplicação e divisão, envolvendo as diferentes
ideias através de registros pictóricos, orais e ou
escritos das experiências matemáticas
vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras, etc.
N16. Compreender em contextos cotidianos
ideias fracionárias de metade, metade da metade
(quarto) e dos décimos de quantidades contínuas
e discretas. 
N17. Associar o quociente de uma divisão com
resto zero de um número natural por 2, 4 e 10 às
ideias de metade, quarta e décima partes.
N18. Compreender, resolver e formular
situações-problema, envolvendo meio, quartos e
décimos, utilizando representações não
convencionais.
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1º ano 2º ano 3º ano
PENSAMENTO ALGÉBRICO - PA

 
PA1. Organizar e ordenar objetos familiares ou
representações por figuras, por meio de
atributos, tais como cor, forma e medida. 
PA2. Descrever, após o reconhecimento e a
explicitação de um padrão (ou regularidade), os
elementos ausentes em sequências recursivas
de números naturais, objetos ou figuras. 

PENSAMENTO ALGÉBRICO - PA
 

PA1. Construir sequências de números naturais
em ordem crescente ou decrescente a partir de
um número qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.
PA2. Escrever um padrão (ou regularidade) de
sequências repetitivas e de sequências recursivas,
por meio de palavras, símbolos ou desenhos.
PA3. Descrever os elementos ausentes em
sequências repetitivas e em sequências recursivas
de números naturais, objetos ou figuras.

PENSAMENTO ALGÉBRICO - PA

PA1. Identificar regularidades em sequências
ordenadas de números naturais, resultantes da
realização de adições ou subtrações sucessivas
por um mesmo número.
PA2. Descrever uma regra de formação da
sequência ordenada e determinar elementos
faltantes ou seguintes.
PA3. 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.
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Diagnóstico: ação que será a base para o planejamento do professor e subsidiará a
elaboração de estratégias pedagógicas como os reagrupamentos e o projeto
interventivo, bem como justificará possíveis avanços e outras ações didáticas cotidianas;
é caracterizado pela definição e utilização de diferentes procedimentos avaliativos;
Construção de Registros: etapa que dará visibilidade e materialidade ao trabalho
pedagógico;
Análise: momento ímpar de reflexão sobre os dados contidos nos registros;
Planejamento e execução das intervenções pedagógicas: caracterizado pela tomada de
atitudes em relação às necessidades levantadas.

Etapas da organização do acompanhamento pedagógico:
1.

2.

3.
4.

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 74.) 

Se liga!



1º ano 2º ano 3º ano
GRANDEZAS E MEDIDAS - GM

 
GM1. Identificar a ideia de grandezas: massa,
comprimento, capacidade, temperatura e tempo.
GM2. Utilizar instrumentos de medidas não
convencionais/ arbitrárias.
GM3. Comparar comprimentos, capacidades ou
massas.
GM4. Selecionar e fazer uso das medidas
arbitrárias (o palmo, o pé, o braço) para medir,
visando padronização.
GM5. Identificar instrumentos mais usuais de
medidas e seus significados nos contextos
sociais (balança /saco de arroz; metro/fita...).
GM6. Compreender expressões básicas para
desenvolver a ideia de tempo: agora, depois,
antes, amanhã, hoje.
GM7. Relatar em linguagem verbal ou não verbal
sequência de acontecimentos relativos a um dia,
utilizando, quando possível, os horários dos
eventos. 
GM8. Relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano, utilizando calendário,
quando necessário.
GM9. Identificar a escrita de uma data, por meio
da consulta ao calendário, apresentando o dia da
semana, o mês e o ano.
GM10. Reconhecer cédulas e moedas do nosso
Sistema Monetário Brasileiro por meio de
atividades lúdicas.

GRANDEZAS E MEDIDAS - GM
 

GM1. Compreender a ideia de grandezas: massa,
comprimento, capacidade, temperatura e tempo.
GM2. Utilizar instrumentos de medida arbitrária e
medida padrão para compreender a necessidade
de medida legal (metro, litro, hora, quilo, etc.). 
GM3. 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.
GM4. Estimar, medir e comparar capacidade e
massa, utilizando estratégias pessoais e unidades
de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, grama e quilograma). 
GM5. Reconhecer instrumentos mais usuais de
medidas e seus significados nos contextos sociais. 
GM6.  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.
 

GRANDEZAS E MEDIDAS - GM

GM1. Desenvolver a ideia de grandezas: massa,
comprimento, capacidade, temperatura e tempo. 
GM2. 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.
GM3. Reconhecer que o resultado de uma
medida depende da unidade. 
GM4. Escolher a unidade de medida e o
instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
GM5. Utilizar as medidas convencionais de
tempo, massa, capacidade e valores em situações
do cotidiano e simuladas em problemas
contextualizados.
GM6. Comparar, visualmente ou por
superposição, áreas de faces de objetos, de
figuras planas ou de desenhos.
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2º ano 3º ano
GRANDEZAS E MEDIDAS - GM

 

GM7. Reconhecer unidades de tempo: dia,
semana, mês, bimestre, semestre, ano e utilizar
calendários e agendas.
GM8. Reconhecer cédulas e moedas do
Sistema Monetário Brasileiro e estabelecer a
equivalência de valores entre moedas e cédulas
para resolver situações do cotidiano.
GM9. Realizar contagens considerando o valor
de cédulas e moedas de nosso Sistema
Monetário Brasileiro, por meio de atividades
lúdicas.

GRANDEZAS E MEDIDAS - GM

GM7. Comparar intuitivamente a capacidade em
recipientes de diferentes formas e tamanho.
GM8. Estabelecer as principais relações entre as
unidades de tempo mais significativas: hora e
minuto; hora e dia; dia, semana e mês; tempo
escolar e tempo familiar (árvore genealógica). 
GM9. 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.
GM10. Reconhecer cédulas e moedas que
circulam no Brasil, em função dos seus valores
em situações do cotidiano. 
GM11. Resolver e elaborar problemas que
envolvam a comparação e a equivalência de
valores monetários do sistema brasileiro em
situações de compra, venda e troca.
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1º ano 2º ano 3º ano
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - PE

 
PE1. Ler, interpretar e fazer uso das
informações expressas em tabelas e em gráficos
de colunas simples na forma de ícones, símbolos,
signos e códigos. 
PE2. Realizar pesquisa, organizar e construir
representações próprias, envolvendo até duas
variáveis categóricas de seu interesse e universo
de até trinta elementos, com ou sem uso de
materiais manipuláveis ou desenhos.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - PE
 

PE1. Ler, interpretar e fazer uso das
informações em diversas situações e em
diferentes configurações (anúncios, gráficos,
tabelas, rótulos, propagandas) para a
compreensão de fenômenos e práticas sociais.
PE2. Realizar pesquisa em universo de até 30
elementos, escolhendo até três variáveis
categóricas de seu interesse, organizando os
dados coletados em listas, tabelas simples,
tabelas de dupla entrada e gráficos de colunas e
pictóricos. 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - PE

PE1. Resolver problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de barras ou de colunas.
PE2. Interpretar dados, gráficos e tabelas nos
meios de comunicação: mídia impressa e outras
mídias (computador, televisão, DVD, rádio,
Internet, entre outros).
PE3. Resolver situações-problema simples
envolvendo noções de possibilidade e
probabilidade. 
PE4. Formular, interpretar e resolver situações-
problema envolvendo a configuração retangular
associada à multiplicação e tabela.
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Jogos de Exercício (até 18 meses de vida): repetições e manipulação.
Jogos Simbólicos (aparecimento da representação e da linguagem de 4
a 7 anos): faz de conta individual, satisfação fantasiosa, realidade.
Jogos de Regras (de 7 a 11 anos): eu-outro, regras explícitas, grupo
social.

A sua escola tem o lúdico como eixo do trabalho pedagógico? 
Qual é o espaço da ludicidade no seu planejamento diário, professor?

Como um dos teóricos do desenvolvimento infantil, Piaget (1978 apud
KISHIMOTO, 2002) aponta três sucessivos sistemas de jogos:

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 33.) 

Se liga!



1º ano 2º ano 3º ano
GEOMETRIA - GEO

 
GEO1. Identificar o próprio corpo, suas
dimensões e sua relação com o espaço físico. 
GEO2. Localizar-se e orientar-se no espaço
próximo, descrevendo oralmente e de forma
pictórica, localizações próximas e pequenas
trajetórias. 
GEO3. Identificar a localização de pessoas e de
objetos no espaço segundo um dado ponto de
referência.
GEO4. Corresponder a localização de pessoas
e de objetos no espaço em relação à sua própria
posição (reconhecendo seu corpo como
referencial de trajetória no espaço) utilizando
termos como à direita, à esquerda, em frente,
atrás. 
GEO5. Observar, manusear e relacionar
figuras geométricas espaciais (cones, cilindros,
esferas e blocos retangulares) a objetos
familiares do mundo físico, sem uso de
nomenclaturas. 
GEO6. Identificar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em
desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em contornos de faces de sólidos
geométricos. 

GEOMETRIA - GEO
 

GEO1. Perceber o próprio corpo, suas
dimensões e sua relação com o espaço físico.
GEO2. Localizar-se e orientar-se no espaço
próximo, descrevendo oralmente e de forma
pictórica, localizações próximas e pequenas
trajetórias.
GEO3. Registrar, em linguagem verbal ou não
verbal, a localização e trajetórias de pessoas e
de objetos no espaço, considerando mais de um
ponto de referência, e indicar as mudanças de
direção e de sentido.
GEO4. Esboçar roteiros a serem seguidos ou
plantas de ambientes familiares, assinalando
entradas, saídas e alguns pontos de referência.
GEO5. Reconhecer seu próprio corpo como
referencial de trajetória no espaço. 
GEO6. Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera),
relacionando- as com objetos do mundo físico. 
GEO7. 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.
   

GEOMETRIA - GEO

GEO1. Reconhecer o corpo como referencial de
localização no espaço. 
GEO2. 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.
GEO3. Reproduzir, em linguagem verbal ou não
verbal, a localização e as trajetórias de pessoas e
de objetos no espaço, considerando mais de um
ponto de referência, e indicar as mudanças de
direção e de sentido. 
GEO4. Relacionar diferentes pontos de
referências para localização de pessoas e objetos
no espaço estabelecendo relações entre eles e
expressando-as através de diferentes linguagens:
oralidade, gesto, desenho, maquete, mapa, croqui
e escrita. 
GEO5. Associar, nomear e comparar figuras
geométricas espaciais a objetos do mundo físico. 
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2º ano 3º ano
GEOMETRIA - GEO

GEO8. Analisar, comparar, construir e
visualizar as formas geométricas planas
(bidimensionais) e espaciais (tridimensionais) por
meio de desenhos, figuras ou por observação na
natureza e no ambiente geométrico.  

GEOMETRIA - GEO

GEO6. Descrever características de algumas
figuras geométricas espaciais (prismas retos,
pirâmides, cilindros, cones), relacionando- as com
suas planificações. 
GEO7. Escolher a unidade de medida e o
instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade. 
GEO8. Formular composição e análises de
figuras em malhas quadriculadas estabelecendo
sua relação com a medida de perímetro.
GEO9. Reconhecer as partes que compõem
diferentes figuras tridimensionais. 
GE10. Construir e representar formas
geométricas planas, reconhecendo e descrevendo
informalmente características como número de
lados e de vértices. 
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  Professor, para potencializar
as atividades de recomposição
das aprendizagens, você pode
formar grupos de trabalhos por
níveis da psicogênese da língua
escrita; ou por dificuldades na
problematização e pensamento
lógico-matemático; ou para
produção de textos; e ainda
pela necessidade de
desenvolvimento de interação,
autoestima e atitudes motoras. 

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO
BLOCO INICIAL DE

ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 60.)

Se liga!



4º ano 5º ano
NÚMEROS - N

 
N1. Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas
de milhar, reconhecendo as propriedades do sistema de numeração
decimal realizando operações por meio de situações-problema.
N2. 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.
N3. Estabelecer relações de ordem de números naturais e seu
posicionamento na reta numerada. 
N4. Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração,
multiplicação e divisão dos números naturais, por meio de situações-
problema.
N5. Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, configuração
retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

NÚMEROS - N
 

N1. Reconhecer outros sistemas de numeração em contexto da
História da Matemática para a compreensão da importância do número
para a civilização atual.
N2.  Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das
centenas de milhar com compreensão das principais características do
sistema de numeração decimal. 
N3.  Comparar e representar números na reta numérica. 
N4.  Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração,
multiplicação e divisão dos números naturais, por meio de situações-
problema. 
N5. Compreender a representação do número decimal em situações
significativas e concretas, reconhecendo a função da vírgula na escrita do
número.
N6. 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.
N7. Compreender a representação do número fracionário em
situações significativas e concretas.
N8.  Associar a representação de um número decimal a uma fração e
vice- versa. 
N9. Ampliar os procedimentos operatórios de adição, subtração,
multiplicação e divisão dos números naturais para contextos envolvendo
os números decimais, por meio de situações-problema.
N10. Comparar e ordenar números racionais positivos
(representações fracionária e decimal), relacionandoos a pontos na reta
numérica.
N11. 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.
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4º ano 5º ano
NÚMEROS - N

 

N6. Compreender a tabuada como forma de organização de fatos
fundamentais.
N7. Propiciar o desenvolvimento do cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de calculadora, socialização de estratégias
de conferência.
N8. Compreender a representação do número fracionário em situações
significativas e concretas.
N9. Compreender em contextos cotidianos ideias fracionárias de
metade, metade da metade (quarto) e dos décimos de quantidades
contínuas e discretas. 
N10. Associar a representação de um número decimal a uma fração e
viceversa.
N11. 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.
N12. Compreender a representação do número decimal em situações
significativas e concretas, reconhecendo a função da vírgula na escrita
do número. 
N13. 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.
N14. Compreender, resolver e formular situações-problema,
envolvendo meio, quartos e décimos, utilizando representações não
convencionais. 

NÚMEROS - N
 

N12. Compor e decompor número natural de até cinco ordens, por
meio de adições e multiplicações por potências de 10
N10.  Estabelecer relação de equivalência entre frações. 
N11. Estabelecer relação de ordem (maior que, menor que) entre
frações de mesmo numerador ou de mesmo denominador. 
N12.  Resolver situações-problema envolvendo números fracionários
(parte/ todo e fração de quantidade) no contexto social.
N13. 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.
N14.  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.
N15. 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.
N16. Realizar adição e subtração de frações com denominadores iguais
e com denominadores diferentes, por meio das equivalências, na
resolução de situações-problema. 
N17. Identificar frações equivalentes.
N18. Propiciar o desenvolvimento de cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de calculadora e socialização de
estratégias.
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4º ano 5º ano
PENSAMENTO ALGÉBRICO - PA

 
PA1. Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por
múltiplos de um número natural. 
PA2. 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. 
PA3. 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 situações-problema.
PA4. 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. 
PA5. Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma
igualdade que envolve as operações fundamentais com números
naturais. 

PENSAMENTO ALGÉBRICO - PA
 

PA1. Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade
existente entre dois membros de uma equação permanece ao
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por
um mesmo número, para construir a noção de equivalência. 
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    A sala de aula, como ambiente matematizador, deve
possibilitar às crianças a vivência da organização variada
das carteiras (em duplas, grupos de três, de quatro), para
analisarem a relação espaço físico/objetos, além de ter
materiais diversos à sua disposição como: tampinhas,
palitos, números, figuras geométricas, relógio, calendário e
registro do tempo atmosférico, papéis coloridos, revistas,
tesouras, cola, barbante, instrumentos de medida, espelho;
precisa, como já dissemos, ser um "espaço dialógico de
comunicação e de negociação de significados"
NACARATO, 2009, p. 42-43.

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE
ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 46.)

 

Se liga!



4º ano 5º ano
GEOMETRIA - GEO

 

GEO1. Identificar localização e trajetórias representados por meio de mapas.
GEO2. Descrever trajetórias 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.
GEO3. Realizar observações em relação ao objeto e seu observador, fazendo
registros e socialização da observação. 
GEO4. Distinguir as figuras geométricas no meio ambiente e utilizá-las para
representá-lo. 
GEO5. Identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 
GEO6. Reconhecer ângulos como rotação e deslocamento (girar 45º, 90º, 180º,
360º). 
GEO7. Definir simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso
de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.
GEO8. Construir e interpretar maquetes. 
GEO9. Identificar semelhanças e diferenças (quanto ao número de lados,
ângulos e vértices) entre os polígonos.
GEO10. Calcular o perímetro e a área de figuras planas: triângulos;
quadriláteros (quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio) a partir
de situações-problema, utilizando a malha quadriculada ou material concreto.
GEO11. Reconhecer e estudar os elementos (bases, número de faces, vértices
e arestas) das figuras espaciais: cilindros, cones, pirâmides, paralelepípedos e
cubos.
GEO12. Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear
e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações
planas e espaciais.

GEOMETRIA - GEO
 

GEO1. Reconhecer e representar localização, trajetórias e orientações
por meio de mapas.
GEO2. 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.
GEO3. 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. 
GEO4. Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade
entre os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de
ampliação e de redução por meio de desenhos ou figuras em malhas
quadriculadas. 
GEO5. Identificar semelhanças e diferenças entre poliedros (prismas,
pirâmides e outros), reconhecendo os seus elementos semelhantes e
diferentes arestas.
GEO6. Calcular perímetro e a área de figuras planas: triângulos;
quadriláteros a partir de situações-problema, utilizando a malha
quadriculada ou material concreto.
GEO7. Associar figuras espaciais a suas planificações e analisar,
nomear e comparar seus atributos. 
GEO8. Realizar  composição, decomposição e representação de figuras
tridimensionais.
GEO9. Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando
lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material ou desenho
ou tecnologias digitais.
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4º ano 5º ano
GRANDEZAS E MEDIDAS - GM

 

GM1. Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e
capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais
usuais. 
GM2. 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.
GM3. Realizar leituras de medidas em instrumentos convencionais e
não convencionais, que expressem o resultado por número decimal
e/ou frações. 
GM4. Interpretar textos que constem informações que envolvam
medidas. 
GM5. Relacionar as principais frações das principais unidades de
medidas a saber: ½, ¼. (½ Metro = 50 cm; ¼ L = 250 mL). 

GRANDEZAS E MEDIDAS - GM
GM1. Reconhecer e representar localização, trajetórias e orientações por meio
de mapas. 
GM2. 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. 
GM3. 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. 
GM4. Representar locais, espaços e edificações por meio de maquetes utilizando
poliedros, esferas, cilindros e cones. 
GM5. Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os
lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de
redução por meio de desenhos ou figuras em malhas quadriculadas e usando
tecnologias digitais. 
GM6. Identificar semelhanças e diferenças entre poliedros (prismas, pirâmides e
outros), reconhecendo os seus elementos semelhantes e diferentes arestas. 
GM7. Calcular o perímetro e a área de figuras planas: triângulos; quadriláteros
(quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio) a partir de situações-
problema, utilizando a malha quadriculada ou material concreto.
GM8. Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 
GM9. Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices
e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 
GM10. Realizar composição, decomposição e representação de figuras
tridimensionais. 
GM11. Perceber os elementos geométricos nas formas da natureza, nas criações
artísticas, na tecnologia e na arquitetura. 
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4º ano 5º ano
GRANDEZAS E MEDIDAS - GM

 

GM6. Construir relógio analógico para registro, leitura e interpretação
de horas e minutos. 
GM7. Resolver situações-problema envolvendo transformações entre
as principais unidades de tempo: dia/mês; dia/semana; mês/ano;
horas/dias. 
GM8. 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. 
GM9. 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.

GRANDEZAS E MEDIDAS - GM
GM12. Resolver problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento,
área, massa, tempo e capacidade utilizando unidades mais usuais em contextos
socioculturais.
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4º ano 5º ano
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - PE

 
PE1. Ler e interpretar informações presentes nos meios de
comunicação e no comércio, registradas por meio de tabelas e gráficos.
PE2. Analisar, resolver e realizar registro de dados apresentados em
tabelas simples ou de dupla entrada, em gráficos de colunas, de barras,
de setores ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas
do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 
PE3. Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e
organizar dados coletados por meio da construção de tabelas e gráficos
de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias
digitais.
PE4. Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados
mais prováveis, sem utilizar frações. 
PE5. Adquirir noções de combinação associada à multiplicação e
tabela. 
PE6. Resolver situações-problema simples envolvendo noções de
possibilidade e probabilidade.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - PE
 

PE1. Ler, interpretar e compreender informações presentes nos
meios de comunicação e no comércio, registradas por meio de
tabelas e gráficos. 
PE2. Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e
numéricas, organizar dados coletados por meio da construção de
tabelas, gráficos de colunas, barras, setores, 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. 
PE3. Reconhecer na vivência situações determinísticas e
probabilísticas (podem ou não ocorrer). 
PE4. Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em
eventos aleatórios, reconhecendo características de resultados mais
prováveis sem utilizar frações, usando todos os resultados possíveis
tem a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 
PE5. Utilizar noções de combinação associada à multiplicação e
tabela em situações-problema. 
PE6. Elaborar e resolver situações-problema simples, envolvendo
noções de possibilidade e probabilidade. 
PE7. Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento
aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou
não.

MATEMÁTICA - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 2º CICLO (ANOS INICIAIS) - 2022

56



CIÊNCIAS DA NATUREZA



MATÉRIA E ENERGIA - ME
 

ME1. Selecionar e identificar do que são feitos
os objetos que fazem parte do cotidiano (metal,
vidro, papel, madeira, plástico e tecido). 
ME2. Discutir o uso dos diferentes objetos com
base em sua composição. 
ME3. Reconhecer que os objetos são
produzidos para funções específicas e que o seu
uso depende das propriedades dos materiais que
os compõem.  
ME4. Propor o uso de diferentes materiais para
a construção de objetos de uso cotidiano, tendo
em vista algumas propriedades, tais como
flexibilidade, dureza, transparência,
condutibilidade, etc.
ME5. Observar e discutir situações cotidianas
que podem representar riscos à segurança e à
saúde dos indivíduos. 
ME6. Reconhecer os principais materiais e
objetos que representam riscos à saúde e à
segurança – objetos cortantes, materiais
inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza,
medicamentos, etc. Discutir estratégias para
prevenção de acidentes domésticos.

1º ano 2º ano 3º ano
MATÉRIA E ENERGIA - ME

ME1. Comparar as características como dureza,
maleabilidade, transparência, opacidade,
resistência e flexibilidade de materiais que
constituem objetos comuns do cotidiano. 
ME2. Classificar os principais materiais que
constituem os objetos do cotidiano de acordo
com suas origens - materiais naturais e
materiais produzidos pelas sociedades. 
ME3. Avaliar o consumo e descarte de
materiais, considerando questões sociais,
ambientais e de sustentabilidade.

MATÉRIA E ENERGIA - ME

ME1. Produzir sons a partir da vibração de
objetos de diferentes constituições e formatos. 
ME2. Experimentar situações com baixa e alta
luminosidade e luzes com diferentes cores e
descrever como os objetos são visualizados em
cada situação. 
ME3. Relacionar as condições sonoras do
ambiente e hábitos pessoais à saúde auditiva,
considerando os efeitos negativos de sons altos,
ruídos frequentes, uso indevido dos fones de
ouvido etc., propondo estratégias para mitigá- los
ou eliminá-los. 
ME4. Identificar os fatores ambientais e os
hábitos pessoais prejudiciais à saúde dos olhos e
acuidade visual, propondo estratégias para mitigá-
los ou eliminá-los.   
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VIDA E EVOLUÇÃO - VE
 

VE1. Identificar as plantas mais significativas do
cotidiano (plantas de casa, da escola, da horta,
de plantações, plantas/árvores decorativas,
árvores de sombra, árvores com balanço, etc.),
indicando os locais onde se desenvolvem. 
VE2. Descrever características de plantas que
fazem parte do cotidiano escolar/rural/urbano
considerando: tamanho, forma, cor, cheiro, fase
da vida e relacionar essas características aos
locais onde habitam. 
VE3. Recordar os animais mais significativos do
cotidiano escolar/rural/urbano (animais
domésticos, do campo, selvagens, insetos, etc.),
indicando os locais onde se desenvolvem e a
relação deles com os seres humanos. 
VE4. Descrever características de animais que
fazem parte do cotidiano, considerando:
tamanho, forma, cor, cheiro, fase da vida, local
que se desenvolve, pelagem/revestimento do
corpo, presença de chifres, escamas, penas,
garras, e relacionar essas características aos
locais onde vivem. 
VE5. Relatar casos nos quais a interferência
humana causou desequilíbrios nas populações
de animais e/ou plantas. 

1º ano 2º ano 3º ano
VIDA E EVOLUÇÃO - VE

VE1. Reconhecer o próprio corpo, identificando
as suas partes e representando-as graficamente.
VE2. Reconhecer as funcionalidades das partes
do corpo.
VE3. Identificar as “sujeiras” (poeira, fluidos,
fluidos corporais, materiais em decomposição,
fuligem etc.) como possíveis fontes de micro-
organismos nocivos à saúde. 
VE4. Demonstrar a importância dos hábitos de
higiene pessoal (lavar as mãos antes de comer,
escovar os dentes e limpar os olhos, o nariz e as
orelhas) para a manutenção da saúde.
VE5. Compreender a importância da
valorização, do acolhimento e do respeito às
diferenças individuais, físicas, socioeconômicas,
étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual,
de idade e culturais para a promoção da
convivência harmoniosa em sociedade.
VE6. Sugerir jogos e brincadeiras nas quais a
diversidade entre os indivíduos é valorizada.

VIDA E EVOLUÇÃO - VE

VE1. Elencar os animais mais frequentes nos
cotidianos urbano e rural (animais domésticos,
animais de pecuária e animais selvagens),
identificando as suas principais características e
destacando a relação desses animais com os
seres humanos. 
VE2. Conhecer o ciclo de vida dos seres vivos. 
VE3. Reconhecer a reprodução como forma de
continuidade das espécies.
VE4. Conhecer as classes dos animais
vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e
mamíferos), comparando as características que os
situam em cada grupo taxonômico. 
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2º ano
VIDA E EVOLUÇÃO - VE

 
VE6. Compreender o Sol como fonte primária de
energia para a vida na Terra. 
VE7. Entender a importância da água para a
vida no Planeta. 
VE8. Identificar as principais partes de uma
planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e as
funções que cada uma desempenha. 
VE9. Relatar como a existência ou ausência de
plantas no ambiente escolar contribuiu com a
qualidade de vida e bem-estar dos estudantes.
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   O trabalho em grupo permite ao
docente dar atenção diferenciada e
individualizada, favorece a
participação efetiva dos estudantes
com diferentes necessidades e
possibilidades de aprendizagem e a
avaliação do desempenho no
processo. Ao estudante possibilita ser
atendido nas suas necessidades,
avançar nas suas potencialidades,
interagir com o outro e com a sua
aprendizagem, questionar suas
hipóteses e compartilhar seus saberes
para que se transformem em
conhecimento.
(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO
INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 59)

Se liga!



1º ano 2º ano 3º ano
TERRA E UNIVERSO - TU

 
TU1. Identificar e nomear diferentes escalas de
tempo: os períodos diários (manhã, tarde e noite)
e a sucessão de dias, semanas, meses e anos. 
TU2. Analisar as formas de acompanhamento e
registro do tempo como relógios e calendários e
monitorar o intervalo de tempo necessário para a
ocorrência de eventos marcantes. 
TU3. Relacionar o período do dia iluminado pelo
Sol, como o de maior atividade do ser humano e
o período menos iluminado com o de menor
atividade.

TERRA E UNIVERSO - TU
 

TU1. Acompanhar as variações do tamanho da
sombra de objetos e associá-las às posições do
Sol no Céu no período de um dia. 
TU2. Avaliar os efeitos da radiação solar
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de
superfície (água, areia, solo, superfícies escura,
clara e metálica etc.) ordenando os que
apresentam mais brilho e os que sofrem maiores
variações de temperatura. 
TU3. Apontar e justificar situações vivenciais
nas quais o Sol é a fonte de calor e energia.

TERRA E UNIVERSO - TU

TU1. Manipular diferentes tipos de modelos de
representação do planeta Terra e observar como
são expressos os diferentes tipos de solos,
presença de água e florestas, desníveis e
irregularidades dos terrenos, etc. 
TU2. Fazer observações do céu a olho nu e
registrar as variações de posições do Sol, da Lua
e dos planetas num mesmo horário de dias,
semanas e meses distintos. 
TU3. Manipular mapas celestes para auxiliar na
observação e registro do ciclo diário, semanal e
mensal dos principais astros da abóboda celeste,
especificamente o Sol, a Lua e planetas do
sistema solar. 
TU4. Comparar diferentes amostras de solo com
base em características como cor, textura,
tamanho das partículas e permeabilidade etc. 
TU5. Reconhecer a importância do solo para a
manutenção da vida destacando seu papel para
as plantas, animais invertebrados e para os seres
humanos.
TU6. Propor ações para conservação e
preservação do solo como: reflorestamento;
proteção de nascentes; rotação de culturas
agrícolas; adubação e plantio direto.
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4º ano 5º ano
MATÉRIA E ENERGIA - ME

 
ME1. Apontar situações cotidianas nas quais é possível identificar
misturas (café com leite, água e sabão, leite e chocolate em pó, água e
sal, água e óleo, resíduos de poluição no ar, no solo e na água, etc.). 
ME2. Identificar as misturas com base em propriedades físicas
observáveis como temperatura de fusão, temperatura de ebulição,
densidade e número de fases, reconhecendo suas composições. 
ME3. Testar, utilizando linguagem científica e diferentes formas de
registros, as transformações que ocorrem em materiais do dia a dia
quando submetidos a certas condições de temperatura
(aquecimento/resfriamento), de radiação (luz) e de umidade. 

MATÉRIA E ENERGIA - ME
 

ME1. Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais como densidade, condutibilidade
elétrica e térmica, magnetismo, dureza, elasticidade e outros.
ME2. Relacionar o uso e as aplicações dos materiais com suas
propriedades físicas.
ME3. Investigar em que estado físico a água se apresenta em
diferentes ambientes e ecossistemas.
ME4. Associar as mudanças de estado físico da água com o ciclo
hidrológico. 
ME5. Discutir a importância do ciclo hidrológico para as sociedades
humanas. 
ME6. Examinar situações em que a retirada da cobertura vegetal
(desmatamento e queimadas) causa impacto na conservação do solo,
dos cursos de água e na qualidade do ar atmosférico. 
ME7. Conhecer a relação entre cobertura vegetal e o ciclo hidrológico. 
ME8. Selecionar argumentos para propor alternativas sustentáveis
para produção de alimentos e de bens de consumo para a forma de
vida atual e para as gerações futuras. 
ME9. Conhecer o uso da água na agricultura e na indústria. 
ME10. Criar soluções tecnológicas para descarte adequado e a
reutilização e reciclagem de materiais consumidos na escola e na vida
cotidiana. 
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4º ano 5º ano
VIDA E EVOLUÇÃO - VE

 
VE1. Selecionar um bioma brasileiro como referência para elaborar uma
cadeia alimentar simples, destacando a radiação solar como fonte
primária de energia a todos seres vivos e os decompositores como os
seres que garantem a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas. 
VE2. Reconhecer o papel do Sol como fonte primária de energia para a
produção de alimentos. 
VE3. Empregar a dinâmica de perda energética e fluxo de energia nas
cadeias alimentares para compará-la com o ciclo da matéria.  
VE4. Compreender o papel dos fungos e bactérias no processo de
decomposição.  
VE5. Investigar a importância dos micro-organismos, em especial das
bactérias, para a manutenção da vida na Terra. 
VE6. Conhecer processos de produção de alimentos, combustível e
medicamentos auxiliados por micro-organismos. 
VE7. Investigar as formas de transmissão de doenças infecciosas,
propondo atitudes e medidas adequadas para sua prevenção.

VIDA E EVOLUÇÃO - VE
 

VE1. Discutir com colegas, amigos, pais e familiares sobre a ocorrência
de problemas circulatórios, respiratórios e digestórios na comunidade. 
VE2. Elaborar modelos para ilustrar a interação entre os sistemas
digestório, circulatório e respiratório a partir do processo de alimentação. 
VE3. Conhecer os principais órgãos e funções do sistema excretor. 
VE4. Comparar cardápios e discutir sobre alimentação saudável. 
VE5. Elaborar um cardápio com os principais grupos alimentares. 
VE6. Propor cardápios que atendam às necessidades nutricionais para
pessoas de diferentes grupos (homens, mulheres, idosos, crianças,
bebês), considerando suas características individuais.
VE7. Conhecer os principais distúrbios nutricionais e suas possíveis
causas. 
VE8. Refletir sobre os próprios hábitos alimentares e de vida,
considerando sua importância para a manutenção da saúde.
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4º ano 5º ano
TERRA E UNIVERSO - TU

 
TU1. Observar as posições do nascente e do poente do Sol e identificar
os pontos cardeais Leste-Oeste e Norte- Sul. 
TU2. Identificar os pontos cardeais a partir de observações e registros
de diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara
(gnômon) e compará-los com as indicações dos pontos cardeais obtidas
por meio de uma bússola e aplicativos de GPS. 
TU3. Comparar os calendários de diferentes civilizações identificando
as referências utilizadas para contagem da passagem do tempo em
cada cultura. 
TU4. Reconhecer as fases da Lua e sua periodicidade através de
registros das formas aparentes ao longo do mês e compreender o que
são e como ocorrem.
TU5. Caracterizar os movimentos de rotação e translação da Terra.
TU6. Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos
regulares de tempo.
TU7. Utilizar simulações dos movimentos de rotação e translação da
Terra e da inclinação de seu eixo imaginário na compreensão das
estações do ano.

TERRA E UNIVERSO - TU
 

TU1. Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu
ao movimento de rotação da Terra. 
TU2. Projetar, construir e utilizar dispositivos para observação à
distância, como lunetas, periscópios e máquinas fotográficas e discutir
os impactos que proporcionaram na compreensão dos corpos celestes. 
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   Como está o planejamento na sua escola? É coletivo?
Colaborativo? E qual o seu compromisso com o
planejamento escolar que precisa facilitar o seu
trabalho e a aprendizagem dos estudantes?
"Não há processo, técnica ou instrumento de
planejamento que faça milagre. O que existe são
caminhos mais ou menos adequados. De qualquer
forma, o fundamento primeiro de qualquer processo de
planejamento está num nível mínimo (considerando a
realidade que é sempre contraditória e processual),
pessoal e coletivo de compromisso (desejo, ética,
responsabilidade) e competência (capacidade de
resolver problemas)" Vasconcelos, 2002, p. 37

(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE
ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 21.)

Se liga!



CIÊNCIAS HUMANAS



1º ano 2º ano 3º ano
GEOGRAFIA - G

 
G1. Entender, propor e respeitar regras de
convívio nos lugares de vivência. 
G2.  Identificar as características do meio
ambiente próximo à escola e do seu lugar de
vivência, reconhecendo diferenças e
semelhanças e como contribuir para preservar
essas paisagens. 
G3. Identificar espaços de convivência e seu
papel para a comunidade escolar e circunvizinha.
G4. Identificar questões ambientais, buscando
conservar e respeitar o meio ambiente,
participando de questões da vida coletiva da
escola e da sua comunidade circunvizinha. 
G5.  Conhecer práticas de utilização e
conservação dos espaços e meio ambiente, por
meio de atitudes sustentáveis, visando ao bem-
estar de todos.
G6. Conhecer registros cartográficos (mapas,
guias de ruas, endereços, pontos de referência)
observando seus usos sociais. 

GEOGRAFIA - G
 

G1. Entender, propor e respeitar regras de
convívio nos lugares de vivência e na região
circunvizinha. 
G2. Compreender a sociedade como agente
transformador de paisagens, identificando
características e funcionamento de paisagens
urbanas e do campo.
G3. Conhecer o uso sustentável de recursos
naturais e a reciclagem de diferentes recursos no
âmbito familiar, na escola e na sociedade.
G4. Relacionar os meios de transporte, de
comunicação e moradia às diferentes culturas
existentes no Brasil.
G5. Desenvolver noções espaciais de
localização, organização e distância a partir do
espaço da escola em relação ao lugar de
vivência, pontos de referência e outros.
G6. Explorar registros históricos e cartográficos
(mapas, guias de ruas, endereços, pontos de
referência), observando seus usos sociais.

GEOGRAFIA - G
 

G1. Entender, propor e respeitar regras de
convívio nos lugares de vivência, na região
circunvizinha e na sua cidade.
G2. Compreender a ação da sociedade nas
questões socioambientais locais e em espaços
distantes e seus impactos em diferentes espaços
e tempos, reconhecendo a importância do cuidado
e preservação do meio em que vive.
G3. Compreender a divisão do trabalho realizada
por diferentes grupos sociais, considerando
questões de gênero e tendo em vista as
atividades produtivas da cidade e do campo. 
G4.  Relacionar a evolução dos meios de
transporte e de comunicação, suas funções, a
partir do avanço das tecnologias.
G5. Utilizar a linguagem cartográfica para se
localizar, obter informações e interpretar a
organização geográfica. 
G6.  Identificar e comparar a organização
geográfica da cidade de Brasília com outras
cidades. 
G7. Localizar, conhecer e comparar a realidade
das relações socioeconômicas e culturais de
grupos de diferentes origens e de povos de
comunidades tradicionais nos seus lugares de
vivência.
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1º ano 2º ano1º ano 2º ano
GEOGRAFIA - G

G7. Desenvolver noções de localização espacial
e orientação. 
G8. Localizar no espaço, o corpo e outros
objetos, reconhecendo noções de
posicionamento. 
G9. Descrever fenômenos naturais que ocorrem
nos seus lugares de vivências e sua
periodicidade/ sazonalidade, compreendendo o
impacto no seu modo de vida.
G10. Conhecer as territorialidades, relações
sociais e como estas constituem o espaço e a
paisagem nos quais se encontram inseridos, bem
como conhecer o modo de vida de diferentes
grupos sociais e como estes se relacionam com
a sociedade atual.

GEOGRAFIA - G

G7. Identificar a divisão do trabalho realizada
por diferentes grupos sociais, tendo em vista as
atividades produtivas da região administrativa. 
G8. Investigar atividades produtivas, profissões
e ocupações de acordo com os costumes, modos
e hábitos de vida, considerando questões de
gênero.
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  Enquanto professor alfabetizador tenho
sequências didáticas que promovem a
aprendizagem de meus estudantes? As práticas
de avaliação que utilizo refletem essa nova
dinâmica de tempo e espaço que a escola em
ciclos necessita? 

 
(DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DO BLOCO INICIAL DE

ALFABETIZAÇÃO, 2012, p. 23.)

Se liga!



HISTÓRIA - H
 

Eu e o outro: meu lugar na comunidade,
registros, minhas experiências pessoais e

comunitárias
 

H1. Reconhecer semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e
lugares.
H2. Apropriar-se da história de sua família, da
escola e da comunidade, percebendo-se como
cidadão pertencente a esses grupos e como
sujeitos históricos.
H3. Reconhecer espaços de sociabilidade e
identificar os motivos que aproximam e separam as
pessoas em diferentes grupos sociais ou de
parentesco.
H4. Compreender o sentido da alteridade, dando
ênfase ao respeito às diferenças socioeconômicas,
étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de
idade, culturais, dentre outras.
H5. Perceber e respeitar as diversidades
socioculturais, políticas, étnico- raciais e de gênero
que compõem a sociedade atual. 
H6. Selecionar situações cotidianas que remetam
à percepção de mudança, pertencimento e
memória.

1º ano 2º ano 3º ano
HISTÓRIA - H

 
Eu, meu lugar no mundo, meu grupo social e

meu tempo 
 

H1. Construir a sua identidade como sujeito
individual e coletivo. 
H2. Identificar registros históricos (certidão de
nascimento, calendários, cartas, fotos, álbuns)
observando seus usos sociais numa perspectiva
cidadã.
H3. Conhecer as histórias da família e da escola
e identificar o papel desempenhado por
diferentes sujeitos em diferentes espaços.
H4. Descrever e distinguir os seus papéis e
responsabilidades relacionados à família, à
escola e à comunidade.
H5. Identificar instrumentos e marcadores de
tempo (relógios, calendários...) elaborados e ou
utilizados por sociedades ou grupos de convívio
em diferentes localidades.
H6. 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.

HISTÓRIA - H
 

Eu e o nós: vivências no espaço público e
privado

 
H1. 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. 
H2. Selecionar, por meio da consulta de diversas
fontes, e registrar acontecimentos ocorridos ao
longo do tempo na cidade ou região em que vive.
H3. Identificar os patrimônios históricos e
culturais de sua cidade ou região e discutir as
razões culturais, sociais e políticas para que assim
sejam considerados. 
H4. Identificar os marcos históricos do lugar em
que vive e compreender seus significados. 
H5. Identificar os registros de memória na cidade
(nomes de ruas, da região administrativa,
monumentos, edifícios, etc.), discutindo os
critérios que explicam a escolha desses nomes. 
H6. Compreender as diferenças entre o espaço
público e o privado, enfatizando as instituições
públicas e seus aspectos administrativos.
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2º ano 3º ano

HISTÓRIA - H
 

H7. Identificar e organizar, temporalmente,
fatos da vida cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes, durante e depois).
H8. Selecionar e compreender o significado de
objetos e documentos pessoais e da família como
fontes de memórias e histórias nos âmbitos
pessoal, familiar, escolar e comunitário; discutindo
as razões pelas quais alguns objetos são
preservados e outros são descartados. 
H9.  Selecionar objetos e documentos pessoais e
de grupos próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso e seu
significado.
H10. Identificar diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em que vive, seus
significados, suas especificidades, sua importância
e impactos no ambiente causados por elas na
comunidade em que vive.
H11. Reconhecer a importância dos trabalhos
prestados com a comunidade (voluntariado e
mutirão). 

HISTÓRIA - H

H7. Mapear os espaços públicos no lugar em que
vive e identificar suas funções como
equipamentos públicos sejam de lazer,
administrativos, serviços, comunitários, cultura e
religião, educação, saúde, infraestrutura,
segurança pública, esporte, assistência social,
entre outros. 
H8. Identificar semelhanças e diferenças
existentes entre comunidades de sua cidade ou
região, e descrever o papel dos diferentes grupos
sociais que as formam. 
H9. Identificar modos de vida na cidade e no
campo no presente, comparando-os com os do
passado. 
H10. Compreender as diferenças entre o espaço
público e o privado e mapear os espaços públicos
no lugar em que vive (ruas, praças, escolas,
hospitais, prédios do governo, etc.) e identificar
suas funções.
H11. Identificar as áreas de conservação
ambiental, compreendendo a importância de sua
preservação. 
H12. Identificar diferenças entre formas de
trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses
diferentes contextos e comparar as relações de
trabalho do presente com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e permanências. 
H13. Identificar mudanças que ocorreram em
profissões, produtos e serviços em sua
comunidade, ao longo do tempo. 
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N

4º ano 5º ano
GEOGRAFIA - G

 
G1. Reconhecer o Distrito Federal a partir de sua história, seus
símbolos, seu sistema administrativo, percebendo a pluralidade cultural,
a biodiversidade, as atividades econômicas e suas relações com a
qualidade de vida e a sustentabilidade.
G2. Perceber as relações de interdependência entre a cidade e o
campo, comparando os diferentes modos de vida desses grupos sociais.
G3. Analisar os aspectos da ocupação, as condições de moradia e o
índice de qualidade de vida das Regiões Administrativas do DF. 
G4. Comparar os usos dos diferentes tipos de tecnologia em seu
cotidiano.
G5. Identificar as atividades econômicas do DF e suas relações com a
saúde, a qualidade de vida, bem como a sustentabilidade ambiental.
G6. Reconhecer a história e a criação das Regiões Administrativas do
Distrito Federal, em especial as especificidades da Região Administrativa
em que o estudante está inserido.
G7. Utilizar procedimentos básicos de observação, descrição, registro,
comparação, análise e síntese na coleta e tratamento da informação,
seja por meio de fontes escritas ou imagéticas. 
G8. Aplicar a linguagem cartográfica para obter e representar
informações, comparando com outros lugares de vivência.

GEOGRAFIA - G
 

G1. Relacionar as questões econômicas, políticas, ambientais e as
desigualdades sociais em sua localidade e nas regiões brasileiras. 
G2. Investigar a dinâmica dos principais problemas ambientais globais.
G3. Identificar as diversas fontes de energia nos processos produtivos.
G4. Caracterizar o papel das sociedades na construção e produção
das paisagens regionais, considerando suas relações com a indústria, o
comércio e as características regionais.
G5. Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da
comunicação e dos transportes na configuração de paisagens urbanas
e rurais e na estruturação da vida em sociedade.
G6. Utilizar a linguagem cartográfica para obter informações e adequar
na vida cotidiana.
G7. Identificar problemas que influenciam a qualidade de vida da
comunidade em que vive, diferenciando e associando os
corresponsáveis por propor e implementar soluções para questões de
natureza social.
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4º ano 5º ano
HISTÓRIA - H

 
Migrações como uma característica humana: trajetórias dos grupos

humanos e a formação do Distrito Federal
 

H1. Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no
tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e
permanências ao longo do tempo.
H2. Conhecer as 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.). 
H3. 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. 
H4. Descrever 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.
 

HISTÓRIA - H
 

Cidadania, diversidade e patrimônio no Brasil e no mundo
 

H1. Reconhecer a necessidade de conviver eticamente com o outro,
conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, costumes e modos
de viver, na busca da eliminação da discriminação e do preconceito.
H2. Conhecer e manusear os documentos que subsidiam os direitos
conquistados ao longo da história, compreendendo os devidos
contextos em que foram promulgados. 
H3. Associar a noção de cidadania aos princípios de respeito à
diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 
H4. Reconhecer e respeitar a diversidade sociocultural, étnico-racial e
de gênero que compõem a sociedade atual. Identificar os processos de
formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado. 
H5. Compreender os papéis dos povos indígenas, das diversas
sociedades africanas e dos povos europeus na sociedade brasileira e
suas implicações sociais na atualidade. 
H6. Identificar os mecanismos de organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de
ordenação social. 
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4º ano 5º ano
HISTÓRIA - H

 
Migrações como uma característica humana: trajetórias dos

grupos humanos e a formação do Distrito Federal
 

H5. Analisar as motivações dos processos migratórios em diferentes
tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela migração nas
regiões de destino.
H6. Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para
a formação da sociedade brasileira. 
H7. Verificar na sociedade em que vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração (interna e internacional). 
H8. Identificar atores que contribuíram com a idealização de Brasília
por meio de várias linguagens, principalmente aqueles invisibilizados
pela historiografia, utilizando referências fílmicas, literárias e outras
disponíveis em vários acervos de museus no DF. 
H9. Compreender a importância dos candangos no processo de
edificação e formação da cidade conhecendo as grandes ações e obras
realizadas por eles. 

HISTÓRIA - H
 

Cidadania, diversidade e patrimônio no Brasil e no mundo
 

H7. Analisar o papel das culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos e relacioná-los ao presente.  
H8. Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos
e das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.  
H9. Diferenciar a noção de cidadania no Brasil ao longo da
periodização da história do Brasil (colônia, império e república). 
H10. Reconhecer os grupos e lutas travadas pela redemocratização do
país.
H11. Compreender os marcos históricos dos direitos humanos como
conquistas e lutas travadas pelos movimentos sociais. 
H12. 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.
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4º ano 5º ano
HISTÓRIA - H

 
Migrações como uma característica humana: trajetórias dos grupos

humanos e a formação do Distrito Federal
 

H10. Entender aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais do
Distrito Federal e Entorno. 
H11. Analisar a influência da procedência histórica e cultural das
famílias que se fixaram no DF.
H12. Conhecer os grupos indígenas no DF e suas lutas pelo direito à
terra. 
H13. Identificar os grupos remanescentes de quilombos nas áreas
próximas ao DF.
H14. Diferenciar refugiados, imigrantes e asilados no contexto atual e
os fatores que ocasionam esta situação. 
H15. Reconhecer a existência de diferentes condições que tornam um
sujeito refugiado.
H16. Reconhecer as Matrizes Brasileiras. 

HISTÓRIA - H
 

Cidadania, diversidade e patrimônio no Brasil e no mundo
 

H13. Conhecer formas de demarcação da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os
povos africanos.
H14. Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade
e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do
tempo. 
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Vá até a página 74! 
 No anexo você encontrará uma possibilidade
didática na qual se pode trabalhar objetivos de
aprendizagem de vários componentes
curriculares. Se liga nesse ponto de partida e
aproveite para, a partir dele, criar muitas outras
possibilidades!

Se liga!
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ANEXO
POSSIBILIDADE DIDÁTICA

     Podem-se planejar atividades para o 4º ano envolvendo Linguagens, Matemática
(Geometria), Ciências Humanas (Geografia e História) ao explorar, por exemplo, o
Brasão de armas do DF, o hino de Brasília, símbolos do Distrito Federal. Observe:

    O brasão do Distrito Federal foi idealizado pelo poeta Guilherme
de Almeida antes da inauguração da capital. Ele representa a cruz
de Brasília, composta por quatro flechas divergentes que remetem
aos quatro pontos cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. O símbolo
também faz alusão ao cruzamento entre o Eixo Monumental e o
Eixo Rodoviário. As cores, oriundas da bandeira nacional,
demonstram, ainda, unidade e reforço sobre a posição e a
importância da cidade como capital da nação. Abaixo do escudo, a
inscrição “VENTURIS VENTIS” vem do latim e significa “AOS
VENTOS QUE HÃO DE VIR”. 

(https://www.df.gov.br/symbols/ - último acesso em janeiro de 2022)

   A partir do texto sobre o Brasão do Distrito Federal, da letra do hino de Brasília,
imagens antigas e atuais do Distrito Federal, dentre outras figuras e/ou suportes
multimidiáticos, aplicativos e ferramentas digitais com Mapas (Google Maps ou Google
Earth), inúmeras propostas pedagógicas podem ser realizadas, considerando e
interdisciplinarizando, dentre outros, os objetivos a seguir:

https://www.df.gov.br/symbols/
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Língua 
Portuguesa

Matemática

Arte

Geografia

História

LE2. Adequar procedimentos de leitura (destacar informações impor-
tantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.) a
objetivos da própria leitura. 
LE5. Selecionar informações significativas ou relevantes para com-
preensão do texto lido. 

GEO1. Identificar localização e trajetórias representados por meio de
mapas. 
GEO2. Descrever trajetórias 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.

AV1. Conhecer obras de arte sobre a diversidade cultural presente no
Distrito Federal.
AV2. Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor.
AV4. Conhecer o patrimônio artístico do Distrito Federal.

G1. Reconhecer o Distrito Federal a partir de sua história, seus símbolos,
seu sistema administrativo, percebendo a pluralidade cultural, a
biodiversidade, as atividades econômicas e suas relações com a
qualidade de vida e a sustentabilidade. 
G7. Aplicar a linguagem cartográfica para obter e representar
informações, comparando com outros lugares de vivência. 

H3. 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.

     A ideia é que as atividades presentes nas sequências atendam a necessidade de
alfabetizar letrando, a partir do texto que leve à formação de um leitor e escritor
competente. 
   Portanto, o professor precisa organizar didaticamente os conteúdos de forma
sequenciada com intenção de oferecer desafios com graus diferentes de complexidade
para que os estudantes possam, paulatinamente, resolver problemas a partir de
atividades de diversos saberes. Promovendo, assim, um trabalho em sala de aula em
que todo estudante deve falar, ouvir, ler e escrever, seja qual for a área do conhecimento
trabalhada.
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    Ao olhar esta figura, quais atividades
envolvendo os objetivos de aprendizagem de
Matemática presentes na tabela, você consegue
imaginar? Atentos aos elementos básicos da
geometria, o que pode ser explorado? Quais
problematizações podem ser feitas com os
estudantes? Será que essa (ou outra) imagem
pode ser projetada (ou desenhada) no chão? Qual
trajeto será realizado nesse evento? Esse e outros
questionamentos podem suscitar várias
proposições, pois a rede de ensino do DF tem
profissionais competentes, criativos e cheios de
potencial!
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