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APRESENTAÇÃO 
 

A avaliação externa da Educação Básica vem assumindo um lugar de 

centralidade na formulação de políticas educacionais e estreitando as relações entre 

o Estado e as unidades escolares a partir do monitoramento do direito à educação 

de qualidade. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) 

considera como qualidade não apenas o asseguramento do acesso e da condição 

para permanência e conclusão das etapas da educação básica na idade correta, 

mas também a garantia da aprendizagem para todos os estudantes. Assim, o 

Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF) vem, 

por meio da Prova DF, dar subsídios para que todas as instâncias envolvidas direta 

ou indiretamente com o processo de ensino-aprendizagem possam, a partir de 

dados de contexto e de desempenho, comprometerem-se com a qualidade.  

O SIPAEDF foi instituído por meio da Portaria nº 420, de 21 de dezembro de 

2018, e normatizado mediante a Portaria nº 38, de 18 de fevereiro de 2020 

(DISTRITO FEDERAL, 2020). Datam de antes, porém, os testes procedimentais do 

questionário de contexto e da prova de desempenho, instrumentos que constituem 

essa importante política pública. O questionário vinha sendo testado no âmbito da 

avaliação institucional da rede desde 2015; já a prova era realizada com base na 

matriz de referência do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) desde 

2017. Todas as aplicações que ocorreram até o ano de 2019 compõem um histórico 

que possibilitou caminhos mais assertivos para a política em questão e que levou a 

Diretoria de Avaliação, irremediavelmente, à criação de matrizes próprias para o 

sistema.    

Com a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, em 2017, e para o Ensino Médio, em 2018, 

a SEEDF passou a revisar seus currículos, publicando, nesse último ano 

supracitado, a segunda edição do Currículo em Movimento do Ensino Fundamental 

e validando, em 2020, o currículo para o novo Ensino Médio. Consequentemente, foi 

possível, a partir de então, dar início à construção de matrizes de referência para a 

Prova DF e inaugurar uma nova fase da avaliação externa no Distrito Federal (DF), 
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mesmo que especificamente para o Ensino Médio, tendo em vista o momento de 

transição curricular, tenha sido utilizado como base o currículo não atualizado.  

A eficácia de um processo avaliativo está diretamente atrelada a um 

referencial teórico-metodológico fortemente estruturado e acessível a todos. 

Portanto, o presente documento tem como objetivo apresentar as Matrizes de 

Referência de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental (EF) 

(Alfabetização, Anos Iniciais e Finais) e do Ensino Médio (EM) de modo a 

contextualizar o processo de construção e validação dessas Matrizes e suas bases 

teóricas e metodológicas. A partir deste documento serão construídos itens de 

múltipla escolha para as provas do 2º ano do EF à 3ª série do EM, logo, converte-se 

em um guia para os elaboradores de itens e, claro, para professores, pais e alunos, 

quem agora conhecerão aquilo considerado essencial, enquanto competências e 

habilidades, para cada série/ano no DF.  

O primeiro capítulo expõe os pressupostos legais e normativos que 

orientaram a implementação do SIPAEDF e, por conseguinte, a construção de suas 

matrizes. O segundo mostra um breve histórico da construção das matrizes de 

referência. O terceiro traz o modelo de matriz adotado e, finalmente, o quarto 

apresenta as matrizes do SIPAEDF e seus fundamentos.  
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1 NORMATIVOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS 
 

Na SEEDF, tal como indicado pela Resolução do Conselho Nacional de 

Educação nº 2, de 22 de dezembro de 2017, ocorreu a revisão curricular de todos os 

anos/séries (BRASIL, MEC/CNE, 2017). O Currículo em Movimento do Ensino 

Fundamental e Médio foi reformulado a partir da BNCC, sendo que especificamente 

o do Ensino Médio está em fase de validação e alinha-se tanto à Base como à 

perspectiva do Novo Ensino Médio, tendo em vista a Lei nº 13.415/2017. Assim, as 

matrizes de referência aqui apresentadas foram construídas ao longo de 2019 e 

2020 a partir dos currículos vigentes até julho de 2020. 

Matriz de Referência é o documento que contém o objeto de uma avaliação – 

no nosso caso: competências e habilidades essenciais e representativas de cada 

ano/série passíveis de serem aferidas em um teste padronizado de desempenho 

composto por itens de múltipla escolha. Ela é, em suma, um recorte do currículo – o  

essencial que o estudante precisa saber para ter o seu direito à aprendizagem 

garantido. 

Representando um extrato da aprendizagem, o desempenho a ser medido 

com base nas matrizes por meio da Prova DF  é um indicador, entre outros, da 

qualidade educacional. Como tal, essa prova, que avalia estudantes do 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, bem como os da 1ª, 2ª e 3ª séries do 

Ensino Médio, não sobrepõe nem substitui avaliações internas, realizadas pela 

própria unidade escolar, servindo, contudo, como fonte de dados relevante para 

diagnóstico dos estudantes, avaliação de práticas e elaboração de políticas, afinal, 

todos os itens dela representam o essencial que todo estudante deve saber. O 

fundamental em termos de aprendizagem precisa ser, necessariamente, alcançado, 

caso contrário, não se garante a educação de qualidade tão citada em diversas 

legislações.  

No Brasil, o direito à educação de qualidade está na nossa Carta Magna 

como um dos direitos sociais, sendo que proporcionar os meios de acesso a ela se 

apresenta como competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. As finalidades gerais da educação, conforme a Constituição Federal 
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(CF) de 1988, são “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). 

O ensino, nesse contexto, deve ter como base, entre outros princípios, o padrão de 

qualidade (BRASIL, 1988). 

Sob a égide da CF, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 

8.069/1990 (BRASIL, 1990) – responsabiliza o poder público, em seu 2º parágrafo, 

pela “oferta irregular” de educação, o que corresponde justamente à ausência de 

qualidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 

9.394/1996 (BRASIL, 1996) –, por sua vez, entendida como lei complementar, 

estabelece no Caput do artigo 2º que a “educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, artigo 2º). Ademais, a 

LDBEN complementa que o ensino será ministrado com base, entre outros, no 

princípio da garantia do padrão de qualidade, corroborando, assim, a Constituição. 

A qualidade aparece, portanto, na CF, no ECA e na LDBEN, e precisa-se, por 

conseguinte, tê-la como meta. A avaliação externa, no contexto em questão, é uma 

aliada e aparece como tal, sobretudo, na sequência das disposições legais 

envolvendo a educação, seja em âmbito nacional ou distrital. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 13.005/2014 –, estabelecido 

para o período de 2014-2024, tem, entre suas diretrizes, a superação das 

desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade. E a SEEDF, por sua vez, 

almeja que os estudantes estejam aprendendo da forma mais igualitária possível em 

todas as unidades escolares do DF, o que significa observar a equidade para haver 

qualidade. Nesse sentido, destaca-se a estratégia 7.32 do PNE, pois é realmente 

muito importante, para um projeto de qualidade educacional, 

 

[...] fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em 
articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas 
estaduais [aqui lê-se também ‘distrital’] de avaliação da educação 
básica [...] para orientar as políticas públicas e as práticas 
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pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à  
sociedade (BRASIL, 2014, n. p.). 

 

É imprescindível proporcionar dados às unidades escolares, às 

Coordenações Regionais de Ensino (CRE) e às subsecretarias da SEEDF sobre o 

desempenho e evolução dos estudantes e o contexto escolar a fim de que se tenha 

mais critérios e transparência para tomadas de decisão que envolvam o pedagógico 

ou a elaboração de projetos, programas e políticas.   

Nesse viés, o Plano Distrital de Educação (PDE) – Lei nº 5.499/2015 –, em 

vigência para o período de 2015 a 2024, embasa o planejamento das ações da 

SEEDF, apresentando como uma de suas estratégias: “[c]onstituir e implementar o 

sistema permanente de avaliação educacional do Distrito Federal, articulando-o com 

os indicadores de avaliação institucional e com o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica” (DISTRITO FEDERAL, 2015, p. 27).  

Os dois planos – nacional e distrital – indicam a avaliação como um caminho 

possível para a educação de qualidade, demonstrando uma preocupação com o 

monitoramento da garantia desse direito fundamental.  

Visando isso, o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito 

Federal foi fundado em conformidade com o PDE e tem “por finalidades contribuir 

com a garantia da qualidade de educação do Distrito Federal, (re)direcionar políticas 

públicas educacionais e promover subsídios para intervenções pedagógicas e 

administrativas” (DISTRITO FEDERAL, 2020, §1º), objetivando “assegurar o 

processo distrital de avaliação dos estudantes, das unidades escolares e do sistema 

de ensino” (SEEDF, 2020, p. 08). 

Seus instrumentos passaram por testes procedimentais, conforme colocado 

na apresentação deste documento. O questionário já vinha sendo aplicado desde 

2014 aos profissionais da educação; e a prova foi aplicada em 2017, 2018 e 20191, 

em caráter exclusivamente diagnóstico. Em 2017, houve aplicação de prova no 2º 

ano do Ensino Fundamental em dois momentos – primeiro e segundo semestre, 

                                                
1 No ano de 2020, os testes procedimentais foram suspensos em respeito ao contexto da pandemia 
de Covid-19, que gerou uma constante de cancelamentos e adiamentos de aplicações de prova em 
todo País (GONÇALVES et al. 2020). 
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seguindo o modelo adotado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep); nos 5º, 7º, 9º anos do Ensino Fundamental ao 

final do segundo semestre, de forma censitária; e, ainda, na 1ª, 2ª e 3ª série do 

Ensino Médio para as treze unidades escolares de Ensino Médio integral2 da 

época, no final do segundo semestre. Em 2018, a prova foi aplicada nos 2º e 4º 

anos do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino Médio, de forma censitária; nos 

3º, 6º, 8º anos do Ensino Fundamental e na 1ª série do Ensino Médio apenas para 

os estudantes que não realizaram a prova no final do segundo semestre de 2017. 

Já em 2019, foi aplicada para os 2º, 4º, 6º, 8º anos do Ensino Fundamental e 1ª e 

2ª séries do Ensino Médio, censitariamente, no início do primeiro semestre3. A partir 

de 2021, com base na última portaria, a prova passa a ser aplicada a todos os 

estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.  

O sistema em questão, cuja gestão é de responsabilidade da Diretoria de 

Avaliação (DIAV), vinculada à Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e 

Avaliação (SUPLAV), é constituído por dois eixos: a Avaliação de Desempenho dos 

Estudantes e a Avaliação de Contexto, sendo seus instrumentos, respectivamente, a 

Prova DF e o questionário de contexto. 

A Avaliação de Desempenho dos estudantes, portanto, é feita por meio de 

aplicação da Prova DF aos estudantes do Ensino Fundamental regular e do Ensino 

Médio regular da rede de ensino do Distrito Federal. Para a rede pública, sua 

aplicação tem início em 2021, e, para a rede privada, a aplicação será implantada 

gradativamente até o último ano de vigência do PDE (2024). Os itens da Prova DF 

devem ser construídos com base nas matrizes de referência aqui apresentadas, 

obedecendo a todos os procedimentos de elaboração, revisão e validação, bem 

como aos pressupostos teórico-metodológicos referentes à construção de itens. Os 

resultados de desempenho dos estudantes revelam as habilidades essenciais 

desenvolvidas e aquelas ainda a se desenvolver e promovem um verdadeiro 

                                                
2Programa de Fomento à Implementação de Escolas em Tempo Integral – Portaria nº 1.145 de 10 de 
outubro de 2016. 

3 Diante da inexistência de matrizes de referência próprias para o sistema, utilizou-se nessas três 
edições a matriz de referência do Saeb e itens da Plataforma Devolutivas, do Inep. 
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movimento de repensar a prática, tendo sempre em vista o prescrito no Currículo em 

Movimento.  

A Avaliação de Contexto, por sua vez, se dá por meio de aplicação do 

questionário de contexto a estudantes, professores e gestores do sistema de ensino 

do DF. Os resultados contextuais subsidiam a análise dos elementos que interferem 

direta ou indiretamente no desempenho dos estudantes; logo, auxiliam na promoção 

de ações pedagógicas e administrativas que dirimam as fragilidades e fortaleçam as 

potencialidades institucionais. 

O SIPAEDF, a partir desses eixos e de dados de fluxo, gera evidências 

capazes de dar suporte a reflexões, planejamentos, metas, redirecionamento de 

práticas e outras questões, favorecendo o alcance da qualidade educacional 

almejada. A Prova DF serve simbolicamente como um termômetro da aprendizagem, 

pois o ideal é que todos os itens que a compõem sejam tranquilamente respondidos 

por todos os estudantes.  
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2 BREVE HISTÓRICO DA CONSTITUIÇÃO DAS MATRIZES DE 
REFERÊNCIA DO SIPAEDF 
 

O SIPAEDF se assemelha ao programa federal Saeb, o qual, em seu 

período de implantação, vivenciou frequentes adaptações para alcançar melhores 

resultados4. 

A partir de (i) extenso levantamento bibliográfico realizado sobretudo no ano 

de 2019, (ii) inúmeras discussões realizadas pela SEEDF conjuntamente a 

especialistas da área de avaliação da educação, (iii) assim como seguindo 

tendências nacionais e internacionais, decidiu-se aplicar a prova em todos os 

anos/séries ao final do ano5 a partir da confecção de onze matrizes de referência, 

do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. 

Diante da dimensão prevista para o Sistema, foi fundamental compor 

levantamento bibliográfico e documental sobre: avaliação externa, reformulação do 

Saeb, sistemas avaliativos estaduais e municipais consolidados, caminho cognitivo 

                                                
4 O Saeb surgiu no ano de 1990, quando abrangia as áreas: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências Naturais e Redação. Nesse início, foi aplicado para as escolas públicas de forma amostral 
nas turmas 1ª, 3ª, 5ª e 7ª séries do Ensino Fundamental, seguindo o mesmo padrão na aplicação 
seguinte, no ano 1993. Em 1995, adotou-se a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e os questionários de 
dados contextuais. No ano 1997, adotou-se a Matriz de Referência do Saeb para orientar a 
elaboração de itens, ampliou-se a aplicação para as escolas particulares e as turmas de aplicação 
passaram a ser 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio. Em 1999, 
adicionou-se o teste de Geografia. Um novo foco foi adotado em 2001 e repetido em 2003, e o Saeb 
contemplou unicamente Português e Matemática. Uma nova modulação aconteceu em 2005, por 
meio da Portaria nº 931, segundo a qual o sistema passou a ter 2 avaliações: Avaliação Nacional de 
Educação Básica (Aneb) – amostral – e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) – 
censitária. Em 2007, começou-se a calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), padrão mantido nas edições de 2009 e 2011. Em 2013, acrescentou-se ao programa a 
Avaliação Nacional de Alfabetização, o público alvo passou a ser 5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental e incluiu-se a avaliação de Ciências aos estudantes de 9º ano e 3ª e 4ª séries do 
Ensino Médio. A Plataforma Devolutivas Pedagógicas começou a funcionar em 2015, permitindo que 
os itens da prova fossem comentados por especialistas e possibilitando um melhor uso dos 
resultados. Em 2017, conservou-se o público alvo e o teste passou a ser censitário para a 3ª série do 
Ensino Médio – com adesão aberta às escolas privadas. A última edição do Saeb – em 2019 – veio 
com novos moldes, o nome Saeb abrangeu todas as avaliações do programa; a Educação Infantil 
passou a ser avaliada em caráter de estudo-piloto; a aplicação no 2º ano substituiu-a no 3º de forma 
amostral e o 9º ano realizou exames de Ciências Humanas e Ciências da Natureza em caráter 
amostral. No ano de 2020 a prova do Saeb não foi aplicado devido a Pandemia de Covid-19. 
5 É importante ressaltar que os estados do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo 
e Tocantins, em seus respectivos programas de avaliação, aplicam seus instrumentos no mesmo 
período supracitado, mas o DF é o único a fazer diagnóstico de todas as séries do Ensino Básico até 
a publicação deste documento. 
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do aluno na resolução de itens, taxonomias que tratam dos objetivos de 

aprendizagem, BNCC, Currículo em Movimento, entre outros temas. Como 

resultado desses estudos, que passaram por análise de conteúdo, foram definidos 

o modelo de matriz de referência a se seguir, seu construto e as taxonomias a partir 

das quais seriam organizadas as habilidades na matriz e os itens nas provas.  

Com essas questões definidas, decidiu-se que seria importante multiplicar 

esses conhecimentos com os professores da rede a fim de compor Grupos de 

Trabalho/Comitê tanto para construção de habilidades, como definição de temas 

transversais para os itens. Para tanto, dois cursos de Elaboração de Matriz de 

Referência – fruto de parceria entre a Subsecretaria de Planejamento, 

Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) e a Subsecretaria de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE) – foram elaborados e realizados 

no primeiro e segundo semestre de 2019, sendo o primeiro deles de 60h, 

semipresencial, com 60 cursistas; e o segundo de 90h, semipresencial, com 50 

cursistas6. Os módulos desses cursos possibilitavam que os professores fizessem o 

percurso necessário entre avaliação interna e externa, compreendendo as 

especificidades desta, até chegar ao estudo de taxonomias que poderiam ser 

usadas para a criação de habilidades da matriz ou para a construção, 

posteriormente, de itens para a prova. 

Desses cursos, foram instituídos dois Grupos de Trabalho (GT) formados por 

cursistas concluintes interessados e por servidores da Diretoria de Avaliação com a 

finalidade de estabelecer as habilidades para as matrizes de língua portuguesa e 

matemática da Alfabetização e dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, 

no segundo semestre de 2019. E, da parceria entre a SUPLAV e a Subsecretaria 

de Educação Básica (SUBEB), bem como a partir de convite a professores de 

algumas unidades escolares, foi instituído um GT formado por servidores da 

Diretoria de Avaliação, da Diretoria do Ensino Médio e de unidades escolares para 

a criação das habilidades para a matriz do Ensino Médio, no primeiro semestre de 

2020 e início do segundo semestre do mesmo ano (DISTRITO FEDERAL, 2019).  

                                                
6 Ambos os cursos foram destinados exclusivamente aos profissionais da carreira magistério da 
SEEDF, tendo contado com professores de Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia efetivos, 
mas também alguns temporários.  
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Uma vez com o protótipo das matrizes finalizado pelos GTs, todas as 

habilidades passaram pelo crivo da Diretoria de Avaliação. E, concomitantemente a 

esse processo, ainda foi pensada uma estratégia para que os itens das provas 

fossem fonte de mais conhecimento e reflexão para os estudantes a partir da 

melhor exploração dos textos-base7 – comuns a qualquer item de avaliação 

externa. Via de regra, os textos utilizados em avaliações são tão somente pretextos 

para a medição de habilidades. Porém, no SIPAEDF, a prova deve ser um 

momento privilegiado de se trabalhar os eixos transversais do Currículo em 

Movimento, os quais guardam potencial de promover reflexão crítica nos 

estudantes sobre diversos aspectos da vida. Assim, por meio de Comitê fruto de 

parceria entre a SUPLAV, SUBEB, Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral 

(SUBIN) e Subsecretaria de infraestrutura apoio Educacional (SIAE), foram 

estabelecidos temas transversais para a Prova DF, os quais necessariamente 

devem ser levados em consideração quando da elaboração de itens.  

Este documento, ainda antes da confecção dos temas transversais, já teve 

seu processo de validação iniciado, o que compreende a legitimação do trabalho 

realizado por meio de pareceres de especialistas de diversas áreas e pelas 

unidades escolares da rede pública da SEEDF, em três etapas, conforme o 

organograma a seguir: 

  

                                                
7 Um item de avaliação externa é composto por enunciado, texto-base (também chamado de suporte 
ou situação-problema), referência bibliográfica, comando e alternativas, sendo essas últimas 
compostas por um gabarito e três a quatro distratores.  
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A Etapa I contou com o parecer dos pesquisadores Dra. Girlene Ribeiro de 

Jesus8, Dr. José Francisco Soares9 e Dra. Maria Teresa Gonzaga Alves10, 

especialistas em avaliação; Dr. Cristiano Alberto Muniz11, Ms. Márcia Vânia Silvério 

Perfeito12 e Ms. Raimunda de Oliveira13, especialistas em alfabetização; Dra. 

Carmem Jená Machado Caetano14, Dra. Francisca Cordélia Oliveira da Silva15, Dra. 

Leandra Batista Antunes16, especialistas em Língua Portuguesa; e Dr. Cleyton 

Hércules Gontijo17, Dr. Mauro Luiz Rabelo18, Dr. Ricardo Ruviaro19, especialistas em 

Matemática.   

A Etapa II contou com o parecer das revisoras Ms. Cristiane Navais Alves20, 

Ms. Isabela de Vasconcellos Piva21 e Ms. Patrícia Ferreira Ramos22, quem 

igualmente acompanharão os eventuais ajustes que vierem a ocorrer decorrentes da 

etapa final de validação.  

A Etapa III conta com Consulta Pública e a Validação Empírica, que compõem 

a fase final e ocorrem em calendário simultâneo. A Consulta Pública se dá por meio 

de Formulário Google publicado no site da SEEDF e de livre resposta a qualquer 

interessado, seja ele professor ou não. O formulário, contudo, apresenta uma parte 

específica para aqueles que são professores nas áreas avaliadas na Prova DF – 

Atividades, Português e Matemática. Já a validação empírica teve início em contexto 

                                                
8 Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília; Professora 

Adjunta da Universidade de Brasília. 
9 Doutorado em Estatística pela University of Wisconsin - Madison e pós-doutor em Educação pela University of 
Michigan. É professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
10 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É Professora Associada do Departamento 
de Ciências Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais com 
experiência na área de avaliação de sistemas de ensino e de escolas, Sociologia da Educação, etc. 
11 Pós-Doutor em Educação pela UnB; Doutorado em Sciences de lEducation - Université Paris Nord. 
Atualmente é professor associado aposentado da Universidade de Brasília.  
12 Mestrado em Educação pela Universidade de Brasília. 
13 Mestrado em Educação pela Universidade de Brasília 
14 Doutorado em Lingüística pela Universidade de Brasília; Professora Adjunta da Universidade de Brasília. 
15 Doutorado em Lingüística pela Universidade de Brasília; Professora Adjunta da Universidade de Brasília. 
16 Doutorado em Estudos Lingüísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais; Professora Associada da 
Universidade Federal de Ouro Preto. 
17 Doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília; Professor Associado da Universidade de Brasília. 
18 Doutorado em Matemática pela Universidade de Brasília; Professor Titular da Universidade de Brasília. 
19 Doutorado em Matemática pela Universidade de Brasília; Professor do ensino Superior da Universidade de 
Brasília. 
20 Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto; Revisora de textos do Adapte. 
21 Mestrado em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
22 Mestrado em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 
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de formação continuada por meio do curso Elaboração de Itens para Avaliação em 

Larga Escala, oferecido pela Diretoria de Avaliação no período de 30 de setembro 

de 2020 a 23 de novembro de 2020,  graças a parceria entre SUPLAV e EAPE. Os 

cursistas do curso, professores de Atividades, Língua Portuguesa e Matemática, 

fizeram itens para 1/3 da matriz de referência, testando, assim, na prática, toda a 

potencialidade das habilidades subsidiarem bons itens. As demais habilidades serão 

testados por elaboradores de itens que se voluntariarem em Chamamento Público 

disponível no site da SEEDF concomitantemente à Consulta Pública.  
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3 MODELO DAS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SIPAEDF 
 

 

As habilidades das matrizes do SIPAEDF apresentam níveis de complexidade 

diferentes – do mais simples ao mais complexo –, o que só foi possível a partir da 

análise dos objetivos do Currículo em Movimento e da adoção de uma taxonomia 

dos objetivos dos processos de aprendizagem conhecida como Taxonomia de 

Bloom revisada.  

Em sua versão primária, a Taxonomia de Bloom apresentava um problema: 

geralmente, a parte referente aos objetivos mostrava o que era esperado que os 

discentes aprendessem, contudo esquecia-se de explicitar, de forma coerente, o que 

eles eram capazes de realizar com aquele conhecimento (KRATHWOHL, 2002). 

Logo, não seria adequada a utilização dessa versão neste documento. Não 

obstante, uma revisão da Taxonomia de Bloom foi realizada por Lorin Anderson e 

David Krathwohl, no livro A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a 

Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (ANDERSON et al., 2001), 

e mostrou-se condizente com a intenção de se trabalhar no SIPAEDF com 

habilidades distribuídas em diferentes níveis de complexidade. 

Com a revisão da taxonomia em questão, o objetivo cognitivo passou a ter 

duas dimensões: 1) dimensão do conhecimento (relacionada ao conteúdo/material a 

ser aprendido); e 2) dimensão dos processos cognitivos (relacionada ao processo de 

aprendizagem dos alunos). Essa estrutura bidimensional permite que o professor 

defina com clareza os objetivos instrucionais e alinhe-os com as técnicas de 

avaliação da aprendizagem. 

A dimensão do conhecimento, para a taxonomia de Bloom revisada, é 

organizada em quatro categorias: 

i. Conhecimento factual: conhecimentos básicos de uma disciplina com os quais os 

alunos devem estar familiarizados. 

ii. Conhecimento conceitual: inter-relações entre os elementos básicos de uma 

estrutura que lhes permite funcionar conjuntamente. 

iii. Conhecimento procedimental: como fazer algo, métodos de questionamento, 

critérios para utilização de habilidades, algoritmos, técnicas e métodos. 
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iv. Conhecimento meta-cognitivo: cognição em geral, conhecimento da própria 

cognição e da prontidão. 

A dimensão dos processos cognitivos deixou de utilizar uma lista de 

substantivos e passou, quando da revisão, a contar com verbos que mantêm o 

significado original, mas trazem as ações intrínsecas ao movimento cognitivo: 

lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, conforme descrito a seguir.  

 

Lembrar 

Refere-se à capacidade de o estudante resgatar conhecimentos relevantes da 

memória de longo prazo, ou seja, reconhecer (reter informações previamente 

abordadas) e reproduzir ideias e conteúdos (selecionar uma informação 

anteriormente memorizada).  

 

Entender 

Refere-se à capacidade de o estudante construir significados a partir de 

mensagens instrucionais, incluindo mensagens orais, escritas e comunicações 

gráficas. Neste caso, a informação é aprendida quando o estudante consegue 

apresentá-la dando um significado próprio ao conteúdo. 

 

Aplicar 

Refere-se à capacidade de o estudante executar ou usar um procedimento 

em  dado contexto, ou seja, usar informações, métodos e conteúdos em novas 

situações concretas. 

 

Analisar 

Refere-se à capacidade de o estudante quebrar um material em suas partes 

constituintes e determinar quais partes se relacionam com as outras e com a 

estrutura ou propósito global, entendendo a inter-relação existente entre as partes. 

 

Avaliar 

Refere-se à capacidade de o estudante fazer julgamentos baseados em 

critérios e padrões qualitativos e quantitativos para servir a determinado objetivo. 
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Criar 

Refere-se à capacidade de o estudante construir algo, seja um texto ou uma 

operação, a partir de dada situação. 

Esses verbos remetem a ações, sendo a ação de lembrar, por exemplo, 

menos complexa que a de criar. Essa organização por verbos expressa o que se 

espera como resultado a determinado estímulo de instrução. Quando utilizados em 

matrizes de referência, usualmente, é possível valer-se de sinônimos ou verbos que 

representem o mesmo sentido, não sendo necessário se utilizar, taxativamente, 

aqueles originais.  

Nas matrizes do Saeb, nota-se uma influência da Taxonomia de Bloom 

revisada, a qual, aqui, vem explicitamente fundamentar as matrizes do SIPAEDF. 

Adotou-se para a política avaliativa do DF um modelo bidimensional de matriz que 

contempla competências gerais a serem desenvolvidas em Língua Portuguesa e 

Matemática e dois eixos: (i) dos conhecimentos e (ii) dos processos cognitivos. 

Por competência, compreende-se a “mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e socioemocionais) e 

atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, MEC/CNE, 2018, art. 3º). 

A competência seria, então, a faculdade de mobilização de um conjunto de recursos 

cognitivos para atuar no mundo. Para a Prova DF, foram selecionadas, entre as 

competências listadas na BNCC, aquelas gerais para Matemática e Língua 

Portuguesa do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio passíveis 

de serem medidas direta ou indiretamente por meio de uma prova, sendo feitas, em 

seguida, pequenas adaptações.  

O eixo dos conhecimentos é a coluna da matriz que sintetiza os conteúdos, 

conceitos e processos que se relacionam a determinadas habilidades específicas de 

cada componente curricular a ser avaliado. Considerando-se que há múltiplas 

possibilidades de organização do conhecimento escolar, o eixo dos conhecimentos 

de uma matriz de referência trata apenas de parte do amplo conhecimento existente; 

e, no caso das matrizes do SIPAEDF, são aglutinações dos blocos de 
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conteúdo/eixos do Currículo em Movimento, o que demonstra a intenção de 

fidelidade ao documento base da matriz – o Currículo.  

Finalmente, o eixo dos processos cognitivos são as colunas da matriz que 

trazem as habilidades próprias do eixo do conhecimento, as quais são medidas por 

meio de itens. Quando detectado que as habilidades foram desenvolvidas em sua 

integralidade, pode-se afirmar que o estudante está mobilizando conhecimento e 

igualmente desenvolvendo as competências. As habilidades, em suma, são o saber 

fazer e geralmente estão  

[...] descritas pela especificação dos conhecimentos e dos 
processos mentais, necessários para a realização da tarefa. [...] 
[P]ara a realização de tarefas, esses conhecimentos devem ser 
colocados em ação, através de um processo mental. Os processos 
mentais mobilizados são apresentados em categorias de 
complexidade crescente (CEALE, 2020, n.p.). 

 

As matrizes de referência do  SIPAEDF  estão organizadas de acordo com as 

dimensões da Taxonomia de Bloom revisada em dois eixos, como ilustrado no 

quadro abaixo: 

 

Eixo      do 

Conhecimento 

(EC) 

Eixo do Processo Cognitivo 

(Ecog) 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Contém 

aglutinações dos 

eixos do 

Currículo em 

Movimento. 

Contém 

habilidades 

que, 

mesmo 

quando não 

escritas 

com o 

verbo 

lembrar, 

exigem uma 

lembrança. 

Contém 

habilidades 

que, mesmo 

quando não 

escritas com o 

verbo 

entender, 

exigem um 

entendimento. 

Contém 

habilidades 

que, mesmo 

quando não 

escritas com o 

verbo aplicar, 

exigem uma 

aplicação. 

Contém 

habilidades 

que, mesmo 

quando não 

escritas com 

o verbo 

analisar, 

exigem uma 

análise. 

Contém 

habilidades 

que, 

mesmo 

quando não 

escritas 

com o 

verbo 

avaliar, 

exigem 

uma 

avaliação. 

Contém 

habilidades 

que, 

mesmo 

quando não 

escritas 

com o 

verbo criar, 

exigem 

uma 

criação. 
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Importante destacar que não necessariamente uma matriz terá habilidades 

em todos os níveis de complexidade. O Currículo em Movimento – base das 

matrizes do SIPAEDF – trabalha com a gradação da dificuldade dos objetivos 

sempre que possível. No entanto, como uma matriz de referência é um recorte do 

que há de mais essencial em um currículo, uma dada etapa de escolarização pode 

exigir maior concentração de habilidades em um determinado nível, por exemplo. 
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4. MATRIZES DE REFERÊNCIA – SIPAEDF 
 

4.1 Construtos das Matrizes 

 

Construto refere-se a um conceito teórico sobre um aspecto do 

comportamento humano que não pode ser avaliado diretamente, sendo, pois, 

observado de forma indireta, quando é expresso sob as formas de desempenhos 

físicos, emocionais, atitudinais ou cognitivos. 

Como as provas, a serem elaboradas com base nas matrizes de 

referência, subsidiarão a obtenção da proficiência dos estudantes – um 

conceito teórico não observável diretamente –, e na esteira das propostas de 

sistemas de avaliação educacional nacionais e internacionais, estabeleceu-se 

a alfabetização como construto das matrizes de língua portuguesa e 

matemática do 2º ano do Ensino Fundamental; e o letramento como construto 

das matrizes de língua portuguesa e matemática do 3º ano do Ensino 

Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. 

O processo de aquisição da escrita e da leitura tem-se mostrado, ao 

longo da história, uma necessidade social associada ao processo de 

comunicação e aliada aos aspectos do desenvolvimento humano e à aquisição 

do conhecimento. Nesse sentido, a transmissão e trocas relativas às bagagens 

culturais difundidas socialmente tornam-se elementos constitutivos do processo 

comunicacional para além da sistematização de códigos e memorização de 

regras. Torna-se, então, o elemento fundante para a organização de uma 

sociedade considerada letrada. 

Para o senso comum, a alfabetização é entendida como a prática das 

primeiras letras, entretanto os teóricos esclarecem que este ato se resume na 

decodificação e exercício de leitura mecânica sem  atribuição de sentido que o 

processo conclama. A aquisição do sistema notacional alfabético e numérico 

para o uso social da língua verbal e não verbal precisa ser considerado com 

vistas ao letramento. Nota-se que não mais se coloca a alfabetização em 

termos de código de alfabeto, mas de sistema notacional, constituindo um 
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sentido mais completo que a mera decodificação. Para Soares (2004), 

alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o 

ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e escrita. 

Nesse contexto, a aquisição do sistema convencional da escrita por parte 

do estudante, pertencente a um sistema educacional, deve considerar as diversas 

situações de leitura e escrita as quais este está inserido. A alfabetização possui 

uma especificidade ao considerar a 

 

[..] autonomização das relações entre os sistema fonológico e o 
sistema gráfico em relação às demais aprendizagens e 
comportamentos na área da leitura e da escrita, ou seja, a 
exclusividade atribuída a apenas uma das facetas da 
aprendizagem da língua escrita (SOARES, 2004, p. 9). 

  

Embora a alfabetização apresente especificidade na aquisição da língua 

escrita, esse processo é indissociável do letramento. Ambos carregam 

características próprias mas são interdependentes. Assim, compreender o uso 

social da língua é consequência da alfabetização e ao mesmo tempo estímulo 

para o letramento. 

O estudante é considerado sujeito do seu processo de aprendizagem e, 

consequentemente, para além da sistematização da escrita, ele desenvolverá 

habilidades relativas à cidadania e ao bem estar social, conforme pontua 

Soares (2004, p. 38), quando afirma que “aprender a ler e escrever e, além 

disso, fazer uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo, levam o 

indivíduo a um outro estado ou condição sob vários aspectos: social, cultural, 

cognitivo, linguístico, entre outros”. 

O Decreto nº 9.765,  de  11 de abril de 2019,  ao tratar do Plano Nacional 

de Alfabetização considera a alfabetização como: “ensino das habilidades de 

leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne 

capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão” 

(BRASIL, 2019, art. 2º, I). 
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        A BNCC, por sua vez, estabelece que a alfabetização deve ocorrer nos dois 

primeiros anos do Ensino Fundamental. A Base enfatiza que a ação pedagógica do 

professor na unidade escolar deve ter como foco a alfabetização, “a fim de garantir 

amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita 

alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e 

de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos” 

(BRASIL, 2018a, p. 59). 

No âmbito distrital, a SEEDF elaborou e implementou o Currículo em 

Movimento, mediante consulta pública, e trouxe em sua estrutura a alfabetização 

como um de seus eixos integradores em conjunto com letramento e ludicidade para 

os Anos Iniciais. Essa perspectiva favoreceu a articulação dos objetivos de 

aprendizagem aos conteúdos curriculares no processo de ensino e aprendizagem. 

O currículo ainda apresenta consonância às ideias de Ferreiro e Teberosky (1998), 

quando afirma que: “alfabetização é um processo complexo que implica a 

compreensão do estudante passar por etapas sucessivas e pela elaboração de 

hipóteses para se apropriar do sistema de escrita alfabética” (SEEDF, 2018, p. 20). 

Assim, apesar de haver distinção entre as definições letramento e 

alfabetização, eles são processos intrínsecos. A ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização como meio de oportunizar diferentes práticas aos estudantes a 

fim de possibilitar o desenvolvimento das suas habilidades de leitura e escrita. 

O letramento, especificamente, é, nas palavras de Soares (2009, p. 18), “o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a 

condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-

se apropriado da escrita”. Tal conceito corrobora para uma perspectiva de 

letramento ideológico, conforme Street (2014), já que defende a ideia de que a 

aprendizagem deve se voltar para processos externos à unidade escolar e não 

somente à mera aquisição de conceitos e regras gramaticais. O letramento é visto 

aqui como prática social que amplia as capacidades comunicativas dos alunos. Dito 

de outra maneira, ele pode ser compreendido como o domínio da leitura e da 

escrita em atividades cotidianas.  
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Nesse espectro, Marcuschi (2010) define letramento como prática social 

formalmente ligada ao uso da escrita, mas de modo transcendente ao status de 

mera tecnologia; algo que tornou-se, ao longo da história, um bem social 

indispensável para a vida cotidiana, essencial à sobrevivência no mundo moderno. 

Para ele, “o letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura 

e da escrita em contextos informais e para usos utilitários” (MARCUSCHI, 2010, p. 

21). 

Quanto ao letramento matemático ou numeramento, por um lado, pode-se 

entendê-lo como uma dimensão do letramento, pois envolve as condições e os 

conhecimentos para que a pessoa atenda às demandas sociais relacionadas aos 

conhecimentos matemáticos; por outro, como a capacidade de identificar e 

compreender o papel da matemática no mundo, de forma a fazer julgamentos bem 

embasados, utilizar e envolver-se com a matemática para atender às necessidades 

de cumprimento do papel de cidadão consciente, crítico e ativo (FONSECA, 2005). 

 As matrizes do SIPAEDF, então, foram construídas com o enfoque de se 

ter um retrato da alfabetização e letramento no DF em cada ano/série. Ao final de 

todo o percurso acadêmico do estudante na educação básica, é preciso que ele 

necessariamente desenvolva as habilidades previstas para que esteja letrado e, 

por conseguinte, preparado para a continuidade dos estudos e para o mundo do 

trabalho.  

 
4.2 Competências Gerais  
 

A especificação de competências equivale à definição de objetivos gerais 

para a educação e, consequentemente, para o ensino. No Brasil, é almejado que o 

estudante desenvolva plenamente todas as competências elencadas pela BNCC. O 

SIPAEDF, por sua vez, concentra-se na aferição do desenvolvimento das seguintes 

competências gerais, adaptadas da Base. 

 

4.2.1 Competências da Área de Matemática 
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● Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades 

e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é 

uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e 

tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com 

impactos no mundo do trabalho. 

● Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 

para compreender e atuar no mundo. 

● Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras 

áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. 

● Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações 

imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, 

expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros 

e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua 

materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e 

dados). 

● Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes 

campos da Matemática (aritmética, álgebra, geometria, estatística e 

probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, dando segurança à própria 

capacidade  de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo 

a autoestima e perseverança na busca de soluções. 

 

4.2.2 Competências da Área de Língua Portuguesa 
 

● Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, 

valores e ideologias. 

● Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

● Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação 

nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 
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suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 

(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na 

vida social. 

● Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude 

respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

● Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações 

sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

 

 

 

4.3 Eixos das Matrizes do SIPAEDF 
 

As matrizes de referência do SIPAEDF são, como já dito, bidimensionais, e 

compõe-se de um eixo do conhecimento e um eixo do processo cognitivo. 

 

4.3.1 Eixos do Conhecimento das matrizes de Matemática 
 

A Matemática, enquanto área do conhecimento, é reconhecida como 

necessária para os alunos da Educação Básica, para as exigências do novo padrão 

tecnológico e de outras necessidades da indústria e do capital. Porém, o espectro 

de aplicação do conhecimento matemático é bem mais amplo que o uso no mundo 

do trabalho e no desenvolvimento de novas tecnologias, pois transcende a 

formação de cidadãos críticos e cientes de suas responsabilidades sociais. O 

desenvolvimento de sólidas competências e habilidades da Matemática ajuda a 

promover uma formação humana integral para a vida. 

Ainda na perspectiva de enfatizar a importância da matemática na sociedade 

moderna, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam a matemática 

dando a ela uma posição singular por sua universalidade de quantificação e 

expressão ao afirmar que: 
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[...] possivelmente, não existe nenhuma atividade da vida 
contemporânea, da música à informática, do comércio à 
meteorologia, da medicina à cartografia, das engenharias às 
comunicações, em que a Matemática não compareça de maneira 
insubstituível para codificar, ordenar, quantificar e interpretar 
compassos, taxas, dosagens, coordenadas, tensões, freqüências 
[sic] e quantas outras variáveis houver. (PCN, 1999, p. 9) 

 

A SEEDF, em atendimento aos pressupostos teóricos do Currículo e da 

BNCC, se compromete com o letramento matemático desde as primeiras fases da 

alfabetização, pois compreende os conhecimentos matemáticos como 

fundamentais para o entendimento e atuação no mundo. Segundo nota técnica 

nº1/2020 - SEE/SUBEB/DIEF, do Grupo de Trabalho instituído para tratar dos 

novos caminhos, desafios e perspectivas na alfabetização do DF,  

 

[...] a aprendizagem matemática, em sentido amplo é compreendida 
como a capacidade investigativa do mundo e de suas práticas 
socioculturais, considerando relações de causalidade, para 
interpretar, resolver e produzir situações-problema; entendendo-as 
como toda situação na qual o sujeito sinta-se desafiado a buscar 
soluções, comunicando e argumentando os entendimentos de tais 
práticas, as quais exigem uma combinação de conhecimento e a 
decisão de como usá-la (SEEDF, 2020, p. 4).   

 

A matemática, por muitos anos, foi ensinada de forma totalmente dissociada 

da realidade do estudante. Essa forma de abordar a matemática é fruto do advento 

da Matemática Moderna trazida da Europa e dos Estados Unidos para o Brasil no 

final da década de 1960, que visava formar cientistas e desvinculava a matemática 

das ações cotidianas e do contexto cultural. Na contramão das ideias presentes na 

Matemática Moderna, o Currículo em Movimento da SEEDF do Ensino 

Fundamental defende o ensino e a aprendizagem da Matemática sob a perspectiva 

da Educação Matemática, que coloca o estudante na condição de construtor do 

próprio conhecimento. 

Em nosso currículo, os conteúdos matemáticos foram agrupados em cinco 

blocos no Ensino Fundamental que estão inter-relacionados de modo a contemplar 

a BNCC: 1) Números, 2) Álgebra (ou Conhecimento Algébrico especificamente na 

Alfabetização), 3) Geometria, 4) Grandezas e Medidas, 5) Probabilidade e 
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Estatística. Para o Ensino Médio, especificamente, o Currículo em Movimento da 

SEEDF apresenta a matemática em caráter formativo a fim de auxiliar o raciocínio 

lógico, bem como em caráter instrumental como ferramenta útil para diversas 

atividades da vida humana, permeando todas as ciências. Assim, o currículo do EM 

da área de matemática é dividido em três dimensões que são definidas a partir da 

perspectiva geral da Pedagogia dos Multiletramentos,23 a saber: 1) 

Multiletramentos, cultura, sociedade e ética; 2) Multiletramentos, tecnologia, 

informação e criatividade; 3) Multiletramentos, lógica, análise e representação. 

Cada conteúdo previsto para o Ensino Médio foi alocado em uma dessas 

dimensões.  

De posse do consenso existente sob a perspectiva da BNCC e do Currículo 

em Movimento da SEEDF, tanto do Ensino Fundamental quanto do Ensino Médio, 

sobre a forma de construir o conhecimento matemático, destacam-se três principais 

entendimentos sobre o que está intrínseco ao ensino da matemática: traduzir a 

realidade, fazer conexões com outras áreas e propiciar o pensamento crítico, 

permitindo o desenvolvimento integral do estudante. 

O Currículo em Movimento do Ensino Médio da SEEDF encontra-se em fase 

de reformulação, motivo pelo qual se fez necessário nos valer-se do currículo 

vigente até julho de 2020 e focar diretamente nas recomendações contidas na 

BNCC para fazer escolhas quanto aos eixos. A Base propõe que, no Ensino Médio, 

deva haver a ampliação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais 

desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental. Desta forma, para a 

construção da matriz do SIPAEDF é aceitável que os cinco blocos de conteúdos 

constantes no currículo de Matemática do Ensino Fundamental citados acima, 

sejam mantidos também no Ensino Médio. Essa divisão contempla todas as etapas 

de escolaridade e não traz  prejuízos com relação aos conteúdos considerados 

essenciais. 

                                                
23 A Pedagogia dos Multiletramentos, baseia-se  na multiplicidade semiótica dos textos e na 
multiculturalidade que caracteriza a sociedade contemporânea, a fim de que se adote uma 
perspectiva de abordagem dos conteúdos que favoreça o empoderamento dos estudantes na 
perspectiva de uma participação ativa na sociedade  do conhecimento, caracterizada pela circulação 
de um grande e diversificado volume de informações e que se proporcione maior grau de autonomia 
e se ampliem as condições para o exercício da cidadania e, consequentemente , para o 
desenvolvimento da nação (SEEDF, 2013, p. 44) 
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Para manter uma uniformidade entre as matrizes de Matemática e de Língua 

Portuguesa, os cinco blocos de conteúdos do currículo foram aglutinados em 3 

eixos do conhecimento, levando em consideração a relação existente entre eles. Os 

três eixos considerados para Ensino Fundamental e Médio foram: i) Números e 

álgebra; ii) Probabilidade e Estatística e iii) Geometria, Grandezas e Medidas, sobre 

os quais se comenta a seguir.  

(i)  Números e Álgebra 

O eixo de conhecimento Números e Álgebra tem como finalidade propiciar o 

desenvolvimento do pensamento numérico, que implica o conhecimento de 

maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos com 

base em quantidades, e o pensamento algébrico, que está relacionado à utilização 

de modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações 

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

fazendo uso de letras e outros símbolos. 

A BNCC define pensamento numérico como “o conhecimento de maneiras 

de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados 

em quantidades” (BRASIL, 2018a, p. 266). No Currículo em Movimento, o processo 

de construção do conceito de número deve conter o trabalho com situações-

problema contextualizadas, desenvolvendo noções fundamentais da Matemática, 

tais como aproximação, proporcionalidade, equivalência, ordem e ampliação dos 

campos numéricos. Espera-se que o desenvolvimento da construção da noção de 

número leve o estudante a identificar regularidades e padrões de sequências 

numéricas e não numéricas. Esta dinâmica permite estabelecer leis matemáticas 

capazes de expressar relação de interdependência entre grandezas em diferentes 

contextos, que são pensamentos embrionários do estudo da Álgebra. Este 

movimento do pensamento numérico para o pensamento algébrico justifica, em um 

primeiro momento, a aglutinação dos blocos Números e Álgebra em um mesmo 

eixo do conhecimento na Matriz de Referência. O Currículo em Movimento define a 

Álgebra como a “área da Matemática que generaliza a aritmética e que tem por 

finalidade o desenvolvimento do pensamento algébrico” (SEEDF, 2018, p. 161). Na 
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BNCC, as ideias Matemáticas fundamentais próximas a esse eixo de conhecimento 

são “equivalência, variação, interdependência e proporcionalidade” (BRASIL, CNE, 

2018, p. 270). 

Na Alfabetização, espera-se que o estudante utilize a representação 

numérica em diversos contextos e funções e saiba interpretar e reconhecer 

diferentes significados em que se apresentem as operações de soma, subtração, 

multiplicação e divisão, inclusive com valores monetários. 

No Ensino Fundamental - Anos Iniciais, as habilidades que compõem a matriz 

de referência colocam em evidência a resolução de situações-problema com 

números naturais e números racionais de representação finita. Espera-se que o 

estudante solucione situações-problema envolvendo os diversos significados das 

operações fundamentais. As habilidades da matriz de referência de Matemática 

para Ensino Fundamental - Anos Iniciais versam sobre uma abordagem rudimentar 

do conceito de raiz de uma equação. O estudante desse ciclo deve perceber as 

relações e estabelecer soluções para situações-problema que envolvam as 

operações fundamentais e suas relações inversas. A relação dos blocos Números e 

Álgebra é bastante evidente no trabalho com sequências, recursivas e repetitivas, 

seja completando a sequência com elementos ausentes ou construindo as 

sequências a partir de determinadas regras, de onde é possível vislumbrar uma 

noção intuitiva de função. 

No Ensino Fundamental - Anos Finais, segundo a BNCC, o estudante deve 

aprofundar o conceito de número já estabelecido no ciclo anterior, dominando 

“também o cálculo de porcentagens, juros, descontos e acréscimos” (BRASIL, 

2018, p. 269). Para os Anos Finais, as habilidades da matriz de referência 

resgatam, aprofundam e ampliam o que foi descrito nos Anos Iniciais. A noção de 

conjuntos numéricos também é ampliada nesta fase, pois espera-se do estudante o 

reconhecimento do conjunto dos Números Reais nas diferentes representações do 

cotidiano e que ele saiba resolver situações-problema com as operações 

fundamentais aplicadas aos Números Reais. 

No Ensino Médio, o estudante precisa construir significados para os 

problemas próprios da Matemática. Ele deve ser capaz de realizar a formulação 

matemática do problema e, em seguida, aplicar conceitos relacionados à Álgebra, 
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executar procedimentos e, por fim, relacionar os resultados com o do problema 

original, por meio de argumentação consistente. 

(ii)  Probabilidade e Estatística 

O Currículo em Movimento dá posição de relevância para o tratamento da 

informação, pois é um ramo da ciência que possibilita o desenvolvimento da leitura 

crítica da realidade, que remete à Pedagogia Histórico-Crítica. Neste eixo de 

conhecimento, deve-se desenvolver uma proposta de leitura, interpretação, 

levantamento, produção e análise de dados, desenvolver o pensamento 

combinatório, discutir os conceitos de chances e de probabilidade de um evento 

acontecer, prevendo um trabalho para além de tabelas e gráficos (SEEDF, 2018, p. 

163). Nesta mesma corrente, a BNCC preza como básico para todo cidadão  

 

[...] desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, 
interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de 
maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as 
decisões adequadas, o que inclui utilizar conceitos, representações 
e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos 
(BRASIL, 2018a, p. 274). 

 

Na alfabetização, a abordagem deste bloco se concentra em identificar 

informações expressas em tabelas e gráficos e compreender que nem todos os 

fenômenos são determinísticos. 

Nos Ensino Fundamental - Anos Iniciais, a noção de aleatoriedade é 

desenvolvida, de modo que o estudante distinga eventos certo, impossível e 

provável e resolva problemas envolvendo noções de possibilidade e probabilidade. 

Além disso, o tratamento da informação passa a ser cobrado em um nível de 

complexidade maior, pois além de identificar dados em tabelas e gráficos, o 

estudante deste nível deve ser capaz de analisá-los. 

No Ensino Fundamental - Anos Finais, o estudo de probabilidade é ampliado 

e aprofundado, com uma compreensão maior de espaço amostral e na resolução 

de problemas que envolvem problemas de contagem. O estudo da Estatística neste 

nível passa a exigir o uso de conceitos relacionados a medidas de tendência 

central. Além disso, deve-se aumentar o nível de complexidade de compreensão 
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dos gráficos e tabelas, culminando em habilidades no eixo cognitivo “Avaliar” na 

matriz do 9º ano. As escolhas da Matriz de Referência, neste quesito, atendem à 

BNCC, a qual coloca como expectativa para este nível que o estudante saiba 

“planejar e construir relatórios de pesquisas estatísticas descritivas, incluindo 

medidas de tendência central e a construção de diversos tipos de gráficos” 

(BRASIL, 2018, p. 275). 

No Ensino Médio, deve-se dar continuidade às aprendizagens do Ensino 

Fundamental a partir da construção de uma visão sistêmica da Matemática 

relacionada às vivências cotidianas dos estudantes. Espera-se que, nessa fase, a 

Matemática seja uma área do conhecimento que viabilize a reflexão e a abstração, 

além de privilegiar a tomada de decisões orientadas pela ética e pelo bem comum. 

Deste modo, os estudantes devem ser capazes, por exemplo, de analisar 

criticamente os dados produzidos e divulgados nos meios de comunicação, muitas 

vezes eivados de vícios tais como as generalizações equivocadas de resultados de 

pesquisa, que geralmente resultam do uso inadequado da amostragem, e a não 

divulgação de como os dados foram produzidos. 

 

(iii) Geometria, Grandezas e Medidas 

 

Desde a Alfabetização, a matriz aponta o estudante como sujeito da própria 

história. Nesta fase, ele já deve ser capaz de explorar, compreender e explicar o 

espaço físico, utilizando-se de conceitos da geometria e tendo o espaço vivido 

como referência principal para localizar-se e orientar-se. Desta maneira, o 

estudante deve perceber a relevância do pensamento geométrico para as situações 

cotidianas. Já no tocante às Grandezas e Medidas, o estudante já deve lidar com 

grandezas convencionais, como por exemplo, perceber o tempo como fenômeno 

natural a partir do uso do calendário e dos períodos do dia. 

Embora alguns objetos de grandezas e medidas não tenham uma articulação 

obrigatória com a geometria e mesmo não sendo uma regra que o ensino das 

grandezas e medidas deva, necessariamente, estar atrelado ao estudo das formas 

geométricas, a aglutinação desses dois blocos em um mesmo eixo de 

conhecimento na matriz de referência justifica-se pela estreita relação entre eles 
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tendo em vista que as noções de área, perímetro e volume aparecem tanto em 

Geometria quanto em Grandezas e Medidas. A BNCC traz a seguinte definição 

sobre Geometria. 

 

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 
procedimentos necessários para resolver problemas do mundo 
físico e de diferentes áreas do conhecimento. Estudar posição e 
deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de 
figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento 
geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para 
investigar propriedades, produzir conjecturas e produzir argumentos 
geométricos convincentes. As ideias Matemáticas fundamentais 
associadas a essa temática são, principalmente, construção, 
representação e interdependência (BRASIL, CNE, 2018, p. 271). 

 

Com relação às grandezas e medidas, a BNCC explica que: 

  

[a]s medidas quantificam grandezas do mundo físico e são 
fundamentais para a compreensão da realidade. Assim, a unidade 
temática Grandezas e Medidas, ao propor o estudo das medidas e 
das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece 
a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, como 
Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, 
energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, 
densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa 
unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação 
da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a 
construção do pensamento algébrico. (BRASIL, 2018a, p. 273). 
 

  No Ensino Fundamental - Anos Iniciais, espera-se que os estudantes 

identifiquem localização ou trajetória de objetos com o uso de coordenadas 

cartesianas. Há a expectativa de que o estudante resolva situações-problema que 

envolvam área ou proporcionalidade na ampliação ou redução de polígonos. As 

habilidades estabelecidas neste eixo de conhecimento da matriz de referência 

também abordam a resolução de problemas envolvendo o Sistema Monetário 

Brasileiro, além de unidades de medidas padronizadas de capacidade, 

comprimento, massa e tempo. 

No Ensino Fundamental - Anos Finais, há ampliação nos conceitos 

abordados no ciclo anterior e destaque para a aproximação da Geometria com a 
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Álgebra e para as relações entre grandezas geométricas com grandezas não 

geométricas, tais como velocidade, densidade, energia, entre outras. 

No Ensino Médio, em continuidade a essas aprendizagens, o foco é a 

construção de uma visão integrada da Matemática, aplicada à realidade, conforme 

anteriormente anunciado. Nesse contexto, quando a realidade é a referência, é 

preciso levar em conta as vivências cotidianas dos estudantes do Ensino Médio, 

envolvidos, em diferentes graus estabelecidos por suas condições 

socioeconômicas, pelos avanços tecnológicos, pelas exigências do mundo do 

trabalho, pela potencialidade das mídias sociais, entre outros. 

Tais considerações colocam a área de Matemática e suas Tecnologias 

diante da responsabilidade de aproveitar todo o potencial já constituído por esses 

estudantes, para promover ações que estimulem e provoquem seus processos de 

reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de pensar criativos, 

analíticos, indutivos, dedutivos e sistêmicos e que favoreçam a tomada de decisões 

orientadas pela ética e o bem comum. “Para que esses propósitos se concretizem 

nessa área, os estudantes devem desenvolver habilidades relativas aos processos 

de investigação, de construção de modelos e de resolução de problemas. Para 

tanto, eles precisam mobilizar seu modo próprio de raciocinar, representar, 

argumentar, comunicar e, com base em discussões e validações conjuntas, 

aprender conceitos e desenvolver representações e procedimentos cada vez mais 

sofisticados”. (BRASIL, 2018, p. 518). 

 

4.3.2 Eixos do Conhecimento das matrizes de Língua Portuguesa 
 

 O domínio da língua é fator primordial na comunicação e interação do 

indivíduo com o semelhante, com o meio e condição primordial de sua emancipação. 

Por essa razão, o ensino da Língua Portuguesa contempla, além da importância de 

uma disciplina curricular, a responsabilidade de se trabalhar com um dos principais 

meios de expressão do estudante brasileiro. Ao dominar a língua e compreender 

suas variações, é possível se posicionar nos diferentes campos de conhecimento e 

ampliar sua participação social. De acordo com o Currículo em Movimento da 

SEEDF, 
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[...] o ensino de Língua Portuguesa tem por objetivo precípuo 
desenvolver multiletramentos, um conjunto de novas práticas de 
leitura, de escrita e de análise crítica a partir de práticas de 
linguagens contemporâneas e colaborativas que fortaleçam o papel 
ativo do estudante evidenciando seu protagonismo e participação 
crítica (SEEDF, 2018, p.17). 

 

Tendo em vista que o SIPAEDF tem no Currículo em Movimento e na BNCC 

o seu alicerce, a matriz de referência para o Ensino Fundamental e Médio 

compreende que é a formação integral do estudante um norteador desta avaliação. 

Partindo desse princípio, a formação só pode ser alcançada com vistas ao fomento 

da autonomia do educando, quem deve ser preparado não só para a aquisição da 

leitura e escrita, mas para a apropriação da língua, desenvolvendo suas 

potencialidades. 

A língua é considerada um instrumento de poder, por meio do qual é 

possível a construção de conhecimentos, a inserção sócio-cultural e política e a 

apropriação de todos os tipos de saberes vinculantes. Nessa compreensão, é 

responsabilidade relevante da unidade escolar a garantia do desenvolvimento 

dessas habilidades, de forma que o educando possa ter acesso a todo 

conhecimento produzido e compartilhado historicamente.  

 Em todos os níveis, a Língua Portuguesa é um instrumento basilar para a 

formação de um indivíduo crítico que ocupa seu espaço social de maneira 

responsável. Ao longo da trajetória escolar, o ensino da língua torna-se 

gradativamente mais complexo, proporcionando um domínio mais amplo de seu uso 

como instrumento de interação social. Assim, espera-se que ao concluir o Ensino 

Médio o aluno seja capaz de fazer perfeitamente uso da língua para expressar-se e 

compreender o espaço e os outros indivíduos.   

Compreende-se, portanto, à luz do Currículo em Movimento e da BNCC, 

norteadores da matriz de referência do SIPAEDF, que o aprendizado da língua não 

se dá sem seu contexto de uso e sem que se observe suas variações históricas e 

sua manifestação diversa em diferentes culturas. Entre as competências 

esperadas, a BNCC recomenda 
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[u]tilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que 
respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 
contemporâneo. (BRASIL, 2018a, p. 63). 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o ensino de 

Língua Portuguesa deve propiciar a análise crítica dos discursos para que o aluno 

possa identificar pontos de vista, valores e eventuais preconceitos neles veiculados 

como parte do processo de multiletramentos. O ensino deve constituir-se “em fonte 

efetiva de autonomia para o sujeito, condição para a participação social 

responsável” (BRASIL, 1998, p. 59). 

A aprendizagem é um complexo e intrincado processo de modificação, 

reorganização e construção contínua, sendo necessário considerar o que o 

educando traz consigo e a adequação da ação pedagógica ao momento correto da 

aprendizagem. As interações com o meio social e a unidade escolar permitem 

situações comunicativas entre os pares de maneira que alunos e professores, em 

mútuo auxílio, alcancem o êxito do processo. 

Destarte, sabendo que o Currículo do Ensino Médio está sendo revisto, 

recorre-se a perspectiva da BNCC em diálogo com os princípios do Currículo em 

Movimento do Ensino Fundamental a fim de se levar para o Ensino Médio, entre 

outros objetivos, o de “ampliar as formas de participação social, o entendimento e 

as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar 

aprendendo” (BRASIL, 2017, p. 483). Até o final do Ensino Médio o estudante deve  

alargar sua competência comunicativa e entender o uso da língua como ação que 

transforma o mundo e pelo mundo é transformada em uma relação dialética  

(SEEDF, 2014).  

Assim sendo, nas matrizes de língua portuguesa do SIPAEDF, tendo em 

vista os documentos oficiais e sobretudo Currículo em Movimento, os eixos do 

conhecimento referentes à área são: oralidade, leitura, análise linguística/semiótica 

e, especificamente na Matriz de Referência de alfabetização, acrescenta-se a 

dimensão da escrita. 
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(i) Oralidade 

 

No eixo da Oralidade, de acordo com a BNCC, bem como com o Currículo 

em Movimento, nota-se uma articulação com os demais eixos no sentido de que o 

aluno deve se apropriar dos saberes da língua por meio da utilização de variados 

gêneros textuais, especialmente daqueles com mais trânsito no meio social.  

É notável na alfabetização as novas formas de relação com o mundo 

vividas pela criança. A oralidade reflete essas mudanças e deve promover o 

desenvolvimento para aquisição dos sistema de escrita como outras formas de 

representação. Esta etapa está consubstanciada à oralidade e à escrita, isto é, o 

trabalho da conscientização fonológica da articulação entre letras e sons, a 

apresentação do alfabeto à criança com a codificação e decodificação dos sons da 

língua para a escrita deve ser um objetivo precípuo. Faz-se importante ainda 

compreender que alfabetizar deve se articular com a ideia de letramento, isto é, 

consubstanciar o sistema alfabético com as práticas sociais de leitura e escrita. 

Nos Anos Iniciais e Finais promovem-se as interações discursivas e as 

estratégias de fala e escuta veiculados oralmente. Esse eixo, portanto, estará não 

só articulado com os demais eixos, como trabalhado de forma contextualizada a fim 

de proporcionar interações significativas. No Ensino Médio, se dá continuidade e se 

busca consolidar esse entendimento de que a oralidade é a manifestação viva e 

dinâmica da língua.  

Sob o escopo do SIPAEDF, a oralidade é avaliada de forma direta, com 

gravação de áudio, no 2º ano do Ensino Fundamental, e de forma indireta dos 

demais anos e séries. Leva-se em conta aqui a apreciação da capacidade de o 

aluno interagir em diferentes contextos e ser capaz de produzir a comunicação com 

um variado repertório, de modo reflexivo, crítico e desprovido de qualquer 

preconceito linguístico. 

 

(ii) Leitura 

 

No eixo da Leitura, se observa a polissemia da língua, por meio da reflexão, 

inferência, analogia, formulação de hipóteses, conclusões, entre outros. Aqui 
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evidencia-se a importância do trabalho com gêneros textuais portadores de uma 

variedade representativa da vida em sociedade que proporcionam a aproximação 

da língua aplicada às práticas sociais, em uma integração fundamental, sem a qual 

não há letramento. 

Em sintonia com o Currículo em Movimento, o eixo Leitura no processo de 

alfabetização é apresentado pelo trabalho didático com gêneros textuais que 

possibilitam o envolvimento com leitura, oralidade e escrita integrados. Leva-se em 

consideração aqui a percepção que a criança tem no ouvir e interpretar histórias, 

viabilizando o letramento e sua “oportunidade de ampliação de mundo” (SEEDF, 

2018, p.18).  

No eixo da Leitura, é desejável que os alunos dos Anos Iniciais, ao final 

desta etapa, saibam identificar elementos/estrutura que compõem a narrativa/fases 

da narrativa, interpretar informações explícitas em textos, analisar as relações de 

intertextualidade, entre outros.  

Nos Anos Finais, espera-se um nível mais avançado da leitura e de sua 

interpretação, como identificar tese e argumentos em um texto, relacionar 

elementos constitutivos de textos do gênero discursivo da esfera 

jornalística/midiática, distinguir fato de opinião, bem como analisar marcas de 

parcialidade em textos jornalísticos etc.  

No Ensino Médio, se espera que o aluno já tenha o domínio da 

interpretação textual proveniente no Ensino Fundamental e pertinentes ao contexto 

vivido pelo jovem. Deve haver, portanto, um aprofundamento nas relações 

discursivas por meio da compreensão e análise da estrutura textual, dentro de seus 

diversos gêneros, levando-se em consideração as correntes e escolas literárias, 

sem desprezar outras influências culturais manifestadas no Brasil, como a africana, 

portuguesa, indígena, etc.  

 

(iii) Análise linguística/semiótica 

 

No eixo da Análise linguística/semiótica, se notabiliza uma visão estrutural 

da língua, com vistas a aquisição da capacidade reflexiva, crítica, interativa e 

contextual na produção de discursos, possibilitando ao aluno a apropriação dos 
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mecanismos que possibilitam relacionar elementos essenciais em uma 

comunicação.  

 

Além disso, também considera as atividades metalinguísticas, 
semânticas e pragmáticas, de modo que estudantes se apropriem 
de instrumentos para identificarem unidade e compreenderem 
relações entre essas em determinado contexto. (SEEDF, 2018, p. 
19). 

 

Em todos os níveis do ensino-aprendizagem, a apropriação do sistema 

linguístico na sua totalidade não está dissociada de suas práticas discursivas. 

Conforme Bagno (2002), 

 

[u]ma das tarefas do ensino de língua na escola seria, então, 
discutir os valores sociais atribuídos a cada variante lingüística, 
enfatizando a carga de discriminação que pesa sobre determinados 
usos da língua, de modo a conscientizar o aluno de que sua 
produção lingüística, oral ou escrita, estará sempre sujeita a uma 
avaliação social, positiva ou negativa. [...] É mais do que justo que o 
professor explique com base em teorias linguísticas consistentes, a 
origem e o funcionamento das formas linguísticas consideradas 
não-padrão, que mostre as regras gramaticais que governam cada 
uma delas. Isso deixará claro que as opções alternativas à regra-
padrão tradicional não são caóticas nem confusas nem incoerentes: 
muito pelo contrário, obedecem a regras tão lógicas e consistentes 
quanto as que governam a opção-padrão e por isso podem ser 
explicadas cientificamente (p. 76). 

 

O ensino da língua associa-se ao ensino de valores e respeito. O Brasil 

apresenta uma variedade de uso da língua portuguesa que se manifesta em 

sotaques, expressões, vocabulários e estruturas frasais particulares – uma 

diversidade que a unidade escolar, a família e o aluno devem respeitar. A língua é 

única, mas apresenta variações linguísticas. O domínio de um maior repertório 

possibilitará que o estudante circule em um maior campo de atuação social e atinja 

seus objetivos linguísticos com maior clareza. Embora todos falem a mesma língua 

e que ainda criança domina-se a estrutura gramatical responsável por nossa 

comunicação, a unidade escolar tem potencial para ampliar e aprimorar nosso 

domínio linguístico nos permitindo o melhor uso da língua. 
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Para o eixo em questão, o SIPAEDF considera a BNCC ao compreender 

como relevante que  

 

[...] os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a 
norma-padrão não devem ser tomados como uma lista de 
conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como 
propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento da língua no 
contexto dessas práticas (BRASIL, 2017, p. 135).  

 

Desse modo, neste eixo, também em conformidade com o Currículo em 

Movimento, a apropriação do sistema da escrita na alfabetização se faz de forma 

indissociável de letramento uma vez que o ensino da normatização da língua é 

intrínseca ao contexto das práticas sociais.  

Para além da norma padrão, nos Anos Iniciais, espera-se que o aluno saiba 

justificar o uso da concordância verbal e nominal em situações contextuais, não 

esquecendo, por exemplo, a variação linguística e justificando usos formais ou 

informais da língua.  

Nos Anos Finais, têm-se a expectativa de que os alunos saibam analisar 

efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação e outras notações. O aluno 

deve reconhecer a gramática – nomenclaturas e classificações – por sua 

importância para o aprendizado de uma língua, tendo em vista que ao compreender 

a estrutura, a aplicação torna-se mais simples, mais natural.  

No Ensino Médio, espera-se que o jovem saiba não só identificar elementos 

de coesão e coerência, elementos morfossintáticos, mas sobretudo que ele não 

perca de vista esses elementos inseridos nas variantes linguísticas  presentes na 

sociedade. Nesse eixo, valoriza-se a capacidade de o jovem analisar a 

complexidade discursiva intrínseca ao texto, a construção de significados a partir do 

contexto de produção e a tomada de posição que faz também do estudante um 

ativo produtor de discurso.  
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(iv)      Escrita 

 

A escrita é considerada uma linguagem e uma função cultural complexa. O 

processo desde a alfabetização é desencadeado com o acesso à cultura escrita. As 

experiências de leitura e escrita devem adequar-se à prática social, de maneira que 

o estudante perceba a possibilidade de representar os objetos da realidade por 

meio dos seus esforços intelectuais. 

 

[É] imprescindível que o estudante compreenda que o processo de 
construção do texto é dinâmico e perpassa geração de ideias, 
seleção e decisão sobre conteúdo e gênero, revisão e edição final 
com o objetivo de aperfeiçoamento e adequação do texto ao 
contexto da comunicação (SEEDF, 2018, p. 19). 

 

Assim sendo, a escrita na Alfabetização é outro eixo que, articulado aos 

demais, promove a interação entre os indivíduos com a palavra oralizada convertida 

em signo pela escrita. Esta representa ideias, sujeitos, personagens, lugares, enfim, 

papéis sociais desempenhados na história conduzindo a um mundo que se mostra 

para a criança.  

No Ensino Fundamental, a escrita pretende levar o estudante ao domínio dos 

processos linguísticos, à reflexão e à prática social da língua e ainda ao 

desenvolvimento dos processos cognitivos que promovem a reflexão, a geração e a 

seleção de ideias, favorecendo o processo comunicativo no decorrer da ampliação 

da sua visão de mundo. 

O trabalho de desenvolvimento da escrita começa desde os primeiros 

contatos do aluno com a língua e torna-se mais complexo gradativamente ao longo 

de sua trajetória escolar. A escrita revela a  leitura de mundo, a visão crítica e 

reflexiva do estudante, e sua avaliação deve ser abordada em todas as etapas de 

seu desenvolvimento escolar, entretanto, sua implantação no SIPAEDF inicia-se na 

alfabetização e progressivamente será inserida nas demais etapas de ensino.  
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4.4 Apresentação das matrizes de matemática e língua portuguesa 
 

 

Na sequência, serão apresentadas as matrizes de matemática e de língua 

portuguesa, respectivamente, do 2º ano do ensino fundamental à 3ª série do Ensino 

Médio, em tabelas, conforme organização própria da Taxonomia de Bloom revisada 

e escolhas sobracitadas 

.   
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MATRIZ 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Números 
Probabilidade 
e Estatística 

Identificar informações 
expressas em tabelas e 

gráficos. 

Relacionar quantidade/símbolo até a 
ordem das centenas a partir da 
compreensão do Sistema de 
Numeração Decimal (SND). 

Resolver situações- problema 
envolvendo as diferentes ideias da 
adição e da subtração, envolvendo 

números de até três ordens. 

    
Identificar sequências de 2 em 2, 3 em 

3, 5 em 5, 10 em 10. Resolver situações- problema 
envolvendo as ideias da multiplicação 

com o suporte de imagens, envolvendo 
números de até três ordens. 

     Classificar resultados de eventos 
cotidianos aleatórios como 

"impossível", "improvável", "provável" 
e "certo". 

Pensamento 
Algébrico 

    

Organizar sequências de números 
naturais de até três ordens em ordem 

crescente ou decrescente a partir de um 
número qualquer. 

    

Geometria, 
Grandezas e 

Medidas 
  

Relacionar unidades padrões: metro, 
litro e quilograma a objetos do 

contexto social que são medidos por 
elas. 

Resolver situações-problemas utilizando 
a troca de cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro em função dos seus 

valores. Comparar a localização e 
trajetórias de pessoas e de 

objetos no espaço, 
considerando      um ou 

mais pontos de referência. 

  
Organizar fatos e acontecimentos 
utilizando unidades de medidas de 

tempo (dia, mês e ano). 

Comparar e ordenar objetos a partir da 
estimativa das grandezas: comprimento, 

capacidade ou massas. 
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MATRIZ 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
conhecimento 

Eixo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Probabilidade e 
Estatística 

Identificar em eventos 
cotidianos aleatórios 
todos os resultados 

possíveis, estimando 
os que têm maiores 
ou menores chances 

de ocorrência. 

  

Resolver problemas cujos dados sejam 
apresentados em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de colunas na 
representação e/ou resolução de 

situações-problema. 

    

Números e 
Álgebra 

  

Reconhecer em contextos cotidianos 
a ideia fracionária de metade, 

metade da metade e décima parte 
em quantidades discretas e 

contínuas. 

Resolver situações-problemas que 
envolvem diferentes significados de 
operações de adição e subtração de 

números naturais, com ou sem 
agrupamento ou desagrupamento. 

Analisar regularidades do 
Sistema de Numeração 

Decimal, envolvendo 
numerais até o 9999, 

estabelecendo relações de 
comparação ou 

ordenamento de números 
naturais, com ou sem uso 

da reta numérica. 
Avaliar resolução 

de situação-
problema 

envolvendo a 
adição e 

subtração de 
números naturais 

identificando 
incoerência no 

processo 
resolutivo. 

Resolver situações-problema que 
envolvem os fatos fundamentais da 

multiplicação e as ideias de 
configuração retangular e 

proporcionalidade. Inferir regularidades em 
sequências (recursivas ou 

repetitivas), incluindo 
adições e subtrações 

sucessivas, figuras, letras 
ou palavras, identificando 
os elementos faltantes ou 

seguintes. 

Resolver situações-problema que 
envolvem divisão, significados de medir 
e partilhar, com quantidades até 99 e 

um algarismo no divisor. 

Utilizar a ideia de igualdade na escrita 
de diferentes sentenças de adições ou 
subtrações de dois números naturais 

que resultem na mesma soma ou 
diferença. 
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Geometria, 
grandezas e 

medidas 

Identificar o 
instrumento de 

medida, padronizado 
ou não, mais 

conveniente para 
medir as grandezas 

de comprimento, 
tempo e capacidade. 

Relacionar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera) e 
planas a objetos do mundo físico. 

Resolver problemas que envolvam 
relações entre cédulas e moedas do 

sistema monetário brasileiro em 
situações do cotidiano. 

Identificar localização ou 
trajetórias de objetos e 

pessoas em malhas 
quadriculadas ou em 
mapas, com base em 

critérios pré-determinados 
de direção e sentido. 

  

Reconhecer as partes 
que compõem 

diferentes figuras 
tridimensionais 

Estimar medidas de massa, capacidade 
e comprimento, utilizando unidades não 
padronizadas em situações-problema. 

Relacionar as unidades de 
medida de tempo mais 

significativas no cálculo da 
duração do tempo de um 
evento (Ano e mês, mês e 
semana, semana e dia, dia 

e hora). 

Estabelecer relações cronológicasem 
situações da vida humana. 
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MATRIZ 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Probabilidade e 
Estatística 

    
Resolver situações-problema simples 

envolvendo contagem de possibilidade. 

Analisar dados 
apresentados em tabelas 

de dupla entrada e gráficos 
pictóricos, de coluna ou de 

barra na resolução de 
situações-problema. 

  

Números e 
Álgebra 

  

Comparar escritas numéricas, até 
99999, inclusive com números 

decimais até o centésimo, 
considerando as características do 

sistema de numeração decimal.  

Resolver situação-problema que envolva 
diferentes significados de operações de 

adição e subtração com números 
naturais e decimais. 

Inferir regularidades em 
sequências numéricas de 

números naturais 
envolvendo as operações 
fundamentais e contextos 

não numéricos. 

Avaliar resolução 
de situação-

problema 
envolvendo a 

multiplicação de 
números naturais 

identificando 
incoerência no 

processo 
resolutivo. 

Resolver situação-problema que envolva 
diferentes significados de operações de 

multiplicação e divisão com números 
naturais. 

Estabelecer relação entre número 
fracionário e suas diferentes 
representações em contextos 

sociais. 

Estabelecer relações inversas entre 
adição e subtração na resolução de 

situações-problema. 

Determinar o número desconhecido que 
torna verdadeira uma igualdade 

envolvendo pelo menos uma das 
operações fundamentais com números 

naturais. 

Geometria, 
grandezas e 

medidas 

Reconhecer os 
elementos (bases, 
número de faces, 

vértices e arestas) das 
figuras espaciais: 
cilindros, cones, 

pirâmides, 
paralelepípedos e 

cubos. 

Relacionar figuras geométricas 
espaciais (prismas, pirâmides, 

cilindros e cones) a suas 
planificações. 

Resolver problemas que apresentem 
situações de compra e venda e formas 

de pagamento, envolvendo termos como 
troco e desconto, inclusive com valores 
decimais, sem o uso de porcentagem. 

Relacionar as unidades de 
medida de tempo mais 
significativas: hora e 

minuto; hora e dia; dia e 
semana; semana e mês; 

mês e ano, em contexto de 
situações-problema. 

Identificar 
informações em 

textos que 
envolvam 
medidas 

padronizadas ou 
não de 

capacidade, 
comprimento e 

massa.  
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Determinar simetria de reflexão em 
figuras e em pares de figuras 

geométricas planas  desenhadas em 
malhas quadriculadas. 

Identificar localização ou 
trajetórias de objetos e 

pessoas em mapas, plantas 
ou croquis, reconhecendo 

termos como: paralelo, 
perpendicular e mudança 

de direção e sentido. 

Resolver situações-problemas que 
envolvam o cálculo de perímetro de 

figuras planas retangulares em malha 
quadriculada. 

 
MATRIZ 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Probabilidade e 
estatística 

    

Resolver situações-problema 
envolvendo noções de possibilidade e 

probabilidade. 

Analisar dados 
apresentados em tabelas 

de dupla entrada e gráficos 
pictóricos, de colunas, de 
barras, de setores ou de 
linhas na resolução de 
situações-problema. 

  
Resolver situações-problema 

envolvendo noções de combinação 
associada à multiplicação e tabela. 

Números e 
Álgebra 

  
Identificar frações como parte de um 

todo e parte de quantidades em 
contextos diversos  

Resolver situações-problema que 
envolvem os diversos significados das 
operações de adição e subtração com 
números decimais e fracionários com 

denominadores iguais ou diferentes por 
meio de equivalências simples. 

Comparar escritas 
numéricas, inclusive com 
números decimais até o 

centésimo, considerando as 
características do sistema 

de numeração decimal.  

Avaliar resolução 
de situação-

problema 
envolvendo 
operações 

fundamentais ou 
situações-
problema, 

identificando 
incoerência no 

processo 
resolutivo. 

Resolver situações-problema que 
envolvem os diversos significados de 

operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão com números 

naturais. 
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Resolver situações-problema com 
números decimais e fracionários, 

realizando  associações: decimal x 
fracionário, fracionário x porcentagens 
mais usuais (10%, 25%, 50%, 75% e 

100%). 

Inferir regularidades em 
sequências geométricas 

e/ou numéricas com 
números naturais. 

Estabelecer relações inversas entre 
adição e subtração, bem como entre 
multiplicação e divisão resolução de 

situações-problema. 

Resolver problema cuja conversão em 
sentença matemática seja uma 

igualdade com uma operação em que 
um dos termos é desconhecido. 

Geometria, 
grandezas e 

medidas 
  

Associar figuras planas a espaciais 
considerando seus elementos de 

composição: arestas, vértices, 
ângulos e faces. 

Resolver problemas que apresentem 
situações de compra e venda e formas 

de pagamento, envolvendo troco, 
desconto, orçamento e prestações, 

inclusive com valores decimais. 

  

Avaliar tomada 
de decisões em  

situações-
problema que 

envolvam 
duração de 

evento.  

Resolver situações-problema utilizando 
unidades de medida padronizadas e 

suas transformações mais usuais:  km 
/m/ cm / mm, kg /g / mg, l / ml. 

Identificar localização ou trajetória de 
objetos e pessoas utilizando 
coordenadas cartesianas (1º 

quadrante), averiguando a mudança 
de direção, sentido e giro.  

Resolver situações-problema que 
envolvam a comparação de área e 

perímetro de figuras planas retangulares 
desenhadas em malha quadriculada. 
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MATRIZ 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Números e 
Álgebra 

Reconhecer as representações 
decimais dos números racionais 
como uma extensão do sistema 

de numeração decimal, 
identificando a existência de 

“ordens” como décimos, 
centésimos e milésimos. 

Entender fração como 
representação que 
está associada a 

diferentes significados. 

Resolver problemas de adição, subtração, 
multiplicação e divisão envolvendo números 

racionais não negativos. 

    

Resolver problemas de potenciação e 
radiciação envolvendo números naturais. 

Utilizar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 100 e 1000 em situações-problema. 

Determinar elemento desconhecido em 
igualdade matemática envolvendo 

representações simbólicas. 

Probabilidade e 
Estatística 

Reconhecer probabilidade como 
a razão entre o número de 

resultados favoráveis e o total de 
resultados possíveis em um 

espaço amostral equiprovável. 

  

Calcular a probabilidade de um evento 
aleatório, expressando-a por número racional 

(forma fracionária, decimal e percentual). 

Interpretar informações 
apresentadas em gráficos e 

tabelas com diferentes 
formas de representações. 

  
Resolver situação-problema que envolva dados 

de pesquisa. 

Geometria, 
Grandezas e 

Medidas 

Reconhecer figuras planas 
semelhantes em situações de 

ampliação e de redução, com o 
uso de malhas quadriculadas ou 

plano cartesiano. 

Reconhecer 
instrumentos de 

medidas em 
situações-problema.  

Resolver problema envolvendo o cálculo de 
perímetro de figuras planas. 

Analisar mudanças que 
ocorrem no perímetro e na 
área de um quadrado ao se 

ampliar ou reduzir 
igualmente a medida de seu 

lado. 

  

Identificar elementos de prismas 
e pirâmides (vértices, arestas e 

faces) com vistas a ampliar 
percepção espacial. 

Reconhecer os conceitos de 
ponto, reta e plano e a posição 

relativa entre os elementos. 

Nomear figuras planas por meio 
das suas características. 

Resolver problema utilizando relações entre 
diferentes unidades de medida. 
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MATRIZ 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Números e 
Álgebra 

Identificar a localização de 
números racionais na reta 

numérica. 

Identificar diferentes 
representações de um 

número racional. 

Utilizar os conceitos de Mínimo Múltiplo 
Comum (MMC) e Máximo Divisor Comum 

(MDC) entre números naturais em situações-
problema. 

    

Resolver problema com números racionais 
envolvendo as operações de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 
radiciação. 

Reconhecer equação ou 
inequação do 1º grau que 
representa um problema. 

Resolver situações-problema que representem 
variação direta ou inversa de proporcionalidade 

entre duas grandezas. 

Resolver situações-problema que envolvam 
equações do 1º grau. 

Resolver situações-problema envolvendo razão 
e proporção. 

Probabilidade e 
Estatística 

  
  
  

  
  
  

Resolver situações-problema que envolvam 
porcentagem. 

Analisar dados 
apresentados em gráficos e 

tabelas em situações do 
cotidiano. 

  
  
  

Calcular juros simples em situações do 
cotidiano. 

Calcular a média aritmética e ponderada de um 
conjunto de dados. 

Geometria, 
Grandezas e 

Medidas 

Identificar ângulos 
complementares, suplementares 

e opostos pelo vértice e suas 
respectivas propriedades. 

Identificar 
propriedades e/ou 
medidas que se 

modificam ou não se 
alteram em figuras 

homotéticas. 

Calcular a área de figuras planas por meio de 
composição e decomposição em triângulos, 

retângulos ou quadrados. 

    

Resolver situações-problema que envolvam 
soma dos ângulos internos de um triângulo. 

Resolver problemas envolvendo ângulos 
formados por retas paralelas cortadas por uma 

transversal. 

Calcular o volume de blocos retangulares. 
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MATRIZ 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Números e 
Álgebra 

Reconhecer os números 
reais na reta numérica. 

Identificar a relação entre as 
representações algébrica e 

geométrica de um sistema de 
equações do 1º grau. 

Efetuar cálculos simples com valores de raízes 
exatas e/ou aproximadas de números reais.  

    

Efetuar cálculos envolvendo as propriedades da 
potenciação e/ou da radiciação. 

Resolver situações-problema que envolvam cálculo 
do valor numérico de expressões algébricas. 

Identificar expressão algébrica 
que representa regularidade 
observada em sequências de 
números ou figuras (padrões). 

Resolver situações-problema com equações do 2º 
grau do tipo ax²=b. 

Resolver situações-problema cuja modelagem 
envolve sistema de equações do 1º grau. 

Probabilidade e 
Estatística 

Reconhecer os valores 
de medidas de 

tendência central de 
uma pesquisa estatística 

(média, moda e 
mediana) 

compreendendo seus 
significados. 

  
Resolver situações-problema de contagem cuja 

solução envolva a aplicação do princípio 
multiplicativo. 

  

Avaliar a adequação de 
diferentes tipos de 

gráficos para representar 
um conjunto de dados. 

Avaliar as resoluções de  
situações-problema, 

envolvendo cálculo de 
porcentagens em 
situações reais de 

consumo. 

Geometria, 
Grandezas e 

Medidas 
  

Identificar propriedades de 
quadriláteros usando 

congruência de triângulos. 

Resolver situações-problema que envolvam o 
cálculo do comprimento da circunferência ou a área 

do círculo. 

  
Classificar triângulos e 

quadriláteros por meio de suas 
propriedades. 

Resolver situações-problema que envolvam 
grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais. 

Resolver situações-problema que envolvam ângulos 
opostos pelo vértice, adjacentes consecutivos, 

complementares e suplementares. 

Resolver situações-problema que envolvam a 
composição e decomposição de áreas de figuras 

planas (triângulos, retângulos e círculos). 
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MATRIZ 9º ANO  DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Números e 
Álgebra 

Reconhecer números 
reais nas diferentes 
representações do 

cotidiano. 

  

Resolver situações-problema que envolvam 
equações do 1º e 2º grau. 

Analisar o gráfico 
de uma função 
polinomial de 1º 
ou 2º grau em 

situações-
problema. 

  
Resolver operações que envolvam números reais, 
inclusive potências com expoentes fracionários. 

Resolver situações-problema que possam ser 
representadas por equações polinomiais de 2º grau 

utilizando os processos de fatoração algébrica. 

Probabilidade e 
Estatística 

    

Calcular as medidas de tendência central de um 
conjunto de dados de uma pesquisa. 

Analisar 
informações em 

gráficos 
divulgados pela 

mídia,observando 
escalas, 

legendas, fontes, 
datas, entre 

outros. 

Avaliar a probabilidade da 
ocorrência de eventos aleatórios 

para a tomada de decisão em 
situações cotidianas. 

Associar informações apresentadas em listas e/ou 
tabelas simples aos gráficos que as representam e 

vice-versa. 
Julgar os resultados de uma 
pesquisa para a tomada de 

decisão e formulação de 
soluções dos problemas da 

sociedade moderna. 
Calcular a probabilidade em experimentos aleatórios, 
envolvendo eventos independentes e dependentes. 

Geometria, 
Grandezas e 

Medidas 
    

Resolver problema utilizando propriedades de 
polígonos, como por exemplo, soma de ângulos 

internos, número de diagonais, cálculo da medida de 
cada ângulo interno nos polígonos regulares. 

    

Resolver problemas utilizando relações métricas do 
triângulo retângulo. 

Resolver problemas utilizando o Teorema de 
Pitágoras em contextos do cotidiano. 

Resolver problema envolvendo noções de volume de 
prismas e cilindros retos. 

Resolver problema que envolva polígonos inscritos e 
circunscritos em uma circunferência. 

Resolver situações-problema utilizando semelhanças 
e congruências de triângulos. 

Resolver situações-problema que envolvam relações 
entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na 

circunferência. 
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MATRIZ 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO MATEMÁTICA 

Eixo do 
conhecimento 

Eixo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Probabilidade e 
Estatística 

    

Resolver operações com conjuntos em 
contexto de levantamento de dados. 

Analisar dados 
obtidos por 
amostras 

estatísticas. 

Avaliar a adequação de 
diferentes tipos de diagramas e 
de gráficos para representar um 
conjunto de dados estatísticos. 

Resolver problema com informações 
apresentadas em tabelas e/ou gráficos.. 

Números e 
Álgebra 

  

Identificar diferentes 
significados e representações 

dos números reais e suas 
operações, bem como a sua 

representação na reta 
numérica. 

Resolver situação-problema envolvendo  
função afim. 

Analisar 
representação 

algébrica e 
gráfica de função 

afim ou 
quadrática. 

Julgar tomadas de decisão 
relativas a investimentos 

efinanciamentos em contexto de 
matemática financeira. 

Resolver situação-problema envolvendo 
conjuntos numéricos (união, interseção, 

complementar, etc). 

Resolver situação-problema  envolvendo 
juros simples ou compostos. 

Resolver situação-problema  envolvendo 
função quadrática. 

Geometria, 
grandezas e 

medidas 
    

Resolver problemas que envolvam o 
teorema de Tales em figuras 

semelhantes. 

Interpretar 
informações que 

empregam 
unidades de 
medida de 
diferentes 

grandezas e as 
conversões 

possíveis entre 
elas. 

  

Resolver problemas envolvendo o 
Teorema de Pitágoras e as demais 
relações métricas fundamentais do 

triângulo retângulo. 

Resolver situação-problema que envolva 
perímetro ou área de figuras planas. 

Resolver problema que envolva 
congruência e/ou semelhança de 

triângulos. 

Resolver situação-problema envolvendo 
as propriedades dos polígonos. 

Resolver problema que envolva os pontos 
notáveis do triângulo (incentro, ortocentro, 

baricentro e circuncentro) e/ou as 
cevianas notáveis (mediana, bissetriz e 

altura) 
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MATRIZ 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO MATEMÁTICA 

Eixo do 
conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Probabilidade e 
Estatística 

    
Resolver situações-problema de 

contagem na ocorrência de determinado 
evento. 

  

Realizar inferências a partir de 
tabelas e gráficos com base em 
dados obtidos em pesquisas por 

amostras estatísticas. 

Números e 
Álgebra 

Reconhecer 
progressões aritméticas 

e geométricas em 
sequências numéricas. 

Identificar a representação 
algébrica e/ou gráfica de 

funções exponencial, 
logarítmica ou trigonométrica. 

Resolver situação-problema que envolva 
funções exponenciais e logarítmicas. 

Analisar as 
características 
fundamentais 

(domínio, 
imagem, 

crescimento, 
período, 

frequência, 
amplitude, entre 

outras) de função 
exponencial, 

logarítmica ou 
trigonométrica. 

  

Resolver situação-problema  que  envolva 
soma dos termos de progressão 

aritmética ou geométrica. 

Resolver situação-problema em contextos 
que envolvem fenômenos periódicos reais 
associando suas representações com as 

funções seno e cosseno no plano 
cartesiano. 

Resolver problema envolvendo 
representação algébrica ou gráfica de 

sistema linear. 

Resolver situação-problema envolvendo a 
análise combinatória. 

Resolver problema envolvendo 
representação e operações com matrizes. 

Resolver situação-problema que envolva 
Progressão Aritmética ou Geométrica. 

Resolver problema que envolva a 
discussão de um sistema linear. 

Geometria, 
grandezas e 

medidas 
  

Identificar a relação entre o 
número de vértices, faces 
e/ou arestas de poliedros 

expressa em um problema. 

Resolver problema envolvendo a área 
total ou volume de prismas, pirâmides ou 

esfera 

    

Resolver problema que envolva razões 
trigonométricas no triângulo retângulo 

(seno, cosseno e tangente). 

Resolver problemas que envolvam Lei dos 
senos e Lei dos cossenos. 

Aplicar relações diversas no ciclo 
trigonométrico. 



SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 59 
 

MATRIZ 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO MATEMÁTICA 

Eixo do 
conhecimento 

Eixos Cognitivos 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Probabilidade e 
estatística 

Reconhecer eventos 
dependentes e 

independentes em 
experimentos aleatórios. 

  

Resolver situações-problema 
envolvendo o cálculo da probabilidade 

de um evento. Analisar indicadores 
sociais a partir de dados 

estatísticos. 
Avaliar situações nas quais 

seja necessário fazer 
escolhas utilizando 

conhecimentos sobre 
probabilidade. 

Resolver situações-problema que 
envolvam o cálculo de frequência 

absoluta e frequência relativa de uma 
variável. 

Resolver situações-problema que 
envolvam o cálculo das medidas de 
tendência central e das medidas de 

dispersão. 

Comparar conjuntos de 
dados estatísticos por 

meio de diferentes 
diagramas, tabelas e 

gráficos. 

Números e 
Álgebra 

Identificar números 
complexos 

representados no plano 
de Argand-Gauss. 

  

Resolver problemas envolvendo 
números complexos. 

Relacionar as raízes de 
um polinômio com sua 

decomposição em fatores 
do 1º grau. 

Avaliar propostas de 
intervenção na realidade 
utilizando conhecimentos 
numéricos ou algébricos. 

Resolverproblemas envolvendo 
polinômios. 

Geometria, 
grandezas e 

medidas 
  

Reconhecer algebricamente 
uma circunferência. 

Resolver situações-problema 
envolvendo conhecimentos 

algébricos/geométricos de ponto no 
plano cartesiano. 

  
Avaliar o resultado de uma 
medição na construção de 
um argumento consistente. Interpretar a equação da reta 

e o significado de seus 
coeficientes. 

Resolver situações-problema 
envolvendo conhecimentos 

algébricos/geométricos de  reta no 
plano cartesiano. 

Resolver situações-problema 
envolvendo conhecimentos 

algébricos/geométricos circunferência 
no plano cartesiano. 
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MATRIZ 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PORTUGUÊS 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade 
Reconhecer diferentes 

formas orais de se 
recontar um texto. 

Identificar marcas de 
oralidade em diferentes 
linguagens (verbal e não 

verbal) presentes em gêneros 
textuais. 

Recontar contos de fadas ou lendas. 
Relacionar o reconto ao 

texto original. 
  

Leitura 
Localizar informações 
explícitas em um texto. 

Inferir informações implícitas 
em um texto. 

  
Relacionar linguagem 
verbal e não verbal em 

um texto. 
  

Compreender o assunto 
principal de um texto. 

Reconhecer a finalidade de 
determinado gênero textual. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 

Reconhecer 
segmentação de 

palavra em um texto 

  

Reconhecer as diferentes estruturas 
silábicas em palavaras distintas para 

ler escrever, completar palavras e 
textos. 

    

Reconhecer grafia de 
palavracom ou sem 

aporte visual. 

Escrita e 
Produção de 

Texto 
        

Produzir um pequeno texto a 
partir de situação dada. 
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MATRIZ 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PORTUGUÊS 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Oralidade   

Compreender os diversos falares 
regionais  observando as situações 

comunicativas.         
Identificar marcas de oralidade em  

textos. 

Leitura 

Reconhecer os tipos 
textuais narração, 

descrição, 
argumentação e 

exposição. 

Compreender a função social de 
textos, suas condições de 

produção, circulação, destinatário. 

Estabelecer relações de 
intertextualidade entre textos. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender um texto, 
reconhecendo informações 

explícitas. 

Compreender o assunto principal 
de um texto. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 

Identificar palavras 
semelhantes com 

significado diferente 
(homônimos). 

Reconhecer o uso das letras 
maiúscula e minúscula em um 
texto, considerando diferentes 

contextos. 
        

Identificar palavras 
diferentes com sentidos 

semelhantes 
(sinônimos). 

Reconhecer palavras cujas letras  
têm mais de um som e certos sons 
que podem ser grafados por mais 

de uma letra. 

Escrita e 
Produção de 

Texto 
          

Elaborar um pequeno 
texto, respeitando os 

elementos 
composicionais 

próprios do gênero 
textual indicado e 

relacionando o 
assunto ao contexto 

de uso. 
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MATRIZ 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade   
Reconhecer a finalidade da 
interação oral  em diferentes 

contextos comunicativos. 

Selecionar os recursos 
adequados a uma dada 

situação comunicativa oral. 

Analisar o vocabulário utilizado 
de acordo com a intencionalidade 

comunicativa em textos com 
marcas de oralidade. 

  

Leitura 

Identificar a estrutura e 
os elementos que 
compõem os tipos 

textuais. 

Reconhecer o uso da variedade 
linguística, tendo em vista dada 

situação comunicativa. 
Reconhecer elementos 

composicionais próprios de um 
gênero textual relacionando-os 

ao assunto, suporte e ao 
contexto de uso. 

Analisar o assunto principal e ou 
o tema do texto.  

  

Interpretar textos visuais como 
gráficos, tabelas entre outros do 

tipo. 

Inferir informações implícitas em 
textos. 

Reconhecer elementos coesivos 
em um texto. 

Utilizar vocábulos variados, 
diferenciando sinônimos, 

antônimos, parônimos segundo 
o contexto de uso. 

Compreender elementos estéticos 
e discursivos de textos literários. 

Inferir o sentido de palavras ou 
expressões em textos (uso de 
recursos linguísticos e figuras). 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 

Identificar o uso  de 
acento gráfico em 

palavras. 

Reconhecer regularidades e 
irregularidades ortográficas em um 

texto. 

      

Reconhecer indicadores que 
permitam situar a cadeia 

cronológica: 
localizadores temporais, tempos 

verbais, advérbios etc. 

Reconhecer modos e tempos 
verbais em seu contexto de uso. 

Reconhecer adjetivos e 
substantivos em flexões e sua 

utilização adequada ao contexto. 
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MATRIZ 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade       

Analisar as variedades 
linguísticas adequadas 

conforme a situação 
comunicativa apresentada. 

Avaliar a adequação 
de uma conversação 

oral em uma dada 
situação comunicativa. 

Analisar o efeito do uso das 
marcas de oralidade em um 

texto. 

Leitura   

Compreender globalmente textos a partir da 
interrelação entre informações explícitas e 

implícitas. 

  

Compreender o efeito de 
sentido do uso de um texto 

literário em contextos variados. 

  

Inferir os efeitos de sentido decorrentes do 
uso da pontuação em um texto. 

Compreender os diferentes sentidos de um  
texto considerando seu contexto de produção. 

Reconhecer a estrutura e os elementos que 
compõem a narrativa. Revisar a escrita de acordo 

com o contexto,  observando 
possíveis inadequações na 
organização, sequência e  

lógica de ideias. 

Interpretar  figuras de linguagens (metáfora, 
antítese etc.). 

Compreender a especificidade do texto 
literário, lidando com seus elementos 

estéticos e discursivos. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 
    

Resolver situações de regularidades 
e irregularidades ortográficas em um 

texto. 

Contrapor ocorrências de 
interferências da fala na escrita, 
analisando as possibilidades de 

inadequação ao contexto de 
uso. 

  

Utilizar regras convencionais de 
acentuação gráfica. 

Apontar o emprego adequado da 
grafia das palavras em seu contexto 

de uso. 

Aplicar conhecimentos 
morfossintáticos na análise do texto. 

Estabelecer relações de 
concordância verbal. 

Estabelecer relações de 
concordância e nominal. 
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MATRIZ 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade 
Reconhecer marcas de 
oralidade em gêneros 

textuais. 

Compreender as escolhas 
linguísticas em textos orais em 
função das diferentes situações 

de interação comunicativa. 

Utilizar uma variedade linguística 
regional adequando-a ao seu 

contexto social discursivo. 
    

Leitura 

Reconhecer níveis de 
formalidade e 

informalidade de acordo 
com as condições de 

produção/recepção de 
texto. 

Reconhecer as principais 
diferenças tipológicas em 

gêneros textuais. 

Estabelecer relação entre os 
diferentes gêneros jornalísticos 

Identificar tese e argumentos 
em um texto. 

  

Interpretar o efeito de sentido 
decorrente do uso de 

pontuação. 

Estabelecer relações entre um 
texto e outros textos com 

recursos de natureza 
suplementar (gráficos, tabelas, 

desenhos, fotos, etc). 

Distinguir fato de opinião em 
um texto. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 

Identificar, em textos, 
períodos compostos por 
orações coordenadas 

assindéticas. 

Identificar núcleo verbal em 
períodos simples e compostos. 

  

Analisar, considerando o 
gênero textual  a intenção 

comunicativa, a função e as 
flexões de substantivos e 
adjetivos e a variação de  

verbos. 

  
Identificar sintagmas 

nominais e verbais na 
oração em situações 
comunicativas nos 
diferentes textos. 

Compreender estruturas 
textuais relacionando as regras 

de concordância e seus 
significados. 

Utilizar recursos de coesão 
referencial (nome e pronomes) e 
mecanismos de representação de 

vozes verbais - ativa e passiva 
(discurso direto e indireto). Relacionar regularidades e 

irregularidades ortográficas em 
um texto. 

Empregar conhecimentos acerca da 
estrutura e formação das palavras; 

substantivo; adjetivo; locução 
adjetiva; artigo; pronome; numeral; 

verbo; interjeição a partir de um 
texto. 
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MATRIZ 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade     

Usar conhecimentos adquiridos por 
meio da prática de reflexão sobre a 
língua para expandir possibilidades 
de uso da linguagem (propaganda, 

jingle, spot). 

  

Avaliar o contexto de 
uso da língua em 

gêneros próprios da 
oralidade. 

Analisar criticamente 
os usos orais da 

língua  como veículo 
de valores e 

preconceitos de 
classe, credo, gênero, 

procedência e/ou 
etnia. 

Leitura   

Inferir efeitos de sentido 
decorrentes do uso de 

estratégias de modalização em 
textos. 

Listar figuras de linguagem 
comuns ao gênero jornalístico. 

Analisar o gênero jornalístico 
(sensacionalismo, jornalismo 

investigativo etc.) em sua 
estrutura e intencionalidade. 

   
Compreender um texto 

considerando a estrutura, o 
assunto e a situação 

comunicativa. 

Relacionar ideias secundárias e 
principais de um texto. 

Estabelecer relações entre partes 
do texto, identificando elementos 

que contribuem para a sua  
compreensão. 

Relacionar os sentidos do texto 
considerando o enfoque e o 

contexto de produção. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 
  

Identificar em textos, orações 
com verbos de predicação 

completa e incompleta. 

Indicar, em textos, a estrutura 
básica da oração. Analisar a partir de palavras 

primitivas os prefixos e sufixos de 
palavras derivadas. 

  

Localizar adjetivos que ampliem o 
sentido do substantivo sujeito ou 

complemento verbal. 

Reconhecer, em textos, 
períodos compostos por 
orações coordenadas 

sindéticas. 

Identificar, em textos, advérbios e 
locuções adverbiais que ampliem o 

sentido do verbo - núcleo da 
oração. 

Analisar a função do verbos na 
oração e seus efeitos nos 

períodos simples e compostos. Utilizar adequadamente as flexões 
de substantivo, adjetivo, numeral e 

pronome. 
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MATRIZ 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade       

Relacionar as variedades linguísticas e  os 
recursos expressivos em textos próprios da 

oralidade, considerando as situações 
comunicativas e de participação social. 

Avaliar, em textos próprios 
da oralidade, a motivação 
e/ou intencionalidade das 
escolhas linguísticas em 

diferentes contextos. 

Leitura   

Reconhecer os diferentes 
tipos de argumentos em 

textos. 

Utilizar recursos de 
coesão sequencial e 

referencial, construções 
passivas e impessoais. 

Analisar a interação de informações em texto 
multimodal. 

  

Comparar o tratamento dado a um mesmo 
tema em diferentes tipos textuais. 

Comparar textos que apresentem diferentes 
posicionamentos sobre um assunto ou fato. 

Reconhecer efeitos de 
sentido decorrentes do uso 

de recursos de coesão 
sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

Relacionar figuras de 
linguagem em textos. 

Comparar editoriais de jornais, considerando 
a escolha, o enfoque, o destaque, e a 

fidedignidade da informação. 

Relacionar elementos estruturais constitutivos 
de textos do gênero discursivo da esfera 

jornalística/midiática 

Estabelecer relações entre partes do texto, 
identificando substituições lexicais ou 
pronominais que contribuam para a 

progressão temática. 

Analisar mecanismos que contribuam para a 
progressão temática e textual. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 
  

Diferenciar complementos 
diretos e indiretos de verbos 

transitivos. 
  

Analisar processos de formação de palavras 
por composição (regras do hífen em palavras 

compostas, etc). 

  

Interpretar  os efeitos de sentido do uso de 
sujeito ativo e passivo (agente da passiva) 

em um texto. 

Diferenciar orações 
coordenadas de orações 

subordinadas e seus  efeitos 
de  sentido no texto. 

Interpretar efeitos de sentido de  
modificadores em substantivos com função 

de sujeito ou de complemento verbal. 
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MATRIZ 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade       

Distinguir os usos da regência na  norma-
padrão de seus usos em contexto de 

informalidade oral. 
  

Comparar as regras de colocação 
pronominal na norma-padrão com seus 
usos em contexto de informalidade oral. 

Leitura   

Identificar ironia, humor, mistério 
ou suspense nos gêneros 

textuais. 

  

Confrontar opiniões, com base nas ideias e 
argumentos apresentados no texto. 

  

Analisar o contexto da disseminação de 
notícias falsas nas redes sociais. 

Reconhecer trechos de  textos 
literários em um texto não 

literário. 

Analisar figuras de linguagem (estilo, 
pensamento, sintaxe) em textos literários e 

não literários. 

Comparar diferentes enfoques  nas 
coberturas da imprensa sobre determinado 

fato. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 
  

Identificar em textos os 
significados decorrentes do uso 
de orações adjetivas restritivas 

em um período composto. 
Estabelecer relações 
lógico-semânticas por 
meio de conjunções 

coordenativas. 

Inferir as possíveis interpretações 
decorrentes do uso de recursos de coesão 

sequencial (conjunções e articuladores 
textuais). 

  

Identificar em textos os 
significados decorrentes do uso 
de orações adjetivas explicativas 

em um período composto. 

Reconhecer as implicações decorrentes do 
uso de orações com a estrutura sujeito, 

verbo de ligação e predicativo. 

Reconhecer o uso de 
estrangeirismos tendo em vista 
sua relevância, permanência e 
sua forma gráfica de origem. 

Estabelecer relações 
lógico-semânticas por 
meio de conjunções 

subordinativas. 

Analisar a norma-padrão (com estruturas 
sintáticas complexas no nível da oração e 

do período), na reescrita de textos 
apresentados. 

Interpretar por meio de intertextualidade 
recursos de  natureza suplementar 

(gráficos, tabelas, desenhos, fotos, etc) em 
textos. 

 



SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 68 
 

MATRIZ 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade       

Verificar a presença 
de marcas de variação 
linguística, envolvendo 

fonética e fonologia. 

Analisar criticamente os usos orais 
da língua como veículo de valores 
e preconceitos de classe, credo, 
gênero, procedência e/ou etnia. 

Leitura   

Reconhecer significados produzidos pelas 
figuras de linguagem na construção do 

sentido textual. 

  

Inferir causas e efeitos 
da disseminação de 

informações falsas em 
gêneros textuais e 
suportes diversos. 

  

Entender o efeito de sentido decorrente do 
uso da pontuação. 

Interpretar textos verbais e não verbais a 
partir de informações explícitas e implícitas. 

Reconhecer efeitos de crítica, ironia e/ou 
humor, a partir da análise das escolhas 

vocabulares, ortográficas e morfossintáticas 
em um texto.  

Identificar a função de 
linguagem 

predominante em 
textos em situações 

específicas de 
interlocução. 

Identificar o tema e/ou a tese do texto. 

Interpretar texto de origem portuguesa, 
africana ou indígena. 

Reconhecer gênero textual, identificando 
seus elementos constitutivos, finalidades e 

intencionalidades. Relacionar, em textos 
narrativos, estrutura, 

elementos de 
composição e 

recursos linguísticos 
determinantes para a 
progressão textual. 

Identificar as marcas linguísticas que 
evidenciam o locutor e o interlocutor de um 

texto. 

Reconhecer concepções filosóficas, 
estilísticas e estéticas na Literatura de 

Língua Portuguesa:Trovadorismo, 
Humanismo, Quinhentismo, 

Classicismo,Barroco, Arcadismo. 

Análise 
Linguística e 

Semiótica 

Identificar classe 
gramatical de palavra 

ou expressão, 
conforme o contexto 
em que for utilizada. 

Localizar os elementos constitutivos 
(preposições, conjunções, pronomes e 

advérbios) que contribuem para as relações 
coesivas. 

Empregar concordância 
verbal e nominal, 

observando a norma 
padrão da língua 
portuguesa e as 

especificidades do 
gênero textual. 

Analisar as relações 
morfossintáticas do 
período simples no 

texto. 
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MATRIZ 2ª SÉRIE  DO ENSINO MÉDIO LÍNGUA PORTUGUESA 
Eixo do 

Conheciment
o 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade     

Verificar os recursos que contribuem para 
o humor, em piada linguística/paródia, 

considerando a situação comunicativa e a 
finalidade do texto. 

Comparar padrões da linguagem oral e 
escrita por meio de marcas de variação 
linguística em gêneros textuais orais. 

  

Leitura   

Reconhecer efeitos 
provocados pelo emprego de 

recursos linguísticos. 

  

Comparar posições distintas entre 
textos de mesma temática. 

  

Distinguir o efeito de sentido decorrente 
do uso da pontuação. 

Reconhecer concepções 
filosóficas, estilísticas e 

estéticas na Literatura de 
Língua Portuguesa: 

Romantismo, Realismo, 
Naturalismo, Parnasianimo e 

Simbolismo. 

Relacionar informações implícitas e 
explícitas em textos. 

Diferenciar gêneros textuais (narrativos, 
descritivos, informativos e injuntivos), a 
partir de seus elementos constitutivos e 

finalidades.  

Interpretar textos contendo 
dados expressos em gráficos, 

tabelas, infográficos entre 
outros. 

Analisar relações de intertextualidade  
em paráfrase, citação, paródia, alusão, 

referência e epígrafe. 

Analisar textos de gêneros escritos em 
diversos suportes, tendo em vista sua 
estrutura linguística, seu contexto de 

produção e sua intencionalidade.   

Análise 
Linguística e 

Semiótica 
  

Identificar, em gêneros 
textuais, a influência 

portuguesa, africana e 
indígena na constituição do 

português brasileiro. 
Utilizar recursos ortográficos e linguísticos 
no texto para obter determinados efeitos 

de sentido. 

Analisar as relações morfossintáticas do 
período composto no texto 

  

Examinar concordância verbal e 
nominal observando a norma padrão da 
língua portuguesa e as especificidades 

do gênero textual. 

Reconhecer que uma mesma 
palavra pode apresentar 
diferentes regências em 

diferentes contextos. 

Estabelecer relações entre partes de 
um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a 

progressão textual. 

Estabelecer as relações envolvendo 
pressuposição, inferência, dêixis, 

anáfora. 
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MATRIZ 3ª SÉRIE  DO ENSINO MÉDIO LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo do 
Conhecimento 

Eixo do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar 

Oralidade       
Analisar o efeito do uso de figuras de 

linguagem do tipo sonora na composição do 
sentido de um texto. 

  

Leitura   

Reconhecer concepções 
filosóficas, estilísticas e 
estéticas inerentes ao 
Pré-Modernismo e ao 

Modernismo, a partir de 
textos de autores 
representativos da 
literatura de língua 

portuguesa – Brasil, 
Portugal e África. 

  

Analisar a intencionalidade decorrente do 
uso de sinais de pontuação na construção 

dos sentidos. 

Justificar a significação do texto 
considerando a articulação de informações 
explícitas e implícitas em sua construção. 

Relacionar, em textos verbais e não 
verbais, opiniões, temas e assuntos. 

Julgar o uso de gêneros textuais de acordo 
com a situação comunicativa identificando 

suas características e finalidades. 

Verificar o efeito de sentido proveniente do 
uso de recursos ortográficos e linguísticos 

no texto. 

Julgar a intencionalidade do uso de 
determinada figura de linguagem em um 

texto.  

Distinguir fato de opinião em gêneros 
textuais de predominância dissertativa, 

argumentativa e expositiva.   

Estabelecer relações temáticas, 
interdiscursivas ou estilísticas entre textos 

não literários e de literatura em língua 
portuguesa  considerando as contribuições 

de origem africana, indígena e latino-
americana. 

Analisar textos com dados expressos em 
gráficos, tabelas, imagens e infográficos. 

Apreciar textos de gêneros escritos em 
diversos suportes, tendo em vista sua 
estrutura linguística, seu contexto de 

produção e sua intencionalidade.   

Selecionar efeitos de crítica, ironia e/ou 
humor em textos de diversos gêneros, a 

partir da análise das escolhas vocabulares, 
ortográficas e morfossintáticas.  

Análise 
Linguística e 

Semiótica 
      

Analisar ocorrências de hipercorreção 
ortográfica e/ou estilística em gêneros 

textuais jornalísticos e publicitários. 

Verificar as relações morfossintáticas do 
período simples e do período composto 

Analisar a preferência pelo uso da norma 
padrão  (em detrimento das demais) no 

estudo de tópicos gramaticais. 

Julgar criticamente concordância verbal e 
nominal observando a norma padrão da 

língua portuguesa e as especificidades do 
gênero textual. 

Analisar o emprego da acentuação gráfica 
conforme as regras da norma padrão. 
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5. TEMAS TRANSVERSAIS NA ELABORAÇÃO DE ITENS 

 

Cada habilidade apresentada no tópico anterior deve ser medida por meio de 

dois a três itens na Prova DF. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal preza por uma  formação que considere a multidimensionalidade do ser 

humano em todos os seus aspectos: cognitivos, afetivos e socioculturais. Este ser, 

imerso em um mundo de relações, necessita estar preparado para uma participação 

responsável na vida social associando saberes e práticas acumulados durante sua 

trajetória em prol de uma vivência sustentável. Por conseguinte, essa essência 

formativa própria da SEEDF precisa estar presente nos itens da Prova DF.  

O Currículo em Movimento da SEEDF, base para as matrizes de referência 

do SIPAEDF, já indica a necessidade de que no processo ensino-aprendizagem o 

estudante aprenda objetivos e conteúdos considerando eixos transversais muito 

importantes: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

O SIPAEDF tem potencial para fortalecer o previsto no currículo. Assim, além 

de as habilidades das matrizes terem sido criadas com base nos objetivos e 

conteúdos dele, os itens da prova deverão tocar temas transversais macros e micros 

previamente estabelecidos para a Prova DF por meio de Comitê próprio destinado 

para tal, fruto de parceria entre a SUPLAV, SUBEB, SUBIN e SIAE. 

O objetivo da utilização dos temas transversais consiste em trabalhar o 

conhecimento de forma interdisciplinar fomentando a aferição do desenvolvimento 

de habilidades a partir dos problemas  globais que se apresentam como desafios 

reais à coletividade. A inspiração se dá no bojo da pedagogia histórico-crítica, que é 

tributária de uma concepção dialética da educação, 

 

[e]ntendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros 
termos, significa que a educação é entendida como mediação 
no seio da prática social global (SAVIANI, 2007, p. 419-420). 
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A proposta dos temas transversais, portanto, visa ressignificar conhecimentos 

e vivências de caráter afetivo, valorativo e ético com intencionalidade e fins de 

ampliação do conhecimento. A elaboração dos temas elencados considerou todas 

as bases legais educacionais já citadas neste documento e acrescentou normativos 

internacionais sobre Direitos Humanos. Foram gerados dois níveis de temas: Macros 

e Micros. Os Temas Macros dizem respeito a temas abrangentes que abarcam os 

respectivos Temas Micro, mais específicos. A seleção destes temas se deu em 

coerência com o currículo e outras bases legais que apontavam elementos de 

relevância a serem  trabalhados, bem como a partir da literatura de cada área.   
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Temas Macro Temas Micro 

Educação em e para 

Direitos Humanos 

● Educação em direitos humanos 

● Direito da criança e do adolescente 

● Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso 

● Violência doméstica 

● Igualdade de Gênero 

● Educação para a Promoção, Defesa, Garantia e Resgate de direitos Fundamentais 

● Formação do sujeito de direitos 

● Formação Humana Integral 

● Consciência cidadã e coletiva 

● Alteridade 

Educação para a 

Diversidade 

● Diversidade Cultural 

● Educação em e para as relações étnico-raciais 

● Valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras 

● Sujeitos do campo 

Educação para 

Sustentabilidade 

● Educação Ambiental 

● Produção e consumo consciente 

● Qualidade de vida 

● Economia solidária  

● Agroecologia 

● Cidadania planetária 

● Ética global 

● Recuperação de ecossistemas 
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Trabalho, Educação para o 

Consumo e Desigualdades 

Socioeconômicas 

● Trabalho 

● Educação financeira 

● Educação fiscal 

● Consumismo 

Economia verde 

Consumo consciente 

Ecologia de mercado 

● TER e SER 

● Consumo patológico e influência da mídia 

● Autonomia e cidadania planetária 
 

Saúde, Alimentação Saudável 

e Saúde Mental 

● Alimentação Adequada e Saudável  

● Educação alimentar e nutricional 

● Segurança Alimentar e Nutricional 

● Saúde mental 

● Inteligência emocional 

 

 

 
 

Ciência,Tecnologia e 

Inovação 

● Tecnologias digitais de informação 

● Cultura digital 

● Pensamento científico, crítico e criativo 

● Popularização da ciência 

● Pensamento computacional 

● Alfabetização científica e tecnológica 
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 Na sequência, serão apresentadas questões gerais sobre cada tema macro, a fim de que os elaboradores de itens 

conheçam a base teórica a partir da qual foram definidos os temas com base nos quais deverão ser feitos os itens da 

Prova DF.   

 

 



SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 76 
 

 

5.1 Educação em e para os Direitos Humanos 

 

O tema Direitos Humanos é discutido amplamente nos planos internacional e 

nacional. O preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)24 

(ONU, 1948, n.p.) já afirmava que “o reconhecimento da dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” A proclamação da Carta 

das Nações Unidas, por sua vez, anunciava oficialmente o início da Educação em 

Direitos Humanos (EDH), já que a própria Declaração se configurava como 

instrumento pedagógico de conscientização (CANÇADO TRINDADE, 1993).  

 Dessa constatação, decidiu-se pela elaboração da Declaração e Programa de 

Ação de Viena - Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, acontecida no ano de 

199325, que destaca a essencialidade de uma EDH (DV/ONU, 1993). No Artigo 79 

da referida Declaração, há a recomendação para inclusão da EDH nos planos, 

programas e currículos dos sistemas de ensino formal e não formal. Assim, o 

período compreendido entre os anos de 1995 a 2004 correspondeu à Década das 

Nações Unidas para a EDH, segundo o estabelecido pela Assembleia Geral da 

ONU. 

A EDH, nos contextos latino-americano e brasileiro começou a ser 

implementada no período de transição para governos democráticos (CANDAU, 

2008). O movimento articulava práticas sociais e conhecimento, atitudes e 

sentimentos vividos de nossos contextos históricos, em que os direitos humanos se 

tornam um componente importante para a educação (MAGENDZO, 2006).  

                                                
24 Alves (1994) pontua que apesar do caráter ocidental do documento, a declaração inspirou Constituições 

Nacionais quando tratou dos direitos e liberdades fundamentais. Reconheceu, dessa forma, que o relativismo 

cultural era uma ameaça quando justificava violações de direitos internacionalmente reconhecidas (ALVES, 

1994). 
25 Adotada consensualmente, em plenário, pela Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 25 de junho de 

1993. Confira a declaração na íntegra: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html 

 

 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html
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 Os movimentos sociais latino-americanos da década de 1980, diante disso, 

tiveram papel fundamental, pois, feitos da participação de múltiplos grupos, velaram 

pela “vigência plena dos direitos sociais e econômicos” (VIOLA, 2010, p. 21). Pouco 

a pouco, se ia logrando o reconhecimento da liberdade, igualdade e direitos. 

 No intuito de consolidar o compromisso tangente aos direitos humanos, o 

Brasil lançou o Programa Nacional de Direitos Humanos I (PNDH) em 1996, o qual 

foi reformulado em 2002. Este primeiro plano, ainda que tenha apresentado como 

foco os direitos civis e políticos, reconheceu a Educação e a Cidadania como direito 

base para promoção de uma cultura de Direitos Humanos. Em 1996, contribuindo 

para a construção de um cenário de educação cidadã, foi aprovada a já citada 

LDBEN, que em seu artigo 26, caput, afirma que o currículo do ensino fundamental 

deve ter base nacional comum e no §9o  do mesmo artigo, determina que os 

conteúdos referentes aos “[...] direitos humanos e à prevenção de todas as formas 

de violência contra a criança e adolescente sejam incluídos nos currículos escolares 

como temas transversais” (BRASIL, MEC, 1996). 

Com base no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 

(PMEDH), o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) foi 

lançado em 2003, sendo finalizado em 2006. O PNEDH é constituído por cinco eixos 

– Educação Básica, Educação Superior, Educação Não Formal, Educação dos 

Profissionais de Justiça e Segurança e Educação e Mídia – e preconizou diversas 

ações educativas em direitos humanos. Para este documento, destaca-se as três 

dimensões que são apontadas pelo PNEDH e que devem ser a base da promoção 

da EDH: a) conhecimentos e habilidades – compreender os direitos humanos e os 

mecanismo existentes para a sua proteção, assim como incentivar o exercício de 

habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e comportamentos – desenvolver 

valores e fortalecer atitudes e comportamentos que respeitam os direitos humanos; 

c) ações – desencadear atividades para a promoção, defesa e reparação das 

violações aos direitos humanos. 

Também é importante destacar os princípios que devem orientar a educação 

em direitos humanos na educação básica (BRASIL, 2007, p. 24): 
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a) a educação deve ter a função de desenvolver uma cultura de 
direitos humanos em todos os espaços sociais; 
b) a escola, como espaço privilegiado para a construção e 
consolidação da cultura de direitos humanos, deve assegurar que os 
objetivos a serem adotados sejam coerentes com os valores e 
princípios da educação em direitos humanos; 
c) a educação em direitos humanos, por seu caráter coletivo, 
democrático e participativo, deve ocorrer em espaços marcados pelo 
entendimento mútuo, respeito e responsabilidade; 
d) a educação em direitos humanos deve estruturar-se na 
diversidade cultural e ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao 
ensino, permanência e conclusão, a eqüidade (étnico-racial, 
religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, 
de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre 
outras) e a qualidade da educação; 
e) a educação em direitos humanos deve ser um dos eixos 
fundamentais da educação básica e permear o currículo, a formação 
inicial e continuada dos profissionais da educação, o projeto político-
pedagógico da escola, os materiais didático-pedagógicos, o modelo 
de gestão e a avaliação; 
f) a prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos 
humanos, assegurando o seu caráter transversal e a relação 
dialógica entre os diversos atores sociais. 

 

Para Tavares (2015), foram as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (DNEDH – 2012) que vincularam a inserção da temática enquanto 

política pública educacional no sistema de ensino brasileiro ao instituir a EDH 

enquanto eixo fundamental do direito à educação. A partir dos Planos e seguindo 

orientação do Ministério da Educação (MEC), encaminhamentos nesse sentido 

tiveram início, em 2010, pelas Secretarias de Estado de Educação e do Distrito 

Federal, que reformularam seus currículos incorporando a EDH. (TAVARES, 2015).  

 Para Magendzo (2006), a prática educativa em EDH preceitua o 

reconhecimento e a defesa dos direitos humanos a partir de um contexto em que o 

sujeito possa alcançar o máximo do desenvolvimento de suas capacidades. Dessa 

forma, destaca a interface entre a pedagogia crítica e a Educação em Direitos 

Humanos proposta por Paulo Freire. A referida educação faz o uso social do 

conhecimento e reafirma que não basta proporcionar ao oprimido o processo de 

aprendizagem, mas também o alcance da consciência crítica (FREIRE, 1983). 

 Na visão de Freire (1983), o educador autêntico deixa de conceber o 

educando esvaziado de saber e experiência, mas se coloca a mediar a inserção do 
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educando no mundo, estimulando um pensar autêntico. Logo, favorece o 

desenvolvimento crítico da consciência de si e do outro, de modo que esse exerça o 

direito a sua realidade. 

Os sujeitos, em sua vocação ontológica, são “seres de busca” (FREIRE, 

1983, p. 85-86), de ressignificação e transformação das suas realidades. Por 

conseguinte, na educação, deve haver, constantemente, a vinculação do saber à 

realidade vivida e o enfoque ao uso social do conhecimento e do diálogo. Esta é a 

base, segundo Magendzo (2006), de uma educação em direitos humanos: uma 

educação política que contribui para identificação de motivos reais de problemas que 

acometem as pessoas. 

 Alguns elementos permeiam a educação em direitos humanos, expressos em 

princípios didáticos propostos por Magendzo (2006):  

● a integralidade de temas dos direitos humanos que compõem os conteúdos 

curriculares e programas. Os conteúdos, assim dispostos, perpassam por todas as 

demais áreas de conhecimentos, sendo a temática problematizada e refletida mais 

criticamente; 

● a metodologia empregada. A práxis do ensino e aprendizagem, quando 

ajustada às premissas de direitos humanos, reflete respeito e reconhecimento à 

autonomia, à solidariedade e à liberdade; 

● a pedagogia em direitos humanos busca incorporar as experiências e os 

conhecimentos prévios dos educandos, com o fim de uma educação construtiva, em 

movimento, em constante fazer, pois aquelas pessoas são constantemente 

transformadas e ressignificadas.  

Para Silva (2010), o conceito ora examinado reflete uma concepção de 

educação e direitos humanos que está para além dos conteúdos. Prevê uma 

educação política e ativa, de formação cidadã em movimento constante, porque os 

conteúdos têm sua aplicação e intervenção imediata na realidade. Nessa 

perspectiva, “as práticas de cidadania devem ser vivenciadas no cotidiano sem 

interrupções de tempo, espaço e lugar” (p. 50). Por isso, pode-se aferir que a 

educação para direitos humanos, enquanto direito, está para o exercício da 

cidadania. 
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 Assim, buscou-se compreender o uso de duas preposições presentes na 

expressão desse processo educativo: Educação em e Educação para Direitos 

Humanos. Além do que já foi exposto, o entendimento de Dornelles (2001) por 

educação para os direitos humanos é aquela que se relaciona diretamente com a 

consolidação de práticas sócio-políticas democráticas, inclusive a pedagógica, onde 

inúmeras relações sociais se estabelecem no seio das sociedades. Aguirre (2007) 

enfatiza que educar para os direitos humanos, além de estar para defesa de direitos, 

deve orientar-se para pluralidade cultural, para se fazer pessoa e para conhecer a 

existência do outro enquanto ser tão social como nós. Já Educação em Direitos 

Humanos, conforme Candau (2008), constitui-se um educar na tolerância, educar 

em princípios democráticos e, principalmente, na afirmação da dignidade humana 

em processo permanente e global. Complementa Tavares (2007) que é propiciar 

experiências em que se vivenciem direitos humanos, em que a ética se funde como 

importante elemento no delineamento desse fazer pedagógico. Carbonari (2014), 

por sua vez, entende que educar em direitos humanos é “educar para a prática, para 

a ação, como prática da liberdade e como ação livre. Não é só preparar para o 

exercício da liberdade, é já educar com liberdade, na liberdade e para a liberdade”. 

E completa, que por essa razão "o processo educativo libertador não é concessão, 

mas engajamento e construção [...]” em que educar para liberdade se constitui 

centralidade da “ação educativa em direitos humanos” (p. 170 - 171). 

 Nessa mesma lógica, Benevides (2003) discorre que a educação em direitos 

humanos alude uma formação de cultura e transformação de práticas. Para dar 

conta dessa frente de educação, o envolvimento dos educadores deve estar para 

um compromisso e formação contínuos, e ultrapassar a simples transmissão de 

conteúdos, devendo afetar, pois, “corações e mentes” (p. 309).  

 Retoma-se, assim, a ideia do ser inconcluso, incompleto, em permanente 

transformação com o mundo, pelo mundo e no mundo que vive, o que corrobora 

com reflexão de Benevides (2003) acerca do permanente compromisso assumido 

pelo educador que intenta enveredar por essa prática. Conforme Carbonari (2014), a 

prática educativa e o pensar pedagógico que comprometem a liberdade de ser, de 

criar, inventar, transformar e construir conhecimento são desumanizadoras e, por 
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isso mesmo, violadores de direitos. A violência viria do não reconhecimento de que 

seres humanos são essencialmente históricos; por isso, cingidos em movimento 

estarão sempre à procura de ser mais (CARBONARI, 2014).  

Em suma, este documento compreende os direitos humanos para além do 

proclamado no marco legal dos direitos humanos, a  DUDH de 1948, entendendo-os 

não como “universais na sua aplicação”, mas como um processo de construção 

coletiva que passa pela perspectiva da multi/interculturalidade. Logo, foi adotada a 

visão trazida na teoria crítica dos direitos humanos, por entender que direitos – seja 

de qualquer ordem –, são construídos em espaços de articulação e 

garantidos/mantidos a partir da vigilância e debates permanentes.  

A perspectiva crítica de direitos humanos traz essa premissa, pois entende os 

direitos humanos não como algo dado, definitivo, mas como uma busca contínua 

dos bens necessários à vida (HERRERA FLORES, 2009). Os direitos humanos são 

produzidos e sustentados pelos seres humanos em sua história econômica, política 

e espiritual (GALLARDO, 2014). No SIPAEDF, os elaboradores de itens devem 

valer-se das premissas aqui apresentadas e utilizar nos textos-base de seus itens os 

temas micro: educação em direitos humanos; direito da criança e do adolescente; 

processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; violência doméstica; 

igualdade de gênero; educação para a promoção, defesa, garantia e resgate de 

direitos fundamentais; formação do sujeito de direitos; formação humana integral; e 

consciência cidadã e coletiva. 

5.2 Educação para a diversidade 
 

O termo diversidade possui definição variada e complexa, conforme o 

contexto de que trata. Nas ciências sociais, por exemplo, está comumente associado 

à heterogeneidade cultural.  

Para Gomes (2003), o termo diversidade vai além da apologia ao aspecto 

pluriétnico e pluricultural da nossa sociedade, exigindo um posicionamento crítico 

capaz de englobar as várias facetas de uma sociedade desigual e miscigenada. 

Segundo a autora, o significado tradicional de diversidade está comumente 

associado à diferença, sendo que, ao se considerar o aspecto político do termo, 

torna-se indispensável considerar que as diferenças são socialmente construídas 
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nas relações sociais e de poder. Nesse contexto, muitas vezes, grupos humanos 

tornam o outro diferente para que se justifique o fim de dominá-lo.  

Por isso, argumenta-se que conhecer o outro não é suficiente, é importante, 

também, pensar na relação do eu com o outro. Quando se olha a diferença 

supostamente presente no outro, parte-se de uma comparação dele com relação a 

nós mesmos, o padrão, o hegemônico, o normal, em relação ao outro. Isso nos leva 

a perpetuar o foco no nosso grupo e cristalizar as relações de poder hierarquizadas.  

Ao se pensar na relação do eu com o outro, é possível problematizar as 

várias nuances históricas de dominação e hegemonia, não como mero instrumento 

de reconhecimento do outro, mas também de afirmação e valorização, numa prática 

capaz de promover transformações sociais reais. 

Segundo Walsh (2003), começa-se a reconhecer oficialmente a diversidade 

cultural da América do Sul por volta da década de 1980; uma diversidade cujas 

raízes estão fincadas num passado de extermínio, escravização, desumanização e, 

ainda, na suposta superação do indígena e do negro, graças à mestiçagem e ao 

mito da democracia racial. 

A atenção cada vez mais voltada ao tema da diversidade parte do 

reconhecimento da necessidade de enfrentamento de uma realidade discriminatória 

e racista, que exclui diversos indivíduos do acesso a serviços básicos, e em busca 

de uma sociedade mais equitativa, igualitária e plural. 

Por isso, muito mais do que uma educação com vistas à diversidade, ou para 

a diversidade, optou-se também pela adoção do termo “educação na diversidade”  

com a intenção de  valorizar uma prática educativa que ocorra a partir da 

convivência em um espaço diverso, o que significa um contexto escolar de ensino-

aprendizagem inserido na própria diversidade. Assim, cabe considerar a função 

social da unidade escolar na construção de um diálogo em prol da cidadania para 

todos e, nesse contexto, portanto, uma educação na e para a diversidade. Essa 

função social, segundo Gomes (2003), perpassa uma busca pela transformação do 

imaginário coletivo e da cultura que reforça as desigualdades. Assim, por meio dos 

itens da Prova DF, é importante explorar as condições para que a diversidade do 
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povo brasileiro seja não só respeitada, mas também afirmada. De acordo com Imbert 

(2001) 

 

[...] a ética introduz a dimensão do sujeito, do sujeito sem mais. Ela 

leva a educação a enfrentar a tarefa inacabável de não mais visar o 
Um; ou, ainda, de estilhaçar a dominância da imagem; ou seja, 
reconhecer que, para o ser vivo falante, não existe modelo único, não 
existe um referente, não existe um sistema fixo de representações (p. 
60). 

 

 No campo normativo, algumas legislações foram implementadas no sentido 

de reconhecimento da importância da educação para a diversidade, entre as quais 

as Leis nº 10.639/03 e 11.645/08, que modificam o artigo 26 A da LDBEN e tornam 

obrigatório o ensino da História e da cultura afro-brasileira, africana e indígena na 

educação básica (BRASIL, SEDH/PR, 2008). Também pode-se citar a própria 

LDBEN, no seu artigo 3º inciso IV, que indica que o ensino será ministrado com base 

nos princípios do "respeito à liberdade e apreço à tolerância" (BRASIL, 1996).  

Já a nível distrital, pode-se citar a Lei nº 5.806, de 26 de janeiro de 2017, que 

dispõe sobre a valorização das mulheres e o combate ao machismo na Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, a Lei Distrital  nº 6.367/2019, que inclui a Lei  

Maria da Penha como conteúdo transversal no currículo escolar da rede pública de 

ensino do Distrito Federal, bem como  Lei Distrital nº 6.325/2019, que institui a 

'Semana Maria da Penha' nas unidades de educação da capital. 

Além disso, a SEEDF dispõe da  Portaria SEEDF nº 279/2018, que institui a 

“Política de Acolhimento e Atendimento de Estudantes Indígenas na Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal", visando orientar as unidades escolares para o 

atendimento a estudantes indígenas na Rede Pública de Ensino, a fim de que 

promovam o respeito da comunidade escolar à diversidade étnica e cultural 

indígena, seus direitos e modos de vida, favorecendo assim o acesso, a 

permanência e a conclusão do processo educativo escolar desses sujeitos. 

Na perspectiva de uma escola inclusiva e diversa, a SEEDF também atua na 

observância de legislações que orientam o acolhimento e a escolarização de 

pessoas estrangeiras, em situação de refúgio ou imigrantes. A atenção se volta, 

desse modo, à Lei nº 9.474, de 22/07/1997, que define mecanismos para a 
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implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências 

e a Lei nº 13.445, de 24/05/ 2017,  que institui a Lei de Migração. O objetivo é tornar 

as barreiras que dificultam essa socialização o mais amenas possível para que 

todos realmente tenham o direito ao tratamento mais igualitário possível em seu 

direito de aprender, tanto mais essa população que já carrega em sua história 

vivências que, na maioria das vezes, são construídas sobre a perene violação de 

direitos.  

O entendimento de que o respeito às diferenças é o pressuposto para que se 

alcance parâmetros de igualdade é concretizado em políticas da SEEDF, como as já 

citadas, e a que orienta o registro do nome social de pessoas trans - travestis, 

transexuais e transgêneros, bem como aquelas cuja expressão de gênero esteja de 

algum modo em trânsito, ou seja, diverso do sexo anatômico. O direito ao tratamento 

oral pelo Nome Social, em qualquer circunstância e sem objeção, e a inclusão do 

Nome Social nos registros escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

é instituída pela Portaria nº 13, de 09/02/ 2010, e se dá em respeito à diversidade e 

à dignidade humana (DISTRITO FEDERAL, 2010).  

O respeito a todas as crenças religiosas, assim como a não crença, é outro 

ponto nevrálgico no debate acerca da diversidade, pois imputa ao Estado, laico, a 

imparcialidade no campo religioso fazendo valer a soberania popular em matéria de 

política e de cultura, devendo “assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa 

do país, sem praticar qualquer forma de proselitismo” (BRASIL, 2007, p. 502).  

Raça, nessa feita, é considerada a partir da perspectiva sociológica, em que, 

no caso brasileiro, fenótipo e não genótipo importa. Entende-se, também, como 

preconceito de marca (NOGUEIRA, 2007) como a operacionalização do racismo no 

contexto brasileiro, em que a aparência física, mais ou menos próxima a de 

determinado grupo étnico-racial, é determinante para o tratamento recebido da 

sociedade. A partir desta delimitação, é possível iniciar o diálogo acerca do papel 

social da educação com vistas à superação da cultura racista operante.  

 

A importância da categoria racial na formação histórico cultural brasileira 

confere alto grau de importância no que tange às questões de desigualdades 
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estruturais. Considerando-se a não hierarquização entre as desigualdades, é 

importante levar em consideração outras interseccionalidades também, como 

gênero, classe e geração. A perspectiva de gênero, por exemplo, estará atrelada 

aos demais eixos identitários, de modo a considerar uma maior gama de sujeitos no 

processo de reparação das desigualdades.  

Pelo exposto, considera-se que a unidade escolar possui o papel de formar 

para e na diversidade, de modo que os saberes formais estejam articulados a uma 

formação crítica e emancipadora, com vistas à desconstrução das desigualdades, 

diminuindo o fosso existente entre os sujeitos. Para Imbert (2001, p. 140), “o 

trabalho educativo equivale a tomar as coisas em referência a um Outro; não se 

trata de repetir o discurso e as práticas de regras instituídas, [...] mas garantir o 

‘aberto’ necessário à emergência de um sujeito”.  

O Currículo da SEEDF busca, em diálogo com essas perspectivas, tratar a 

diversidade de forma ampla. E esta matriz de referência, por sua vez, preconiza uma 

educação para e na diversidade que não se restrinja ao reconhecimento das 

diferenças, mas à garantia da valorização de identidades raciais, étnico-cultural, de 

gênero, classe, geracionais e dos direitos humanos de toda a população, 

contribuindo para um tratamento específico e distinto de saberes construídos pelos 

povos que constituíram a formação do aís no decorrer da História. No SIPAEDF, os 

elaboradores de itens devem valer-se das premissas aqui apresentadas e utilizar 

nos textos-base de seus itens os temas micro: diversidade cultural; educação em e 

para as relações étnico-raciais; valorização do multiculturalismo nas matrizes 

históricas e culturais brasileiras; diversidade de gênero e sexualidade e suas 

interseccionalidades com pessoa com deficiência; diferenças sociais; sujeitos do 

campo. 

 

5.3 Educação para a sustentabilidade 
 

No Brasil, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

aos bens de uso comum, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para todas as gerações. O direito à educação para 

Sustentabilidade, conforme a Carta Magna, nos art. 23, VI, art. 24, engloba o 
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reconhecimento da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios em legislar sobre a produção e consumo, proteger o meio 

ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, 

a fauna e a flora, o que é garantido na CF de 1988 em seu art. 225 e para efetivá-lo, 

incumbe ao Poder Público “VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” 

(BRASIL, 1988, art. 225, VI).  

A Lei nº 6.938/1981, em seu artigo 2, dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Nela o meio 

ambiente torna-se legalmente um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido. No art. 2º, elenca-se que a Política Nacional do Meio 

Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana, atendidos os princípios da ação 

governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, uso racional dos recursos 

naturais, planejamento, fiscalização, incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias 

orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, bem como a 

“educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente” (BRASIL, 1981, art. 2º).  

No final da década de 1990, a compreensão da Educação Ambiental (EA) no 

âmbito da legislação foi ampliada com a Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a EA e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Destaca-se no art. 2º que 

essa educação é um eixo transversal essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades26 de 

todo processo educativo, escolar ou não. Conforme o art. 1º, entende-se por 

Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

                                                

26Esse princípio consta também no Art. 5º, I e II do Decreto Nº 4.281/2002 que regulamenta a Lei n° 
9.795/1999. 
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voltadas para a conservação ambiental, bem de uso comum do povo essencial à 

sadia qualidade de vida e sustentabilidade27.  

A base legal da Educação Ambiental nacional e distrital é implementada 

inclusive por meio do Currículo em Movimento, sobretudo através dos eixos 

transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. Assim, contempla-se as 

narrativas sociais historicamente silenciadas e excluídas.  

A Educação para a Sustentabilidade concretiza as atividades pedagógicas por 

meio de saberes populares e científicos que visem a uma educação ambiental 

baseada no ato de cuidar da vida em todas as fases e tipos, na construção de uma 

sociedade igualitária que atenda as necessidades do presente e conserve recursos 

naturais para gerações futuras, em escalas: local, regional, nacional e global. Nesse 

sentido, são exemplos de subtemas da Educação para a Sustentabilidade: 

“produção e consumo consciente; qualidade de vida; alimentação saudável; 

economia solidária; agroecologia; ativismo social; cidadania planetária; ética global; 

valorização da diversidade, entre outros” (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 58). Por 

isso, prevê-se para o próprio projeto político-pedagógico da unidade escolar que 

 

[o] enfoque holístico, sistêmico, democrático e participativo, diante de 
um entendimento do ser humano em sua integralidade e 
complexidade, bem como as concepções didáticas do processo de 
ensino-aprendizagem devem buscar a interdisciplinaridade, em 
caráter processual, cíclico e contínuo. A formação da Comissão de 
Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola – Com-vida 24 e a 
criação da Agenda 21 Escolar são importantes instrumentos que 
devem ser utilizados na implementação do eixo Educação para a 
Sustentabilidade. Assim como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para 
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global são acordos 
complementares e, consequentemente, tornam-se referenciais 
teóricos da Educação para a Sustentabilidade, proposta no Currículo 
(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 63, 64). 

 

                                                
27Elenca-se outras importantes resoluções e leis no que se refere à EA: Resolução CONAMA nº 422 
de 2010, art. 1º  e 3º;  Lei nº 12.852/2013, Art. 35; Resolução CNE/CEB Nº 04/2010, art. 57; 
Resolução CNE/CP Nº 2 de 2012, art. 16; Resolução CNE/CEB nº 03/2018, art. 11, § 6º; Lei nº 
12.187/2009, Art. 5º, § XII e XIV; Decreto nº 2.652/1998, Art. 4 e 6; Lei Nº 12.305/2010, Art. 8º, § VIII 
e a Lei nº 9.394/1996, art. 32, § II. 
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Assim, as normativas evidenciam as ideias centrais do Eixo de Educação para 

a Sustentabilidade, defendido neste Currículo. Por isso, a Lei n° 3.833, de 27 de 

março de 2006, dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política de Educação 

Ambiental do DF, criando o Programa de Educação Ambiental do DF. Assim,  

 

[...] entende-se por educação ambiental os processos através dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, atitudes, habilidades, interesse ativo e competência 
voltada para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua 
sustentabilidade (DISTRITO FEDERAL, 2006, p. s/p).  

 

De acordo com o Art. 5º, são princípios básicos da educação ambiental: 

 

II o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II a 
concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio econômico e o cultural 
sob o enfoque da sustentabilidade; III o pluralismo de ideias e 
concepções pedagógicas, tendo como perspectivas a inter, a multi e 
a transdisciplinaridade; IV a vinculação entre a ética, a educação, o 
trabalho, a democracia participativa e as práticas sociais; V a 
garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI a 
participação da comunidade; VII  a permanente avaliação crítica do 
processo educativo; VIII a abordagem articulada das questões 
ambientais do ponto de vista local, regional, nacional e global; IX  o 
reconhecimento, respeito e resgate da pluralidade e diversidade 
cultural existentes no Distrito Federal; X  o desenvolvimento de ações 
junto a todos os membros da coletividade, respondendo às 
necessidades e interesses dos diferentes grupos sociais e faixas 
etárias (DISTRITO FEDERAL, 2006, p. s/p). 

 

É nesse sentido que a Educação Ambiental e sua intrínseca relação com a 

Educação para a Sustentabilidade pretende trabalhar essa concepção em sua 

totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o social, o político, 

o cultural e o econômico sob um enfoque crítico, que valorize os princípios de 

sustentabilidade. Esse tema tem como perspectiva a interdisciplinaridade, a 

multidisciplinaridade e/ou a transdisciplinaridade, sendo, portanto, essencial e 

permanente da educação no Distrito Federal. Deve constar, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal (DISTRITO FEDERAL, 2006, p. s/p), logo, deve estar na Prova DF.  
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A construção da legislação brasileira referente a Educação Ambiental resulta 

da produção do pensamento ambiental internacional mobilizados pelos cientistas, 

representantes das nações, movimentos sociais e segmentos da sociedade civil, 

diante da crise ambiental e da preocupação mundial de proteção do meio ambiente 

em todas as formas de vida.  

O princípio da sustentabilidade surge no contexto de globalização como sinal 

de limite que reorienta o processo civilizatório. A crise ambiental evidenciada nos 

anos 60 denuncia e questiona a racionalidade mecanicista da razão cartesiana, 

enraizada na teoria econômica. Esta predominou sobre os paradigmas organicista e 

resultou na negação da natureza na esfera da produção, legitimando uma falsa ideia 

de progresso e modernidade que gerou processos de destruição ecológica e 

degradação ambiental.  

A expansão da consciência ambiental foi, contudo, iniciada por Carson (1962) 

e Hardin (1968) e se expandiu na década de 1970 com a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, no ano de 1972. Naquele 

momento, foram assinalados os limites da racionalidade econômica a as 

possibilidades do desenvolvimento sustentável. 

  

Na percepção desta crise ecológica foi sendo configurado um 
conceito de ambiente com uma nova visão de desenvolvimento 
humano, que reintegra os valores e potenciais da natureza, as 
externalidades sociais, os saberes subjugados e a complexidade do 
mundo negados pela racionalidade mecanicista, simplificadora, 
unidimensional e fragmentadora que conduziu o processo de 
modernização.  O ambiente emerge como um saber reintegrador da 
diversidade, de novos valores éticos e estéticos e dos potenciais 
sinergéticos gerados pelas articulações de processos ecológicos, 
tecnológicos e culturais [...] a produção de conhecimento ambiental é 
um processo interminável, teórico e de ações práticas orientadas por 
uma utopia: a construção de um mundo sustentável, democrático, 
igualitário e diverso (LEFF, 2019, p. 17).  

 

Em 1984, foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento a pedido do secretário-geral da ONU, para avaliar os avanços dos 

processos de degradação ambiental e a eficácia das políticas ambientais. A 

comissão publicou em 1987 o Relatório Brundtland, intitulado “Nosso Futuro 
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Comum”, com a definição de que desenvolvimento sustentável é um processo que 

permite satisfazer as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as 

futuras gerações. Com base nessa perspectiva, ocorreu a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, a 

Rio+20, onde foi elaborado e aprovado o programa global, a Agenda 21, para 

regulamentar o processo de desenvolvimento com base nos princípios da 

sustentabilidade. É importante destacar que essa agenda foi incluída nas atividades 

e debates escolares, constituindo-se como importante instrumento para a Educação 

Ambiental.  

Em 2015, foi lançada a Agenda 2030, intitulada “Transformando Nosso 

Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, durante a Cúpula das 

Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, acordada pelos 193 Estados-

membros da ONU. A agenda proposta, consiste em uma Declaração com 17 

(dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assim sintetizados: I - 

Erradicação da pobreza; II - Fome zero e agricultura sustentável; III - Saúde e bem 

estar; IV - Educação de qualidade; V - Igualdade de gênero; VI - Água potável e 

saneamento; VII - Energia acessível e limpas; VIII - Emprego digno e crescimento 

econômico; IX - Indústria, inovação e infraestrutura; X - Redução das desigualdades; 

XI - Cidades e comunidades sustentáveis; XII - Consumo e produção responsáveis; 

XIII - Ação contra a mudança global do clima; XIV - Vida debaixo d’água;  XV - Vida 

sobre a terra; XVI - Paz, justiça e instituições fortes; XVIII - Parcerias em prol das 

metas (ONU, 2015). 

Para Leff (2019), a dispeito de acordos, protocolos e instrumentos jurídicos 

internacionais, a racionalidade econômica resiste à mudança, induzindo com o 

discurso da sustentabilidade uma estratégia de simulação e perversão do 

pensamento ambiental. Todavia, o discurso e as políticas da sustentabilidade estão 

abrindo um campo heterogêneo de perspectivas alternativas, marcado pelos 

conflitos de interesses em torno da apropriação da natureza, onde os povos 

indígenas e populações urbanas marginalizadas lutam e reivindicam seus direitos 

culturais, autogestão e autodeterminação de suas condições de vida (LEFF, 2019).  

http://numeracaoromana.babuo.com/XIV-numero-romano
http://numeracaoromana.babuo.com/XV-numero-romano
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A educação para a sustentabilidade pode aprofundar-se na perspectiva 

teórica e prática radical de sustentabilidade, criando uma outra estrutura de 

pensamento (paradigma) (GUIMARÃES, 2018). Nesse viés, a Educação para a 

sustentabilidade apresenta a interdisciplinaridade em sua integralidade na qual 

novos conhecimentos, valores e atitudes são produzidos, resultando em práticas 

sociais diferenciadas: “essas possibilidades de transformação são propícias ao 

processo educativo que objetiva a formação da cidadania de práticas críticas e 

criativas de sujeitos aptos a atuarem nessa sociedade mundializada” (GUIMARÃES, 

2018, p. 99).  

A concepção de Educação para a sustentabilidade compreende a natureza 

em suas múltiplas e complexas relações sociais, físicas, biológicas e culturais, 

permeadas nas relações de produção das condições ambientais em que se vive e se 

interage (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2007). Assim, ela deve considerar 

que a humanidade em suas relações de trabalho e sobrevivência transforma a 

primeira natureza em segunda natureza, produzindo tecnologias, novas relações 

econômicas e estilos de vida baseados no consumismo, aumentando a 

complexidade nas relações de produção de mercadorias e extração de matérias-

primas.  

A Educação para a Sustentabilidade, portanto, se apresenta como 

fundamental para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes, que 

devem ir além do senso comum. A crítica fundamental deve permear na 

compreensão do mundo contemporâneo, com sua crise ecológica, denunciada pelo 

esgotamento dos recursos naturais e catástrofes ambientais (LÖWY, 2013).  

Dados ambientais relativo à queimada, poluição do lençol freático, da água, 

do solo, da atmosfera são alarmantes. Além disso, somam-se os desastres 

ambientais, desmatamento e a destruição dos biomas, ocasionada sobretudo pela 

expansão da fronteira agrícola, baseada na produção agrícola intensiva, estruturada 

em latifúndio, na produção de commodities e expansão da pecuária. Deste modo, 

produz-se constantes ameaças à manutenção dos ecossistemas, da fauna, flora, 

dos seres vivos e não-vivos, bem como constantes espoliações, expropriações, 
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ameaças e litígios contra os povos indígenas, quilombolas diversas comunidades 

tradicionais28. 

O compromisso primordial da Educação para Sustentabilidade é o 

desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e propositivo dos sujeitos em 

relação aos elementos que estruturam a sociedade. Trabalhar nesta perspectiva 

significa uma mudança radical de mentalidade, do modo de vida, das relações de 

produção e a subversão da lógica de destruição da natureza, construindo 

possibilidades de criação de uma nova hegemonia baseada numa consciência 

ecológica que valorize as demandas da coletividade nos aspectos subjetivos e 

objetivos, valorizando a vida cotidiana. Essa compreensão possibilitará aos 

estudantes do DF a construção de conhecimentos nos diversos componentes 

curriculares ao desenvolver a autonomia e a cidadania planetária (GADOTTI, 2001).  

Por isso, a educação para a sustentabilidade depende da construção de uma 

sociedade sustentável, que promova a qualidade de vida; a economia solidária; a 

agroecologia; a cidadania planetária; a ética global e a recuperação de 

ecossistemas. E com os processos educativos pode-se alcançar as condições 

básicas para o desenvolvimento sustentável: I - Economicamente factível; II - 

Ecologicamente apropriado; III - Socialmente justo; IV - Culturalmente equitativo, 

respeitoso e sem discriminação de gênero. Além disso, os princípios pedagógicos da 

sociedade sustentável destaca-se: I - Promoção da vida para desenvolver o sentido 

da existência - Terra como um “único organismo vivo”; II - Equilíbrio dinâmico para 

desenvolver a sensibilidade social; III - Ética integral - consciência ecológica; IV - 

Racionalidade intuitiva e emancipadora e V - consciência e solidariedade planetária 

(GUTIÉRREZ, 1996). No SIPAEDF, os elaboradores de itens devem valer-se das 

premissas aqui apresentadas e utilizar nos textos-base de seus itens os temas 

micro: Educação Ambiental; produção e consumo consciente; qualidade de vida; 

economia solidária; agroecologia, cidadania planetária; ética global; recuperação de 

ecossistemas. 

                                                
28 Dentre inúmeros casos, destaca-se aqui a as pressões recentes (2020), sofridas pelos sujeitos 
do território quilombola Kalunga. Disponível em:   
https://racismoambiental.net.br/2020/06/05/chapada-dos-veadeiros-desmatamento-destroi-
mil-hectares-em-area-quilombola/ 

https://www.metropoles.com/tag/kalunga
https://racismoambiental.net.br/2020/06/05/chapada-dos-veadeiros-desmatamento-destroi-mil-hectares-em-area-quilombola/
https://racismoambiental.net.br/2020/06/05/chapada-dos-veadeiros-desmatamento-destroi-mil-hectares-em-area-quilombola/
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5.4 Trabalho, educação para o consumo e Desigualdades Socioeconômicas 
 

O Art. 205 da Constituição Federal (1988) assevera que a educação é direito 

de todos e dever do Estado e da família devendo almejar ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. O Art. 214 dispõe sobre o plano nacional de educação e seu papel em 

alcançar: a erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; 

a melhoria da qualidade do ensino e a formação para o trabalho. 

 O Art. 1º da LDBEN, por sua vez, declara que a educação escolar deve 

vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (§ 2º).Diante dessas garantias é 

fundamental compreender como o papel da Educação formal, enquanto instrumento 

de preparação para o mundo do trabalho, está diretamente relacionado às condições 

socioeconômicas nas quais se encontra a sociedade, uma vez que esse cenário 

define as possibilidades e condições reais de acesso e continuidade na unidade 

escolar e, posteriormente, a uma atividade profissional. 

 Além de ser um direito, a garantia de acesso e permanência na unidade 

escolar, com qualidade, bem como o preparo para o trabalho, deve circundar as 

discussões presentes no processo dialético de ensino e de aprendizagens no 

contexto escolar, promovendo a conscientização, a formação política e a 

compreensão sobre a conformação sistêmica e a definição de papéis e lugares 

sociais no Brasil. 

A base primária das desigualdades socioeconômicas no Brasil funda-se pelo 

predomínio por mais de três séculos do latifúndio da terra, do trabalho escravo e da 

monocultura exportadora herdada do processo de colonização. A herança desigual 

da sociedade agrária se reproduz na urbana e industrial, com elevada concentração 

da riqueza, renda e poder, o que fica cada vez mais acentuado com o 

neoliberalismo.   

Nesse sentido, a reforma agrária, tributárias e sociais, ocorridas em países de 

capitalismo já avançado não aconteceram no Brasil, dificultando a construção de um 

Estado de bem-estar social no País. Nesse contexto, nota-se uma preservação de 

estrutura tributária que acaba por maximizar misérias. Está sempre dentro dos 
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debates, portanto, a necessidade de recursos orçamentários para sustentar e 

expandir os investimentos nas áreas sociais como educação, saúde, transporte, 

habitação, assistência e previdência. E ganham destaque ações que possuem o 

potencial de universalizar o acesso aos direitos sociais de modo amplo: direito à 

vida, à terra, à moradia, à cidade, ao trabalho digno, à infraestrutura rural e urbana e 

ao mesmo tempo diminuir as desigualdades sociais e promover uma sociedade com 

justiça social.  

A história  revela o atraso social, o aprofundamento das desigualdades e o 

surgimento de novas desigualdades sociais a serem superadas. As novas 

desigualdades sociais são reveladas pela inclusão patológica e precária que 

degradam o ser humano, retiram-lhe o que lhe é próprio: “a preeminência da 

construção do gênero humano, do homem livre num reino de justiça e igualdade” 

(MARTINS, 2012), reduzido a coisa, despojado de sua condição humana revelada, 

inclusive, pelo reaparecimento do trabalho escravo, perpetuação de trabalhos 

precários, flexíveis, e de trabalhadores sem vínculos contratuais formais e garantias 

trabalhistas. Ao mesmo tempo produz-se uma reinclusão ideológica no imaginário da 

sociedade de consumo.  

 Com a ampliação do maquinário tecnocientífico, o universo do trabalho tem 

sofrido diversas metamorfoses, causando, sobretudo, exclusão digital, desemprego 

explosivo, precarização estrutural do trabalho, rebaixamento salarial e perda de 

direitos. Onde havia uma empresa é possível identificar várias pequenas unidades 

interligadas pela rede, o que reduz a quantidade de trabalhadores, embora aumente 

a produção. O mesmo ocorre com o trabalho em rede e o trabalho realizado em 

casa, que levados pela ilusão do “empreendedorismo”, são, na realidade, apoiados 

na informalidade. Nesse sentido, contribuem para aumentar, ainda mais, as 

possibilidades de extração do sobretrabalho, em pleno avanço informacional, além 

de contribuir com a “flexibilização” da legislação social do trabalho (ANTUNES, 

2010). 

 O desemprego estrutural, assim como a disseminação de subempregos, 

contraditoriamente, convive com diversos mecanismos de incentivo ao consumo. A 
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FTTdiscussão concentra-se na forma como a necessidade de consumo está 

diretamente relacionada ao status.        

 O chamado “consumo popular” tem ocupado diversas pesquisas no Brasil. 

Trata-se de um fenômeno diretamente relacionado à adoção de políticas públicas 

capazes de ampliar o poder de compra ao promover distribuição de renda e 

aumento de linhas de crédito, resultando em uma euforia no mercado nacional para 

o incentivo ao consumo entre setores de baixa renda. Nesse contexto, mercados 

paralelos/ilegais, a pirataria e o mercado do roubo aparecem como alternativas, 

ainda que moralmente ou racionalmente incorretas. Em contrapartida, quando o 

mercado nacional descobriu nos grupos populares um campo fértil a ser explorado, 

por meio, sobretudo, da oferta de longas prestações no crediário, adota-se uma 

verdadeira “pedagogia das compras”. Mensagens apelativas veiculadas diariamente 

assumem o papel de convencimento de que determinados produtos são essenciais 

e devem ser comprados não apenas para alimentar nossas necessidades, mas, ao 

mesmo tempo, aquecer a economia nacional. Para isso, é igualmente importante, 

para o mercado, a adoção de estratégias para evitar a inadimplência (PINHEIRO-

MACHADO; SCALCO, 2010) e enfrentar, minimamente, o crescimento do 

desemprego - acompanhado do crescimento exponencial do número de 

trabalhadores informais bem como os chamados “colaboradores” e ambulantes, 

única opção para muitas pessoas 

 A remuneração baixa, as péssimas condições de trabalho, a total ausência de 

direitos trabalhistas e a inexistência do vínculo empregatício, suscitam diversas 

reflexões. O desafio é avançar tecnologicamente sem, com isso, promover o 

desemprego estrutural. Para isso é preciso, inicialmente, garantir a inclusão digital e 

uma formação com qualidade e interdisciplinar aos estudantes das unidades 

escolares públicas, de modo que as exigências cada vez maiores de trabalhos 

intelectuais e conhecimento no desenvolvimento de atividades informatizadas não se 

constitua em mais um mecanismo de estratificação social. Para isso, é crucial a 

implementação de políticas públicas sociais efetivamente transformativas29, capazes 

                                                
29 Em diálogo com Nancy Fraser (2008), que considera as políticas de ação afirmativa como 

“remédios”, entende-se como políticas transformativas, aquelas que englobam tanto políticas de 
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de garantir ações “de Estado”, concentradas e permanentes de modo que 

crescimento econômico não seja sinônimo de desemprego. Em seguida, é 

necessário reestruturar o modelo de organização social buscando construir uma 

sociedade livre de mecanismos de exclusão e toda forma de tratamento degradante 

e discriminatório. 

  Tendo como norte a necessidade de transformação social, torna-se 

imprescindível apresentar o perfil dos indivíduos completamente excluídos do mundo 

do trabalho ou empurrados para processos produtivos marcados pela exploração. 

Informativo divulgado pelo IBGE (2019) atesta que 

 

[o] combate às desigualdades sociais no Brasil tem sido objeto de 
estudiosos e formuladores de políticas públicas envolvidos no 
diagnóstico e na execução de medidas para sua redução. Entre as 
formas de manifestação dessas desigualdades, a por cor ou raça 
ocupa espaço central nesse debate, pois envolve aspectos 
relacionados às características do processo de desenvolvimento 
brasileiro, que produziu importantes clivagens ao longo da história do 
País (IBGE, 2019, p.1). 

  

 Segundo a publicação, a soma das populações subocupadas por insuficiência 

de horas, desocupadas e com força de trabalho potencial é composta por 29,9% de 

pessoas negras (pretos e pardos) e 18,8% de brancas. No grupo de brasileiros que 

vivem com menos de trinta reais por dia, 32,9% são negras e 15,4% brancas. A taxa 

de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais alcança 9,1% entre as 

pessoas negras, e 3,9% na população branca (IBGE, 2019). 

 Os dados apresentados no informativo permitem concluir que, no Brasil, a 

população negra, sobretudo as mulheres negras, ocupam as fileiras do desemprego 

ou as funções profissionais de menor prestígio e/ou marcadas pela informalidade e 

precariedade. Esse é o retrato da base que sustenta a pirâmide social brasileira. 

 Engrossam esses índices ainda, os trabalhadores/as imigrantes e 

refugiados/as. Segundo informações divulgadas pelas Nações Unidas, imigrantes e 

refugiados enfrentam grandes empecilhos para o ingresso no mundo do trabalho no 

Brasil. A dificuldade em estabelecer uma rede de contatos, a falta de domínio do 

                                                                                                                                                   
distribuição como as de reconhecimento identitário, voltadas à correção dos efeitos das 
desigualdades por meio da total remodelação da estrutura gerativa subjacente. 
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português, a desinformação, o preconceito e a xenofobia, aparecem como principais 

obstáculos30.   

 Outro aspecto extremamente relevante e ainda mais perverso é o fato de que 

pertencem também a esses grupos sociais, as crianças e adolescentes mais 

atingidos pela exploração do trabalho infantil, o que inclui manuseio de maquinários, 

fornalhas, prostituição e muitas formas de violência. Essas crianças, normalmente, 

abandonam ou não logram sucesso na trajetória escolar.    

 A partir do cenário apresentado, trabalho, educação/ensino, consumo e 

desigualdades socioeconômicas organizam-se de forma interdependente e 

complementar, estando relacionados, diretamente, aos processos de produção 

inerentes ao modelo econômico estabelecido. Por essa razão, ações focais, 

pulverizadas e inconstantes mostram-se incapazes de gerar transformações sólidas. 

Cada vez mais, surgem evidências que apontam para a necessidade de adoção de 

políticas públicas sociais intersetoriais, transversais e interseccionais como forma de 

reestruturar, de forma sólida, a sociedade brasileira. No SIPAEDF, os elaboradores 

de itens devem valer-se das premissas aqui apresentadas e utilizar nos textos-base 

de seus itens os temas micro: trabalho; educação financeira e educação fiscal.  

 

5.5 Saúde, Alimentação Saudável e Saúde Mental 
 

Em toda a história da educação e da medicina, quando o ser humano torna-se 

o eixo central das discussões legais regidas pelas instâncias superiores, esse 

referido sujeito também é colocado como o “eixo de cuidado” nos aspectos 

relacionados ao corpo e à mente, que se complementam e buscam diálogos 

inseparáveis. Introduz-se na observância do respeito à individualidade e à 

subjetividade desse ser, considerando, sobretudo, que a saúde para o corpo (físico-

alimento-nutrição) e a mente (psicológico/espiritual) representa uma questão que 

perpassa por todas as etapas do desenvolvimento humano e leva ainda em 

consideração o contexto social dos indivíduos. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) define saúde como  

                                                
30 Informações disponíveis em https://nacoesunidas.org/tema/refugiados-migrantes/. 

https://nacoesunidas.org/tema/refugiados-migrantes/
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[...] um estado de completo bem estar físico, mental e social e não 
somente ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor 
estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos 
fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, 
de  credo político, de condição econômica ou social (OMS, 1946, 
n.p.). 

 

A relevância da saúde como dever do Estado e direito fundamental à vida é 

regimentada por documentos como a Constituição Federal, em seu Art. 6º: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”; a Lei nº 

9.394/96, Art. 4º Inciso VIII , “atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”; o ECA, Tít. II ,Cap. I: “A 

criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”; os 

Pressupostos Teóricos do Currículo em Movimento da Educação Básica do DF, 

Cap.2.4.2, p.58 – Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos: “c) 

Educação para a sustentabilidade: implementa atividades pedagógicas por meio de 

saberes populares, científicos e de interação com a comunidade, que visem a uma 

educação ambiental baseada no ato de cuidar da vida em todas as fases e tipos.”, 

apresentando como subtema da Educação para a sustentabilidade, dentre alguns, 

“qualidade de vida”, alimentação saudável, ética global”, o que abrange em todos os 

aspectos o “cuidado”. 

Os dispositivos citados também descrevem a alimentação como um direito e 

cabe ressaltar ainda que a Lei nº 11.346/2006 criou o Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com o objetivo de assegurar o direito 

humano à alimentação adequada, conforme Art. 2º:  

 

A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 
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dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder 
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para 
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 
população. 

 

Importante citar, ainda, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

que consiste em uma importante estratégia que visa garantir a Segurança Alimentar 

e Nutricional dos estudantes da educação básica. A Lei nº 11.947/09, Art. 3º, 

estabelece que “A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica 

pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas no 

atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei” (BRASIL, 2009). Conforme a 

Resolução nº 6/2020, do Ministério da Educação, que dispõe sobre o atendimento 

da alimentação escolar aos alunos da educação básica, Cap.1, Art. 4º,  

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem por 
objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação 
de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de 
educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram 
as suas necessidades nutricionais durante o período letivo (BRASIL, 
2020). 

 

 Nesse contexto de cuidados com o corpo e com a mente, a alimentação 

constitui um aspecto fundamental para o adequado crescimento e o 

desenvolvimento humano. Por meio dos alimentos, o corpo pode obter os nutrientes 

essenciais para o bom funcionamento do organismo. Contudo, a alimentação vai 

muito além dessa dimensão biológica, posto que o comportamento alimentar não se 

limita ao suprimento das necessidades fisiológicas, mas psicológicas, sociais e 

culturais, englobando assim quatro aspectos: biológico, que inclui as necessidades 

nutricionais para o adequado funcionamento do metabolismo; cognitivo, que é 

representado pelo conhecimento que se possui sobre alimentos e nutrição; 

situacional, que é influenciado por determinantes econômicos, culturais e sociais; e 

afetivos, sendo representado pela relação e os sentimentos que o indivíduo 

estabelece com a comida (TCHAKMAKIAN; FRAGELLA, 2007; MOTTA; BOOG, 

1987).  
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Para promover uma alimentação adequada e saudável é importante que 

sejam consolidadas ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), as quais 

visam contribuir para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e 

devem estar inseridas nas estratégias de políticas públicas no contexto da promoção 

da saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2013).  

 
Educação Alimentar e Nutricional é um campo de conhecimento e de 
prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e 
multiprofissional que visa promover a prática autônoma e voluntária 
de hábitos alimentares saudáveis. A prática da EAN deve fazer uso 
de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos 
que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, 
considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema 
alimentar e as interações e significados que compõem o 
comportamento alimentar. (BRASIL, 2012, n.p.) 

 

O conteúdo a ser abordado nas atividades de EAN deve estar embasado em 

evidências científicas. Em 2014, o Ministério da Saúde publicou a segunda edição do 

Guia Alimentar para a População Brasileira, o qual apresenta as diretrizes e as 

recomendações oficiais para uma alimentação adequada e saudável, tendo como 

regra de ouro: “[p]refira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e 

preparações culinárias a alimentos ultraprocessados”. Dentre os princípios do guia 

destaca-se a visão ampliada da alimentação para além da ingestão de nutrientes 

(considerando também os alimentos, as combinações de alimentos, as preparações 

culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares), além do 

impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sob a ótica da justiça 

social e da integridade do ambiente (BRASIL, 2014a). 

    O referido guia alimentar utiliza a classificação NOVA como parâmetro para 

ampliar a autonomia nas escolhas alimentares. Essa classificação baseia-se no tipo 

de processamento dos alimentos para o consumo humano, dividindo-se em quatro 

categorias: 1) alimentos in natura ou minimamente processados: frutas, hortaliças 

(cenoura, abóbora, abobrinha, chuchu, couve, brócolis, alface, berinjela, tomate), 

arroz, feijão, grão de bico e outros grãos, milho, carnes, ovos, leite, castanhas e 

água; 2) ingredientes culinários: Óleos, gorduras, sal e açúcar; 3) alimentos 

processados: conserva de legumes, compota de frutas, queijos e pães feitos de 
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apenas farinha de trigo, leveduras água e sal, cujo processamento industrial tem 

como objetivo aumentar a durabilidade de alimentos in natura ou minimamente 

processados; 4) alimentos ultraprocessados: biscoitos recheados, salgadinhos “de 

pacote”, refrigerantes, macarrão “instantâneo”, são produtos repletos de corantes, 

conservantes, aromatizantes e vários tipos de aditivos sintetizados em laboratório 

usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. 

As recomendações do guia alimentar do Ministério da Saúde estão descritas, 

de forma prática, em 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, sendo 

eles: 1) fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da 

alimentação; 2) utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao 

temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; 3) limitar o consumo de 

alimentos processados; 4) evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; 5) 

comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que 

possível, com companhia; 6) fazer compras em locais que ofertem variedades de 

alimentos in natura ou minimamente processados; 7) desenvolver, exercitar e 

partilhar habilidades culinárias; 8) planejar o uso do tempo para dar à alimentação o 

espaço que ela merece; 9) dar preferência, quando fora de casa, a locais que 

servem refeições feitas na hora; 10) ser crítico quanto a informações, orientações e 

mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.  

     Ressalta-se que, com a publicação do Guia Alimentar para a População 

Brasileira em 2014 ficou ainda mais evidente que a pirâmide alimentar não deve ser 

utilizada como instrumento de EAN, por diversos motivos. Em primeiro lugar, 

oficialmente, o governo brasileiro nunca adotou a pirâmide como ícone para abordar 

a alimentação. Vários estudos apontaram a dificuldade em compreender os 

conceitos dispostos na pirâmide, a qual considera que em sua base estão os 

alimentos que devem compor a maior parte da alimentação dos indivíduos, deixando 

no topo o que deve ser em menor proporção. A pirâmide alimentar agrega em um 

mesmo nível alimentos com diferentes tipos de processamento, como a batata e o 

macarrão instantâneo, ambos fontes de carboidratos (portanto estão lado a lado na 

base da pirâmide), mas pertencem a sistemas alimentares completamente 

diferentes. 
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     O avanço na ciência da nutrição mostrou que o perfil dos nutrientes, de 

forma isolada, não é suficiente para demonstrar a relação entre o que as pessoas 

comem e a sua saúde. É preciso considerar o alimento como muito mais do que um 

transferidor de nutrientes, levando-se em consideração também outras 

características que determinam a saúde, como a combinação dos alimentos ao 

longo do dia, o ato de comer - comensalidade -, o tipo de processamento do 

alimento, os aspectos culturais, o sistema alimentar e os impactos no meio ambiente 

(LOUZADA et al., 2019). 

A produção de alimentos é o ponto inicial para uma alimentação adequada e 

saudável e apresenta repercussões diretas na sustentabilidade, saúde e justiça de 

todas as outras etapas dos sistemas. Nesse sentido, fomentar a produção e o 

consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos produzidos por agricultores 

familiares, por exemplo, significa promover um sistema alimentar saudável e 

sustentável que contribui para o desenvolvimento de uma produção alimentar 

diversificada, harmônica com o bioma, além de promover o aumento da renda 

familiar dos agricultores e da economia local (OPSAN /UnB, 2016).  

A valorização de uma agricultura mais sustentável, que mantém o equilíbrio 

ambiental e respeita o conhecimento local é capaz de promover a saúde de forma 

geral, usufruindo de uma variedade de alimentos regionais (BRASIL, 2015). Das 

riquezas brasileiras, destaca-se a grande diversidade de alimentos, entre eles as 

Plantas Alimentícias não Convencionais, conhecidas como PANC - hortaliças, frutas, 

flores, ervas que crescem de forma espontânea na natureza e até nas calçadas das 

cidades, como bertalha, taioba, ora-pro-nóbis. Esses alimentos são resistentes, 

adaptáveis e capazes de enriquecer nutricionalmente as refeições com um baixo 

custo financeiro. Uma excelente estratégia para auxiliar na construção de um 

sistema alimentar mais saudável é conhecer, produzir ou comprar PANCs (UnB / 

OPSAN, 2016). 

Por outro lado, quando um sistema alimentar é baseado no uso de 

agrotóxicos e sementes transgênicas e se utiliza de processamentos industriais que 

adicionam substâncias produzidas em laboratório que são nocivas ao organismo, 

como corantes, aromatizantes, realçadores de sabor (presentes nos alimentos 
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ultraprocessados) há o adoecimento da população e do meio ambiente (BRASIL, 

2014a; POLLAN, 2008).  

Entre as consequências de uma alimentação inadequada está o 

desencadeamento da obesidade, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é 

uma condição crônica multifatorial caracterizada pelo acúmulo de gordura que 

prejudica a saúde do indivíduo (WHO, 2000). No Brasil, a pesquisa sobre vigilância 

de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, realizada por meio de 

inquérito telefônico em 2019, mostrou que 20,3% dos adultos brasileiros apresentam 

obesidade, sendo que no Distrito Federal a prevalência foi de 19,6%, variando de 

18,6% entre os homens e 20,4% entre as mulheres (BRASIL / MS, 2019).  

Destaca-se também a obesidade infantil, um dos principais problemas de 

saúde pública. Estima-se que uma em cada três crianças e adolescentes apresenta 

sobrepeso ou obesidade (GESSEL; SOMMER; LAMBERT, 2013; LIARGUES et al;, 

2011), sendo que estudantes obesos frequentemente apresentam baixo rendimento 

escolar e baixa autoestima, com uma probabilidade em torno de 80% de se tornarem 

adultos obesos (AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONSUMO, 

2013).   

Diante desse contexto, a prevenção e o controle da obesidade torna-se 

imperioso, posto que a obesidade aumenta a possibilidade de desencadeamento de 

outras enfermidades, como dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

aterosclerose precoce e doenças cardiovasculares. Sabendo disso, é fundamental 

promover ações no ambiente escolar, que é um excelente cenário para o 

desenvolvimento de estratégias para prevenir e tratar o problema da obesidade 

infantil. (AGUILAR et al., 2014; KRIEMLER et al., 2010). 

Considerando o cenário de aumento das doenças crônicas, principalmente a 

obesidade e seus agravos, discute-se que a geografia urbana pode se tornar um 

obstáculo para a promoção de uma alimentação adequada e saudável, posto que 

existem locais onde obter acesso a alimentos in natura ou minimamente 

processados é impossível, caracterizando os desertos alimentares (TESTA, 2019; 

VER PLOEG, 2010). Por outro lado, há locais em que a venda de produtos com 

poucos nutrientes e altamente calóricos, como as redes de fast food e conveniência, 
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é predominante, são os chamados pântanos alimentares. Em ambos os cenários, 

existe a necessidade das pessoas se locomoverem para outras regiões para 

obterem alimentos saudáveis (VER PLOEG, 2010). 

Nesse contexto, as políticas públicas precisam estar atreladas 

simultaneamente às mudanças de comportamento alimentar e ao acesso a 

alimentos nutritivos (VER PLOEG, 2010). Mais uma vez, a unidade escolar se 

mostra como um espaço singular para a realização de ações de EAN a fim de 

melhorar as condições de saúde dos estudantes e promover o consumo de uma 

alimentação  adequada e saudável (MYERS et al., 2018; LIBERMANN; BERTOLINI, 

2015; OTONI; DOMENE; BANDONI, 2019). Ressalta-se, ainda, que entre as 

diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar consta que o preparo das 

refeições na unidade escolar deve utilizar alimentos naturais ou minimamente 

processados em associação a outras estratégias para garantir a segurança alimentar 

e nutricional e o direito humano à alimentação adequada (ROSETTI et al., 2016).  

Verifica-se, portanto, que a trajetória educacional está traçada para o cuidado 

como algo essencial no desenvolvimento do sujeito, questão que Boff (1999) chama 

de “ethos do humano”, o que “representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”. Esse deve ser o olhar do 

Estado ao normatizar as leis e decretos acerca do indivíduo, entendendo que ações 

estratégicas abrangem o ser humano em sua essência, do seu nascimento até a 

morte, ou o âmago se perderá no decorrer do processo histórico e de suas 

construções ao longo do tempo. 

 

A humanidade abriu muitos caminhos na decifração da essência do 
ser humano. Serviu-se das artes, da pintura nas cavernas rupestres, 
dos desenhos em vasos de barro. Expressou-se pelos grandes 
monumentos, por miniaturas de marfim e por uma gama imensa de 
músicas folclóricas. Utilizou a palavra através de mitos, fábulas, 
poemas e narrativas. Usou do pensamento através de mitos, fábulas, 
poemas e narrativas. Usou do pensamento através da filosofia e das 
cosmovisões. As religiões, através dos mitos da criação, do fim do 
mundo e da plasmação do ser humano, ofereceram as decifrações 
mais ousadas da natureza humana. Hoje em dia prefere-se o 
cinema, o universo virtual da comunicação e principalmente as 
ciências empíricas, hermenêuticas e holísticas. Todas elas 
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implicitamente encerram uma antropologia, quer dizer, uma 
determinada compreensão do ser humano [...] (BOFF, 1999, p. 36). 

      

Em contrapartida, há então muito a evoluir. Leis, normas técnicas, decretos, 

diretrizes precisam ser, em essência, repensados, refeitos, estabelecidos para que 

exista o “cuidado”, para que todos se sintam pertencidos aos diversos campos, 

etapas e segmentos sociais. São apresentados documentos que regulamentam, 

implantam, norteiam projetos e programas de saúde, alimentação e nutrição a 

serviço por meio da educação. A importância desses é, para o desenvolvimento da 

criança e do adolescente, qualidade de vida, orientação, representam uma 

prevenção, um olhar, um cuidado essencial para o bem comum. Para alcançar o 

bem estar físico, mental e social, faz-se necessário olhar também para as emoções, 

constitutivas dos seres humanos, independentemente da idade. Educar para saúde 

exige desenvolver, além das competências cognitivas, as competências 

socioemocionais. 

O corpo busca os cuidados essenciais por meio da alimentação e das 

atividades físicas, mas não se pode dissociar a díade corpo e mente. Para isso, os 

programas de Práticas Integrativas em Saúde (PIS), executados por profissionais da 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal em parceria com a SEEDF, com projeto 

piloto em uma unidade escolar de CRE do Gama do Distrito Federal, em busca de 

futura implementação/implantação em toda rede, são uma alternativa para a saúde 

corpo-mente. São exemplos de Práticas Integrativas em Saúde o Tai Chi Chuan, 

Musicoterapia e Terapia Comunitária Integrativa (rodas de conversa com estudante). 

 

As Práticas Integrativas em Saúde (PIS) são entendidas como 
tecnologias que abordam a saúde do ser humano na sua 
multidimensionalidade - física, mental, psíquica, afetiva e espiritual - 
com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde. São 
tecnologias eficazes e seguras com ênfase na escuta acolhedora, no 
autocuidado, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. A 
validação das PIS no SUS-DF será confirmada pelo critério da 
tradicionalidade de seu uso e/ou pelas comprovações de seus 
benefícios por metodologias científicas contemporâneas tendo o seu 
desenvolvimento o caráter transversal, transdisciplinar e intersetorial” 
(DISTRITO FEDERAL/SES, 2019). 
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O cuidado com o corpo é fundamental e, em consonância com a mente, é o 

equilíbrio, a harmonia para o ser humano se tornar completo. Nessa fusão, percebe-

se, sobretudo como trabalho preventivo, as mudanças no comportamento, no 

desenvolvimento mental e social. Entra-se, a partir dessas reflexões, no campo 

mental, podendo ressaltar que o ser humano, além das dimensões social, física e 

biológica, adentra a espiritual. Como diz Libâneo (2005, p.2), “sujeitos e identidades 

se constituem enquanto portadores das dimensões física, cognitiva, afetiva, social, 

ética, estética, situados em contextos socioculturais, históricos e institucionais.” 

À luz da teoria da emoção de Wallon (1975) é impossível negar a relação 

entre emoção, cognição e motricidade. Por conseguinte, as emoções implicam não 

só no desenvolvimento do indivíduo, no estabelecimento dos vínculos e na 

diferenciação do sujeito, mas na própria sobrevivência humana. 

O relacionamento e o reconhecimento do outro possibilita o próprio 

reconhecimento. Saber identificar, reconhecer, entender e comunicar as emoções é 

necessário para o desenvolvimento integral do sujeito. A forma de lidar e reagir 

diante das emoções e dos sentimentos pode impactar positiva ou negativamente as 

relações interpessoais e o processo de aprendizagem. A inteligência emocional 

conduz, em grande parte, o comportamento social e o êxito pessoal e profissional, 

sendo definida por Goleman (1995) como a capacidade do sujeito de identificar os 

próprios sentimentos e os dos outros, de se motivar e de gerir bem as emoções 

dentro de si e nos seus relacionamentos. 

A inteligência emocional exerce grande influência no comportamento social e 

no bem estar do sujeito, mas, em grande parte, as competências emocionais podem 

ser aprendidas e desenvolvidas através da experiência e da formação, razão pela 

qual, no período escolar, desde os primeiros anos, se faz necessário desenvolver a 

compreensão das próprias emoções, a capacidade de colocar-se no lugar dos outros 

e a capacidade de administrar as emoções para melhorar a qualidade de vida, o 

bem estar e possibilitar o pleno desenvolvimento do sujeito. 

Fatores determinantes para o processo de elaborações internas humanas      

estão norteando e alinhavando o trabalho pedagógico para o exercício pleno de 
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questões como cidadania, autoestima, empatia, valorização da diversidade, 

organização das emoções, desafios futuros, entre outros.   

Como lidar emocionalmente com todas essas questões de explorações, 

pessoas e desafios do cotidiano? Enfrentando uma crise, como sair ileso 

mentalmente ao final desse ciclo? Como estar frente aos desafios e encorajar-se 

para enfrentá-los?  Krenak (2019), indígena brasileiro, escritor e ambientalista, uma 

das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro nos faz sempre refletir 

sobre o cuidado com a casa.  Em suma, corpo e mente é para ser cuidado e 

preservado; é um olhar para a vida toda. No SIPAEDF, os elaboradores de itens 

devem valer-se das premissas aqui apresentadas e utilizar nos textos-base de seus 

itens os temas micro: alimentação adequada e saudável; educação alimentar e 

nutricional; segurança alimentar e nutricional; saúde mental; inteligência emocional.  

 

5.6 Ciência, Tecnologia e Inovação 
 

A educação científica e tecnológica (ECT) se tornou cerne na compreensão 

do mundo físico e social, uma vez que considera as necessidades de reflexões 

críticas e ação propositiva da sociedade. Diante das diferentes formas de 

organização social e produtiva, Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)  apresentam-

se como dimensões constitutivas que perpassam diversas áreas.  

Os estudantes que frequentam nossas unidades escolares e salas de aula 

hoje são muito diferentes dos estudantes de épocas anteriores por apresentarem 

saberes, experiências e interesses muitas vezes distantes do que a escola na 

sociedade brasileira privilegia em seus currículos. Esse novo estudante requer outra 

escola, outro profissional da educação, outra relação tempo-espaço escolar. A não 

observância desses elementos pode estar na gênese de resultados dos 

desempenhos escolares dos estudantes expresso pelos altos índices de reprovação, 

evasão e abandono escolar de uma parcela significativa da população que à escola 

teve acesso, mas que nela não permaneceu, ou quando a faz não obtém o êxito 

desejado refletido em aprendizagens significativas (BOURDIEU, 1998).  

Nesse contexto, a educação híbrida têm sido um tema cada vez mais 

discutido nos ambientes educacionais quando se pensa em inovação, uma vez que 
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destaca-se enquanto possibilidade de integração das tecnologias digitais de 

informação (TDICs) ao processo de ensino e aprendizagem não só como ferramenta 

pedagógica, mas também para a personalização do ensino, a garantir um melhor 

desempenho para estudantes (SOUZA et al., 2019).  

As TDICs têm modificado a maneira de trabalhar, de comunicar, de se 

relacionar, de ensinar e de aprender. Uma vez  inseridas no cotidiano social, estão 

cada vez mais presentes no contexto escolar, nas práticas docentes como 

ferramentas, estratégias e metodologias. Desse modo, articulam processos de 

ensino-aprendizagem mais significativos e próximos da realidade estudantil e 

despertam o interesse e engajamento em todas as etapas da Educação Básica.  

Faz-se necessário e urgente fortalecer a cultura digital com o estímulo à 

alfabetização e letramento, possibilitando conhecer, fazer uso e entender os 

processos de produção básica das TDICs, a conseguir analisar, aplicar, criar 

conteúdos ou recursos a partir do uso das tecnologias (OSMUNDO, 2018).  

Ademais, oportunizar a fluência digital, com a  incorporação natural da tecnologia 

aos processos de ensino-aprendizagem, fortalece uma cultura digital que estimula 

transformações tecnológicas, traduz necessidade das práticas sociais e 

informacionais. 

Dentre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

desenvolver determinados conhecimentos, atitudes, habilidades e valores são 

fundamentais tanto na formação dos estudantes para atuar como cidadãos críticos, 

reflexivos e participativos, inclusive inseridos na cultura digital, quanto na sua 

formação para o mundo do trabalho reconfigurado, em especial a partir da 4ª 

Revolução Industrial31, que promete gerar impactos na sociedade (BRASIL, 2018a). 

Nesse sentido, destaca-se o pensamento científico, crítico e criativo e a 

importância da ação da unidade escolar para que os estudantes exercitem a 

curiosidade intelectual, por meio das ciências e do conhecimento originário das 

diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo do STEAM (Ciências, 

Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), no qual a partir de processos 

                                                
31 A 4ª Revolução Industrial descreve o processo de transformação digital que ocorre nas indústrias e oficializa a 

entrada de novas tecnologias  como a IoT (Internet das Coisas), IA (Inteligência Artificial), impressão 3D, Big 

Data, computação em nuvem e diversas outras inovações a serviço  e benefício da sociedade. 
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investigativos, é possível oportunizar a reflexão e a análise crítica bem como 

propiciar o desenvolvimento da imaginação e da criatividade mediante a elaboração 

de hipóteses e a busca de soluções, até mesmo tecnológicas para desafios 

cotidianos.  

No contexto a que se propõe esta discussão, a BNCC ressalta a importância 

de compreender, utilizar e criar TDICs de maneira crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diferentes práticas sociais, inclusive nas escolares, para se comunicar, 

acessar e divulgar informações, produzir conhecimentos, solucionar problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018a). 

Dada a complexidade do fenômeno escolar no que tange aos aspectos 

amplos e multidimensionais, é notório que as mudanças educacionais não se 

concretizam sem a contribuição da pesquisa científica. Destaca-se a evolução do 

saber humano, em especial no século passado, em que a compreensão dos 

fenômenos do ensino e da aprendizagem em todas as áreas não se tornou acessível 

sem o aporte de saberes aprofundados em muitos campos, tais como filosofia, 

linguística, psicologia, sociologia, história, pedagogia, entre outros (SBENBio et al., 

2011). 

A ciência configura-se como um bem cultural a ser partilhado e o discurso 

científico produzido por e para especialistas chega, por meio da popularização da 

Ciência (PC) à sociedade. Trata-se de tornar conhecido o desconhecido ou 

compreensível o hermético com um ato pedagógico (MOTTA-ROTH; SCHERER, 

2016). Nesse sentido, o avanço tecnológico na contemporaneidade tem muito a 

contribuir e exponencia as possibilidade de uso dos recursos digitais, 

acompanhando a necessidade de comunicação mais rápida, de modo a acelerar 

assim revoluções midiáticas da cultura de uso digital (BRASIL /MCTIC, 2018b; 

OSMUNDO, 2018). 

 A sociedade do futuro, conforme Oliveto (2019), só terá futuro se as nações 

souberem utilizar a informação em proveito de todos. Assim ressalta-se a 

necessidade de valorização e utilização dos conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para compreender e 
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explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborando para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva (BRASIL, 2018a). 

O entendimento de questões científicas permite à população desenvolver 

uma visão crítica do mundo e da sociedade em que vivem, contribuindo para o 

desejo de participar das decisões políticas, inclusive que direcionam o 

desenvolvimento científico do País. Portanto, para se tornar indivíduo autônomo e 

um cidadão participativo é necessário que haja alfabetização científica e tecnológica 

(FOUREZ, 1995). 

Neste caminho, as ações e iniciativas em popularização da ciência e 

tecnologia contribui para promoção e apropriação do conhecimento científico-

tecnológico pela população em geral, para ampliar as oportunidades de inclusão 

social das parcelas mais vulneráveis da população brasileira, para promover 

autonomia, possibilitando a conquista do empoderamento e efetiva participação 

cidadã (BRASIL/MCTIC, 2020). 

Assim, é importante evitar dicotomias que isolam, de um lado, uma educação 

geral, voltada à formação para a cidadania, e, de outro, uma educação propedêutica, 

voltada à formação de futuros cientistas. Aqueles que não seguirão carreiras 

científicas devem se apropriar de conhecimentos científicos e tecnológicos para o 

exercício de uma cidadania responsável. Da mesma forma, futuros cientistas 

necessitam compreender seu papel político na elaboração de críticas e de propostas 

que contribuam para a transformação social (SBENBio et al., 2011). 

Todas as pessoas, independentemente do sexo, idade, raça, etnia, pessoas 

com deficiência, migrantes, povos indígenas, crianças e jovens, especialmente 

aqueles em situação de vulnerabilidade, devem ter acesso a oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida que os ajudem a adquirir os conhecimentos e 

habilidades necessários para explorar oportunidades e participar plenamente da 

sociedade (ONU, 2015). 

É importante ressaltar que a comunicação pública da ciência deve ser 

construída levando em consideração as audiências que se pretende atingir. Trata-se 

da finalidade de socializar conhecimento sobre CT&I mediante decodificação e 

ressignificação dos conteúdos do discurso científico direcionadas à audiências não 



SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 111 
 

especializadas. Pressupõem, em suas práxis, o uso de analogias, metáforas, 

narrativas e de recursos ilustrativos para adequar os temas especializados (BRASIL, 

2018b). O professor, orientador e mediador, é chave nesse processo. 

 A Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2019 

estabelece a promoção da melhoria da educação científica, a popularização da C&T 

e a apropriação social do conhecimento como estratégia associada para que se 

possa atingir o objetivo de desenvolver e difundir conhecimento e soluções criativas 

para a inclusão produtiva e social, a melhoria da qualidade de vida (BRASIL / 

MCTIC, 2020). 

Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos 

pelas Nações Unidas, as ações em prol da popularização da ciência e tecnologia, 

trabalham diretamente para fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 

capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente 

os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a inovação e 

aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e 

desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa 

e desenvolvimento ao buscar a inclusão de todas e todos no sistema nacional de 

CT&I, estimulando a sua participação e buscando eliminar barreiras ao engajamento 

(BRASIL / MCTIC, 2020). 

Em suma, ao facilitar a compreensão dessas abordagens e, assim, fomentar 

o pensamento crítico e criativo dos estudantes para solucionar problemas reais e 

relevantes em contextos diversificados, há de se trazer resultados satisfatórios no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como no desenvolvimento de competências 

socioemocionais dos estudantes. 

Então, o desenvolvimento de programas e projetos educacionais que traduza 

o conhecimento gerado pela pesquisa em ensino é de grande valia. As relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade, o ensino por investigação e experimentação, o 

papel do diálogo reflexivo e da história da filosofia da ciência para o ensino e para a 

aprendizagem mostram-se essenciais. 

Nesse contexto, o pensamento computacional envolve capacidades de 

compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar, reconhecer padrões e 
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automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática, mediante 

algoritmos (BRASIL /MCTIC, 2018b). Essas capacidades oportunizam  o 

protagonismo estudantil por meio do envolvimento de experiências e vivências com 

sua aprendizagem.  

Para que se possa amenizar a dificuldade de interligar os conceitos do 

pensamento computacional com as outras áreas do conhecimento, importa-se 

abordar a temática de maneira prática e conectada com os interesses estudantis. 

Dentre as abordagens foram destacadas: a) Linguagem de Programação (de 

maneira plugada ou desplugada32), b) Robótica, c) Narrativas Digitais, d) Cultura 

Maker, e) Pensamento Científico. 

Nesta perspectiva, o Relatório da ONU evidencia como as tecnologias de 

informação e comunicação podem ajudar a alcançar os 17 ODS da Agenda 2030. 

Há destaque para a intencionalidade de não deixar ninguém offline; utilização das 

TDICs como aceleradoras de inovação e mudança; ampliação de ações para 

ampliar a segurança, a confiabilidade e acesso a mais oportunidades e benefícios 

decorrentes das inovações tecnológicas; e criação de parcerias inovadoras 

promotoras de uma colaboração mais efetiva, a evitar divisões entre aqueles que se 

beneficiam das mudanças tecnológicas e os que possam ser deixados para trás. 

Decerto, desenvolver ciência e tecnologia pode contribuir na promoção de 

políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem atividades produtivas, 

geração de emprego, empreendedorismo, criatividade e inovação, que são ações 

imbricadas com a Agenda 2030. 

Neste sentido, há consciência de que o estímulo à iniciação científica, à 

inovação e às tecnologias na Educação Básica são importantes para o despertar  de 

talentos em diversas áreas do conhecimento, bem como para que a comunidade 

escolar possa contribuir significativamente com transformações no processo de 

ensino-aprendizagem e consequentemente na nossa sociedade. No SIPAEDF, os 

elaboradores de itens devem valer-se das premissas aqui apresentadas e utilizar 

nos textos-base de seus itens os temas micro: tecnologias digitais de informação; 

                                                
32 Linguagem de Programação desplugada consiste em produção e realização de atividades sem a 
necessidade da utilização de programas específicos. 
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cultura digital; pensamento científico, crítico e criativo; popularização da ciência; 

pensamento computacional; e alfabetização científica e tecnológica. 
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6. MONTAGEM, CORREÇÃO E RESULTADOS DA PROVA DF 
 

6.1 Montagem da prova 
 

As matrizes de referência do SIPAEDF apresentam um quantitativo de 

habilidades adequado para cada série/ano com base no Currículo em Movimento 

da SEEDF, conforme visto. A partir das matrizes, formulam-se itens os quais serão 

distribuídos em um caderno de prova de língua portuguesa e um caderno de prova 

de matemática. Estes cadernos, por sua vez, contarão com no mínimo dois e no 

máximo 3 itens de cada habilidade da matriz do ano/série avaliado, além de itens 

de ligação provenientes do ano/série anterior. Isso faz com que se tenha um 

instrumento avaliativo estatisticamente aprovado e passível de gerar uma série 

histórica de acompanhamento da evolução dos alunos.  

Na SEEDF, uma vez que o caráter diagnóstico da avaliação externa é algo 

de extrema relevância, resultado individual dos estudantes torna-se indispensável. 

Assim, todos os alunos de cada ano/série responderão o mesmo teste, o qual terá 

20 itens no 2º ano do Ensino Fundamental, 30 itens no 3º ano do Ensino 

Fundamental e 45 itens a partir do 4º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do 

Ensino Médio. 

A metodologia de montagem da prova, por sua vez, consiste em a parir dos 

dados estatítiscos dos itens, classificados como fáceis, médios ou difíceis, 

intercala-los no caderno de prova de tal modo que a prova seja o mais balanceada 

possível, equilibrando a quantidade de itens fáceis, médios e difíceis em termos 

do grau de dificuldade que eles apresentarem ou da demanda cognitiva.  

A própria construção da matriz, como informado, levou em consideração a 

demanda cognitiva ao adotar como base a Taxonomia de Bloom revisada em sua 

construção, mesmo que, a depender dos objetivos curriculares a partir dos quais 

surgiram as habilidades, alguns níveis cognitivos próprios da taxonomia em 

questão não tenham sido necessariamente contemplados. Ademais, a pré-

testagem dos itens, dentro do universo dos alunos que os responderão, colocam 

em cheque as demandas cognitivas previstas a partir da percepção estatística de 

como se comportam os itens tendo em vista a Teoria de Resposta ao Item (TRI). 
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Dito isso, segue-se alguns passos da montagem: a conferência da relação 

das habilidades da matriz com os itens elaborados, a conferência das demandas 

cognitivas, por meio da taxonomia de Bloom revisada e da TRI, a quantidade de 

itens possíveis para medir cada habilidade diante do número total de itens do teste 

de cada ano/série, assim como a escolha dos itens de ligação, provenientes da 

prova do ano/série imediatamente anterior e o tempo médio necessário para se 

responder cada item, os quais não têm peso pré-definido e são de múltipla-escolha, 

contendo 4 alternativas. Em suma, na Prova DF, todos os processos metodológicos 

de criação e montagem do teste serão respeitados. 

 

6.2 Correção da Prova e Escala de Proficiência 
   

Em avaliações de larga escala, após a aplicação das provas, as respostas 

dos estudantes são verificadas a partir de uma análise psicométrica33. No SIPAEDF, 

a proficiência dos estudantes será estimada por meio da Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), metodologia conhecida nacionalmente devido ao seu uso no Enem desde 

2009, mas que é utilizada nas avaliações de larga escala no Brasil desde 1995, 

permitindo a comparação de resultados ao longo dos anos ao subsidiar a construção 

de escalas de proficiência (RABELO, 2013). O modelo da TRI que será utilizado no 

SIPAEDF é o Modelo Logístico de 3 Parâmetros, os quais são descritos em uma 

função matemática chamada Curva Característica do Item (CCI). A CCI mostra como 

a probabilidade de acerto do item se associa à proficiência do examinado e à 

dificuldade do item, considerando, ainda, a probabilidade de acerto ao acaso. Assim, 

a probabilidade de acerto de um item aumenta com a proficiência do examinando e 

cai de acordo com a dificuldade do item. 

  

                                                
33 Psicometria é um ramo da Psicologia que se dedica ao estudo e elaboração de testes de avaliação 
psicológica e ao desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos estatísticos e de outros processos 
matemáticos à Psicologia. Possui concepção estatística que explica os comportamentos e aptidões 
por meio de testes cuja mensuração é feita através das respostas que os indivíduos fornecem a uma 
série de tarefas, tipicamente chamada de itens. (PASQUALI, 2008). 
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Figura 1: Curva Característica do Item no Modelo Logístico de 3 Parâmetros 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Na Figura 1, os parâmetros do item34, obtidos utilizando-se o Modelo 

Logístico de 3 Parâmetros da TRI, são discriminação a = 1,494, dificuldade b = -

0,039 e acerto ao acaso c = 0,175. A CCI representa a relação entre dados 

empíricos (as respostas ao item) e qualidades não observadas (traços latentes). O 

parâmetro de dificuldade b, representado na Figura 1 pelo eixo vertical, se move na 

CCI conforme o nível de dificuldade cresce ou diminui. O parâmetro de 

discriminação a é relacionado com a inclinação da CCI, de modo a auferir o poder 

de discriminação do item. O parâmetro de acerto ao acaso c, representado pela 

linha horizontal na base do gráfico, representa a probabilidade de um acerto por 

pessoas sem nenhuma proficiência na matéria medida pela prova. Atendidos os 

pressupostos da TRI, tais como a unidimensionalidade35, monotonicidade e a 

                                                

34 Para mais informações a respeito do significado desses parâmetros, é recomendado a leitura do 
livro Avaliação Educacional: fundamentos, metodologia e aplicações no contexto brasileiro, de Mauro 
Rabelo. (RABELO, 2013) 

35 A hipótese de unidimensionalidade prevê que cada item meça uma única competência 
predominantemente. A hipótese de monotonicidade exige que a probabilidade de resposta correta a 
um item deve aumentar à medida que aumenta o desempenho dos indivíduos no teste como um todo.  
A hipótese de independência local implica que cada item deve ser tratado como um evento 
independente e isso requer que as respostas dos itens do teste sejam independentes do ponto de 
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independência local, as proficiências dos estudantes são estimadas de maneira 

precisa e de modo a permitir a comparação dos resultados de testes de anos 

diferentes. Definidos os itens do teste e conhecidas as suas curvas, a proficiência de 

cada aluno é obtida considerando-se essas curvas e as respostas escolhidas pelo 

aluno para cada item.  

A proficiência atribuída a cada aluno é o valor que dá maior probabilidade de 

observação do perfil de respostas produzido por cada aluno. Isso é uma aplicação 

do princípio da máxima verossimilhança36, no qual estão baseadas todas as técnicas 

estatísticas de análise de dados. Como resultado, a proficiência do aluno não é 

equivalente ao número de itens acertados pelo aluno mas de quais itens foram 

acertados pelos alunos. A metodologia busca coerência das respostas dos alunos e 

essa é a mudança de maior visibilidade em relação ao processo usual. 

 As utilizações de itens âncoras, ou itens de ligação faz com que seja possível 

comparar os resultados de uma prova com outras, ou mesmo aplicar provas 

diferentes para grupos distintos. Para a comparação dos resultados de forma mais 

direta, constrói-se uma escala de proficiência, a proficiência estimada pelo modelo 

estatístico, que a TRI torna possível através da atribuição de escores e da análise –  

uma base numérica de comparação que coloca os indivíduos mesmo de provas 

diferentes sobre a mesma escala (RABELO, 2013). 

Uma vez que todos os parâmetros dos itens e que todas as habilidades dos 

respondentes – tanto individuais como populacionais – de todos os grupos avaliados 

estão numa mesma métrica, ou seja, quando todos os parâmetros envolvidos são 

comparáveis, pode-se então construir escalas de conhecimento interpretáveis. As 

proficiências de todos os alunos que participam de uma avaliação externa 

normalmente são organizadas em uma escala, a Escala de Habilidade ou 

Proficiência. 

                                                                                                                                                   
vista estatístico, ou seja, a resposta para um item não pode depender da resposta de outro item. A 
TRI se classifica como robusta com a mínima violação desses três pressupostos (COHEN, 
SWERDLIK, STURMAN, 2014). 

36 Sobre o princípio da máxima verossimilhança, é recomendado a leitura do livro Psicometria: teoria 
dos testes na psicologia e na educação, de Luiz Pasquali. (PASQUALI, 1999) 
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Devido à natureza arbitrária das estimativas dos parâmetros dos itens e das 

habilidades, é possível comparar entre si habilidades obtidas para diferentes 

respondentes mas que não possuem, por si mesmas, significado pedagógico. Este 

fato motivou, então, a criação de escalas de habilidades ou de proficiência. Uma 

escala só é útil para finalidade de diagnóstico ou de ação pedagógica se os seus 

diferentes pontos tiverem uma interpretação pedagógica. A interpretação começa 

com a construção de um mapa de itens, que consiste em associar cada item do 

teste a um ponto da escala utilizada para medir proficiências dos alunos. A relação 

de um item com a escala é probabilística e, frequentemente, toma-se como ponto de 

locação a proficiência em que a probabilidade de acertar o item seja de 65%. 

Construído o mapa de itens, a interpretação pedagógica considera que alunos com 

proficiência em um dado valor são capazes de fazer tarefas implícitas nos itens 

localizados em valores menores. Existem várias nuances para aplicação desse 

princípio e a referência clássica é o artigo de Beaton e Allen (1992). Para que seja 

possível construir uma escala de proficiência interpretável recomenda-se que se 

tenha como base a matriz de referência. Assim, para o SIPAEDF recorreu-se às 

matrizes de referência, com suas competências e as habilidades, e construímos o 

instrumento de medida para o traço latente investigado – a Prova DF, composta de 

itens elaboradas de acordo com as habilidades que se deseja aferir. 

A interpretação pedagógica da escala de proficiência, embora fundamental 

para orientar intervenções pedagógicas, não explicita se as proficiências obtidas 

pelo grupo de alunos analisados são ou não adequadas, considerando a trajetória 

escolar dos alunos testados. Isso exige a produção de outra interpretação, 

usualmente apresentada por meio da escolha de níveis, ou seja, da divisão da 

escala de medida em intervalos aos quais são atribuídos significados pedagógicos e 

normativos. Quanto à quantidade de níveis, observa-se que, na prática, não são 

usados muitos, prevalecendo uma organização em torno de três a cinco níveis.  

Os conceitos sobre a correção de prova e escala de proficiência são úteis em 

um contexto de construção de instrumentos avaliativos e o profissional em contexto 

escolar precisa tê-las em mãos como ferramentas complementares ao seu trabalho 

de avaliação. A construção de uma prova com itens de múltipla escolha, com toda a 
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reserva técnica que a torna válida, é uma tarefa difícil porém possível e necessária 

para que o professor regente tenha subsídios para tomar as melhores decisões no 

planejamento de suas sequências didáticas. No Brasil, há experiências bem 

sucedidas, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, na construção e no 

uso de escalas de proficiência a partir da TRI.  

No âmbito da SEEDF, por meio do SIPAEDF, haverá aprofundamento nos 

estudos dos conceitos explanados nas seções deste texto, mas acima disso, será 

feita a aplicação da prova na rede, seguida da correção e elaboração de resultados 

pedagogicamente interpretados. Muito mais do que um indicador, a Prova DF, a 

partir deste documento norteador de suas matrizes, e de toda a base teórica, 

estatística e metodológica que a envolve, resultará, em cada ano de aplicação, na 

melhor compreensão do nível de desempenho de nossos estudantes, sendo, pois, 

consequentemente, um olhar sobre a aprendizagem dos nossos estudantes.  

  



SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 120 
 

REFERÊNCIAS  
  

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONSUMO. Estudio 
ALADINO 2013: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad 
Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España 2013. Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Madrid, 2013. Disponível em: http://www.aecosan.msssi.gob.es/ 
AECOSAN/docs/documentos/nutricion/observatorio/Estudio_ALADINO_2013.pdf. 
Acesso em 16 set. 2020. 
 
AGUILAR CORDERO, M. J.; ORTEGÓN PIÑERO, A.; MUR VILAR, N; SÁNCHEZ 
GARCÍA, J. C.; GARCÍA VERAZALUCE, J. J.; GARCÍA GARCÍA, I; SÁNCHEZ 
LÓPEZ, A. M. Programas de actividad física para reducir sobrepeso y obesidad en 
niños y adolescentes; revisión sistemática. Nutrición Hospitalaria, Madrid, v. 30, n. 
4 out. 2014. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_ 
arttext&pid=S0212-16112014001100002. Acesso em: 16 set. 2020. 
 
AGUIRRE, L. P. Educar para os direitos humanos: o grande desafio contemporâneo. 
Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, Rio Grande do Norte, 2007. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/bib/aguirre.htm. Acesso em: 
16 set. 2020. 
 
ALVES, J. A. Os direitos humanos como tema global. São Paulo: Perspectiva, 

Fundação Alexandre Gusmão, 1994. 
 
ANTUNES, R. A. Nova Morfologia do Trabalho, suas principais metamorfoses e 
significados: um balanço preliminar. In: ANTUNES, R. et al. (org.). Trabalho, 
Educação e Saúde: 25 anos de Formação Politécnica no SUS, Rio de Janeiro: 

EPSJV, Fiocruz, 2010. 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE BIOLOGIA (SBENBio); ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (Abrapec); 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
(ANPEd) et al. Educação Básica de qualidade e CT&I para o desenvolvimento social 
sustentável: por uma política científica para área de educação. In: Contribuições 
Institucionais. Brasília-DF, Parcerias Estratégicas. Ed. Esp. CNCTI, v.16, n.32, 

Parte 1, jan-jul 2011. Disponível em http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_ 
estrategicas/article/viewFile/767/702. Acesso em 16 de set. 2020. 
 
BAGNO, M.  A  inevitável  travessia:  da  prescrição  gramatical  à  educação 
linguística. In: BAGNO, M.; STUBBS, M.; GAGNÉ,  G. Língua materna: letramento, 
variação & ensino. São Paulo:  Parábola, 2002. p. 13-84. 

BEATON, A. E.; ALLEN, N. L., Interpreting scales through scale anchoring, Journal 
of Educacional Statistics, 17, 191-204, 1992 

 

http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_%20estrategicas/article/viewFile/767/702
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_%20estrategicas/article/viewFile/767/702


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 121 
 

BENEVIDES, M. V. Educação em direitos humanos: de que se trata. Formação de 
Educadores. Desafios e Perspectivas, São Paulo, p. 309-318, 2003. 
BOFF, L. Saber Cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. 11 ed. Petrópolis, 
Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
 
BOTELHO, D.; NASCIMENTO, W. F. Celebração móvel: políticas públicas, 
transversalidade e interseccionalidade de gênero e raça. In: SANTOS, D. S; 
GARCIA-FILICE, R. C.; RODRIGUES, R. M. M. A transversalidade de Gênero e 
Raça nas Políticas Públicas: limites e possibilidades. Brasília: UnB, 2016. 
 
BOURDIEU, P. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. 
In: NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (orgs.). Escritos de educação. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
 
BRASIL. Lei nº 6.938/1981 de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outras providências. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-
1987/lei-6938-31-agosto-1981-366135-publicacaooriginal-1-pl.html.  Acesso em 10 
jul. 2020. 
 
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988 Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.  Acesso em 10 jul. 
2020. Acesso em 16 set. 2020. 
  
BRASIL. Presidência da República. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
– Lei nº 8.069/1990 de 13 de julho de 1990. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.  Acesso em 10 jul. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). LDB. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 
10 jul. 2020. 
  
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais/ Secretaria de 

Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em 10 jul. 2020. 
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Carta da Terra. (2000). Disponível 

em: https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf. Acesso 
em 02 maio 2020. 
 
BRASIL. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos/Comitê Nacional 

de Educação em Direitos Humanos – Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 
Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2007. Disponível em  
http://portal.mec.gov.br/docman/2191-plano-nacional-pdf/file.  Acesso em 16 set. 
2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-6938-31-agosto-1981-366135-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-6938-31-agosto-1981-366135-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf
http://portal.mec.gov.br/docman/2191-plano-nacional-pdf/file


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 122 
 

 
BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos – SEDH/PR. Lei nº. 11.645 de 
10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática" História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2008/Lei/L11645.htm.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe 
sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na 
Escola aos alunos da educação básica. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm.  Acesso 
em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Marco de 
referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. – 

Brasília, DF: MDS; Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2012. 
Disponível em https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/ 
seguranca_alimentar/marco_EAN.pdf.  Acesso em: 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição / Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.
pdf.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Plano Nacional de Educação (PNE). Lei nº 
13.005, de 25 de Junho de  2014. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm.  Acesso em 
16 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar Para a População Brasileira. 
Brasília, DF: MS; Secretaria de Atenção à Saúde, 2014a. Disponível em  
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2e
d.pdf.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Alimentos regionais brasileiros / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2015. Disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2ed.pdf.  
Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/%20seguranca_alimentar/marco_EAN.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/%20seguranca_alimentar/marco_EAN.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2ed.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 123 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_sit
e.pdf.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. CNE. Resolução CNE nº 2/2017 de 22 de 

dezembro de 2017. Institui a Base Nacional Comum Curricular. Disponível em:  
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222D
EDEZEMBRODE2017.pdf.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.415/2017 de 16 de fevereiro de 2017. 
Altera as Leis n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, 
de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e 
institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/l13415.htm#:~:text=Altera%20as%20Leis%20n%20%C2%BA,Leis%20
do%20Trabalho%20%2D%20CLT%2C%20aprovada.  Acesso em 16 de set. 2020. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular:  Ensino Médio. Brasília: 

MEC/Secretaria de Educação Básica, 2018a. Disponível em 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio.  Acesso em 10 jun. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 
Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para Popularização e Divulgação 
da Ciência e Tecnologia. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 
2018b. Disponível em: http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/ 
ciencia/SEPED/Arquivos/PlanosDeAcao/PACTI_Popularizacao_Web.pdf . Acesso 
em 10 jul. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico. Brasília, DF: MS; 2019. Disponível em 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/27/vigitel-brasil-2019-vigilancia-
fatores-risco.pdf.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. Institui 
a Política Nacional de Alfabetização. Diário Oficial da União (DOU) (online) 

Disponível em https://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-
765-de-11-de-abril-de-2019-71137431.  Acesso em 16 set. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações (MCTI). Brasília, 2020. 
Disponível em: 
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/popularizacaoCeT/_cientifica/

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/historico/RESOLUCAOCNE_CP222DEDEZEMBRODE2017.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm#:~:text=Altera%20as%20Leis%20n%20%C2%BA,Leis%20do%20Trabalho%20%2D%20CLT%2C%20aprovada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm#:~:text=Altera%20as%20Leis%20n%20%C2%BA,Leis%20do%20Trabalho%20%2D%20CLT%2C%20aprovada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm#:~:text=Altera%20as%20Leis%20n%20%C2%BA,Leis%20do%20Trabalho%20%2D%20CLT%2C%20aprovada
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio
http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/ciencia/SEPED/Arquivos/PlanosDeAcao/PACTI_Popularizacao_Web.pdf
http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/ciencia/SEPED/Arquivos/PlanosDeAcao/PACTI_Popularizacao_Web.pdf
http://www.mctic.gov.br/mctic/export/sites/institucional/%20ciencia/SEPED/Arquivos/PlanosDeAcao/PACTI_Popularizacao_Web.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/27/vigitel-brasil-2019-vigilancia-fatores-risco.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/27/vigitel-brasil-2019-vigilancia-fatores-risco.pdf
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137476/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-765-de-11-de-abril-de-2019-71137431
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/popularizacaoCeT/_cientifica/A_popularizacao_da_ciencia_e_tecnologia_e_a_divulgacao_cientifica.html
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/popularizacaoCeT/_cientifica/A_popularizacao_da_ciencia_e_tecnologia_e_a_divulgacao_cientifica.html


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 124 
 

A_popularizacao_da_ciencia_e_tecnologia_e_a_divulgacao_cientifica.html. Acesso 
em 05 jul. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020. Dispõe 

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA. Disponível em : 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-8-de-maio-de-2020-256309972,  
Acesso em 16 set. 2020. 
 
CANÇADO TRINDADE, A. A. Para um relato da elaboração da Declaração e 
Programa da Ação de Viena: Balanço dos Resultados da Conferência Mundial dos 
Direitos Humanos. Revista Brasileira de Política Internacional, Viena, n. 36, 1993, 
p. 9-27. 
 
CANDAU, V. M; SACAVINO, S. Sociedade, direitos humanos e cidadania: desafios 
para a educação no Brasil. Educação em direitos humanos: temas, questões e 
propostas. Rio de Janeiro: DP et Alli Editora, 2008. p. 10-50. 
  
CARBONARI, P. C. Porque educação em direitos humanos. Bases para a ação 
político-pedagógica. In: TOSI, G. et al. Cultura e Educação em Direitos Humanos 
na América Latina = Cultura y educación en derechos humanos en América Latina. 
João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. p.165 - 180. 
 
CARSON, R. Primavera Silenciosa. Comp. Melhoramentos de São Paulo, 2 ed., 
1969. 
 
CEALE - Centro de alfabetização, leitura e escrita. Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. FaE/UFMG. Disponível em: 
http://www.ceale.fae.ufmg.br/.  Acesso em 16 set. 2020. 

COHEN, R. J.; SWERDLIK, M. E.; STURMAN, E. D., Testagem e avaliação 
psicológica: introdução a testes e medidas, 8ª Ed., Porto Alegre: AMGH, 2014 

DECLARAÇÃO, DE VIENA E PROGRAMA DE AÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL DAS 
NAÇÕES UNIDAS (ONU/DV). Conferência de Direitos Humanos (Viena). In: 
Conferências Mundiais sobre Direitos Humanos, Documento das Nações 
Unidas A/CONF. Viena,1993. 

 
DISTRITO FEDERAL. Lei nº 3.833, de 27 de março 2006. Institui a Política de 
Educação Ambiental do Distrito Federal. Brasília: DODF, 2006. Disponível em 
http://www.sema.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LEI-N%C2%BA-3.833-DE-
27-DE-MAR%C3%87O-DE-2006.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
  
DISTRITO FEDERAL. Portaria nº 13 de 09 de Fevereiro de 2010. Determina a 
inclusão do nome social de travestis e transexuais nos respectivos registros 
escolares de todas as instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito 

http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/popularizacaoCeT/_cientifica/A_popularizacao_da_ciencia_e_tecnologia_e_a_divulgacao_cientifica.html
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-8-de-maio-de-2020-256309972
http://www.ceale.fae.ufmg.br/
http://www.ceale.fae.ufmg.br/
http://www.sema.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LEI-N%C2%BA-3.833-DE-27-DE-MAR%C3%87O-DE-2006.pdf
http://www.sema.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/LEI-N%C2%BA-3.833-DE-27-DE-MAR%C3%87O-DE-2006.pdf


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 125 
 

Federal. Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/norma/62340/portaria_13_09_0 
2_2010.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
 
DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento da Educação Básica: 

pressupostos Teóricos. 2014. Disponível em: http://www.educacao.df.gov.br/ 
curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/. Acesso em 30 jun. 2020. 
 
DISTRITO FEDERAL. Lei Distrital  nº 5.499 de 14 de julho de 2015. Plano Distrital 

de Educação (PDE). Disponível em /http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_completa.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
  
DISTRITO FEDERAL. Lei nº 5.806 de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre a 
valorização das mulheres e o combate ao machismo na Rede Pública de Ensino do 
Distrito Federal. Disponível em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9367f712d1d7 
43fc88e093417033a8a1/LEI_5806_DODF_27_01_2017.htm. Acesso em 30 jun. 
2020. 
  

DISTRITO FEDERAL. Portaria nº 279 de 19 de setembro de 2018. institui a 
“Política de Acolhimento e Atendimento de Estudantes Indígenas na Rede Pública 
de Ensino do Distrito Federal". Disponível em: http://www.se.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/02/Portaria_279_19set18_atendimento_estudante_indigena
_seedf.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
  
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 
(SEEDF). Currículo em Movimento do Distrito Federal. Documento aprovado pelo 

Conselho de Educação do Distrito Federal nos termos da Portaria nº 389, de 4 de 
dezembro de 2018. 2ª edição atualizada pela Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal a partir da 1ª edição, publicada em 2014. Disponível em: 
http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica. Acesso 
em 30 jun. 2020. 
 
DISTRITO FEDERAL. Lei Distrital nº 6.325, de 11 de julho de 2019. Institui a 
'Semana Maria da Penha' nas unidades de educação do Distrito Federal. Diário 
Oficial do Distrito Federal (DODF): seção 2, Brasília, DF, ano  XLVIII, n. 129, p. 2, 
11 de jul. 2019. Disponível em http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/07_J 
ulho/DODF%20129%2011-07-2019/DODF%20129%2011-07-
2019%20INTEGRA.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
 
DISTRITO FEDERAL. Portaria nº 445 de 05 de novembro de 2019.  Institui o Grupo 
de Trabalho para a criação das habilidades para a matriz do Ensino Médio e dá 
outras providências. Diário Oficial do Distrito Federal (DODF): seção 1, Brasília, 

DF, ano  XLVIII, n. 235, p. 14, 11 de dez. 2019. Disponível em: 
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20235%2011-
12-2019/DODF%20235%2011-12-2019%20INTEGRA.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
  
DISTRITO FEDERAL. Lei Distrital  nº 6.367/2019. Inclui a Lei  Maria da Penha 
como conteúdo transversal no currículo escolar da rede pública de ensino do Distrito 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/norma/62340/portaria_13_09_02_2010.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/norma/62340/portaria_13_09_02_2010.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/norma/62340/portaria_13_09_0%202_2010.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/%20curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/
http://www.educacao.df.gov.br/%20curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_completa.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/pde_site_versao_completa.pdf
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9367f712d1d743fc88e093417033a8a1/LEI_5806_DODF_27_01_2017.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9367f712d1d743fc88e093417033a8a1/LEI_5806_DODF_27_01_2017.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/9367f712d1d7%2043fc88e093417033a8a1/LEI_5806_DODF_27_01_2017.htm
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Portaria_279_19set18_atendimento_estudante_indigena_seedf.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Portaria_279_19set18_atendimento_estudante_indigena_seedf.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Portaria_279_19set18_atendimento_estudante_indigena_seedf.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/07_J%20ulho/DODF%20129%2011-07-2019/DODF%20129%2011-07-2019%20INTEGRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/07_J%20ulho/DODF%20129%2011-07-2019/DODF%20129%2011-07-2019%20INTEGRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/07_J%20ulho/DODF%20129%2011-07-2019/DODF%20129%2011-07-2019%20INTEGRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20235%2011-12-2019/DODF%20235%2011-12-2019%20INTEGRA.pdf
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20235%2011-12-2019/DODF%20235%2011-12-2019%20INTEGRA.pdf


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 126 
 

Federal.  Disponível em http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/92afff678c9346e5912 
c8cd8fb6005a3/Lei_6367_28_08_2019.html. Acesso em 30 jun. 2020. 
 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Saúde (SES). Práticas Integrativas. 2019. 

Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/praticas-integrativas-de-saude/. Acesso 
em 30 de jun. 2020. Acesso em 30 jun. 2020. 
 
DISTRITO FEDERAL. Portaria nº 38 de 18 de fevereiro de 2020. Revoga a Portaria 
n° 420, de 21 de dezembro de 2018 que normatiza o Sistema Permanente de 
Avaliação Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF). Diário Oficial do Distrito 
Federal (DODF): seção 1, Brasília, DF, ano  XLVIX, n. 35, p. 08, 19 de fevereiro de 

2020. Disponível em http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/02_Fevereiro/ 
DODF%20035%2019-02-2020/DODF%20035%2019-02-
2020%20INTEGRA.pdfDisponível em  http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/02/portaria-38.pdf. Acesso em 30 jun. 2020. 
 
DORNELLES, J. R. W. Educando para os direitos humanos: desafios para uma 
prática transformadora. In: ZENAIDE, M.; DIAS, L. (orgs.). Formação em direitos 
humanos na Universidade. João Pessoa: Editora Universitária, 2001. p 181-186. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/pbunesco/ 
v_01_educando.html. Acesso em: 25 jul. 2015. 
 
FOUREZ, G. A Construção das Ciências: Introdução à Filosofia e à Ética das 

Ciências. São Paulo: Editora UNESP, 1995. 
 
FRASER, N. From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 
“Postsocialist” Age. In: FRASER, N. Adding Insult to Injury. Nancy Fraser debates 

her critics. Edinburgh: Verso, 2008. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
 
GADOTTI, M. Pedagogia da terra: Ecopedagogia e educação sustentável. In: 
GADOTTI, M. Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el 
siglo XX.  Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
2001. p. 81-132.  Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/ 
20101010031842/4gadotti.pdf Acesso em: abr. 2020. 
 
GALLARDO, H. Teoria crítica: Matrizes e possibilidades de direitos humanos. São 
Paulo: Editora Unesp, 2014. 
 
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. A teoria revolucionária que define o que é 

ser inteligente. Rio de Janeiro: Objetiva, Tradução revista em 2001 do original 1995. 
 
GOMES, N. L. Educação e Diversidade Étnico-Cultural. In: SEMTEC. Diversidade 
na educação: reflexões e experiências. Brasília: Programa Diversidade na 

Universidade, 2003. p. 67. 
 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/92afff678c9346e5912%20c8cd8fb6005a3/Lei_6367_28_08_2019.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/92afff678c9346e5912%20c8cd8fb6005a3/Lei_6367_28_08_2019.html
http://www.saude.df.gov.br/praticas-integrativas-de-saude/
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/02_Fevereiro/
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/portaria-38.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/02/portaria-38.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/pbunesco/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 127 
 

GUIMARÃES, M. Sustentabilidade e Educação Ambiental. In: CUNHA, S. B.; 
GUERRA, A, T. (orgs.). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2018.  
 
GUTIÉRREZ, F. Ciudadania planetária. (Heredia) mimeo, 1996. 
 
HARDIN, G. A tragédia dos comuns. Revista Science, Rio de Janeiro, v. 162, n. 
3859, 2011. Tradução Jose Roberto Bonifácio,. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3203283/mod_resource/content/2/a_trag%C
3%A9dia_dos_comuns.pdf. Acesso em maio de 2020.  
 
HERRERA FLORES, J. A reinvenção dos Direitos Humanos. Tradução de Carlos 
Roberto Diogo Garcia; Antônio Henrique Graciano Suxberger; Jefferson Aparecido 
Dias. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 
 
IMBERT, F. A Questão ética no campo educativo. Tradução de Guilherme João 
de Freitas Teixeira. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Informativo: 

Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil . Estudos e Pesquisas. Informação 
Demográfica e Socioeconômica n. 41. Disponível em 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA (INEP) Saeb - Históricos. Disponível em 
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico. Acesso em maio 2020. 
 
KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019. 
 
KRIEMLER S., ZAHNER, L, SCHINDLER C, MEYER U, HARTMANN T, 
HEBESTREIT, H, PUDER, J. J. Effect of school based physical activity programme 
(KISS) on fitness and adiposity in primary schoolchildren: cluster randomised 
controlled trial. BMJ, Londres,  v.  340, p. 785, 2010. 
 
LEFF, H. Saber Ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, Poder. 
11 ed. 3º reimpressão. Petrópolis: Editora Vozes, 2019. 
 
LIARGUES, E; FRANCO, R; RECASENS, A; NADAL, A; VILA, M. JOSÉ PEREZ, M; 
CASTELLS, C. Assessment of a school-based intervention in eating habits and 
physical activity in school children: the AVall study. Journal Epidemiol Community 
Health, Sidney, v. 65, n. 10, p. 896-901, 2011. Disponível em 
https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/31041. Acesso em 22 jun. 
2020. 
 
LIBÂNEO, J. C. As teorias pedagógicas modernas ressignificadas pelo debate 
contemporâneo na educação. In: LIBÂNEO, J. C.; SANTOS, A (orgs.). Educação na 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3203283/mod_resource/content/2/a_trag%C3%A9dia_dos_comuns.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3203283/mod_resource/content/2/a_trag%C3%A9dia_dos_comuns.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico
https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/31041


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 128 
 

era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade. São Paulo: Alínea, 2005. 
Disponível em: https://www.fclar.unesp.br/Home/Graduacao/Espacodoaluno/PET-
ProgramadeEducacaoTutorial/Pedagogia/capitulo-libaneo.pdf. Acesso em: 22 jun. 
2020. 
 
LIBERMANN, A. P.; BERTOLINI, G. R. F. Tendências de pesquisa em políticas 
públicas: uma avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. 
Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 20 n.11, p. 3553-3546, nov. 2015. 

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n11/1413-8123-csc-20-11-3533.pdf 
Acesso em: 22 jun. 2020.  
  
LOUZADA, M. L. C., CANELLA, D. S., JAIME, P. C., MONTEIRO, C. A. 
Alimentação e Saúde: a fundamentação científica do guia alimentar para a 

população brasileira. Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 
2019. Disponível em: 
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/339/298/1248-1 
Acesso em: 28 jul. 2020. 
 
LÖWY, M. Crise Ecológica, Crise Capitalista, Crise de Civilização: a alternativa 
ecossocialista. CADERNO CRH, Salvador, v. 26, n. 67, p. 79-86, jan./abr. 2013. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ccrh/v26n67/a06v26n67.pdf. Acesso em: 22 
jun. 2020. 
 
MAGENDZO, A. Educación en derechos humanos: un desafío para los docentes 
de hoy. Lom Ediciones, 2006. 
 
MARTINS, J. de S. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 

2012. 
 
MOTTA, D, G.; BOOG, M. C. F. Fundamentos do comportamento alimentar. In: 
MOTTA, D, G.; BOOG, M. C. F. Educação nutricional. 2 ed. São Paulo: IBRASA; 

1987. p.34-54.  
 
MOTTA-ROTH, D.; SCHERER, A. S. Popularização de ciência: a 
interdiscursividade entre ciência, pedagogia e jornalismo. Bakhtiniana, São Paulo, v. 
2, n. 11, p. 164-189, mai./ago. 2016. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/23671/19245. Acesso em: 
10 jul. 2020. 
 
MYERS, G; WRIGHT, S; BLANE, S; PRATT, I. S.; PETTIGREW, S. A process and 
outcome evaluation of an in-class vegetable promotion program. Appetite, v. 125, p. 

182-189, jun. 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/ 
article/abs/pii/S0195666317313193?via%3Dihub. Acesso em: 10 jul. 2020. 
 

NOGUEIRA, O. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem: 
sugestão de um quadro de referência para a interpretação do material sobre 

https://www.fclar.unesp.br/Home/Graduacao/Espacodoaluno/PET-ProgramadeEducacaoTutorial/Pedagogia/capitulo-libaneo.pdf
https://www.fclar.unesp.br/Home/Graduacao/Espacodoaluno/PET-ProgramadeEducacaoTutorial/Pedagogia/capitulo-libaneo.pdf
https://www.scielo.br/pdf/csc/v20n11/1413-8123-csc-20-11-3533.pdf
https://www.scielo.br/pdf/ccrh/v26n67/a06v26n67.pdf
https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/23671/19245
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01956663/125/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/%20article/abs/pii/S0195666317313193?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/%20article/abs/pii/S0195666317313193?via%3Dihub


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 129 
 

relações raciais no Brasil. Tempo social, São Paulo, v. 19, n. 1, 2007. Disponível 
em: https://www.scielo.br/pdf/ts/v19n1/a15v19n1.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Constituição da Organização 
Mundial da Saúde. 1946. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-
Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho. 
Acesso em 10 jul. 2020. 
 
OSMUNDO, L. BNCC e a cultura digital: Centro de Inovação para a Educação 
Brasileira – CIEB. Instituto singularidades, out. 2018. 

 
OTONI, I. C.; DOMENE, S. M. A.; BANDONI, D. H. Food and Nutrition Education in 
Schools: the view from Brazil. DEMETRA, Rio de Janeiro, v. 14, n. 38748, p. 1-16, 
jun-2019. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/viewFile/38748/29894. Acesso em: 10 
jul. 2020. 
 

PASQUALI, Luiz, Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação, 3. Ed., 
Petrópolis-RJ: Vozes, 1999. 

 
PINHEIRO-MACHADO, R.; SCALCO, L. Os Sentidos do Real e do Falso: O 
Consumo Popular em Perspectiva Etnográfica. Revista de Antropologia, São 

Paulo, v. 53, n. 1, p. 321-359, 2010. Disponível em:  
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27352/29124. Acesso em: 20 set. 2020.    
 
POLLAN, M. Em defesa da comida.  Rio de Janeiro: Intrínseca, 2008. 

 
PONTUSCHKA, N. N; PAGANELLI, T. L.; CACETE, N. H. Para ensinar e aprender 
Geografia. São Paulo: Cortez, 2007. 
 

RABELO, Mauro Luiz, Avaliação Educacional: fundamentos, metodologia e 
aplicações no contexto brasileiro, Rio de Janeiro: SBM, 2013 

SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 
Associados, 2007. 
 
SILVA, A M. M. Direitos Humanos na Educação Básica: qual o significado. 

Políticas e fundamentos da educação em direitos humanos. São Paulo: Cortez, 
2010. 
SOARES, M. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto, 2004. 
 
TAVARES, C. A educação em direitos humanos na rede pública estadual: a 
experiência da região metropolitana do Recife. Cadernos de Educação, Recife, n. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/viewFile/38748/29894
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/article/viewFile/38748/29894


SISTEMA PERMANENTE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL  

DO DISTRITO FEDERAL - SIPAEDF Página 130 
 

50, p. 01-14, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/ 
caduc/article/view/5831/4255. Acesso em: 20 set 2020. 
 
TCHAKMAKIAN, L. A.; FRAGELLA, V. S. As interfaces da alimentação, da nutrição e 
do envelhecimento e o processo educativo sob a visão interdisciplinar da 
Gerontologia. In: NETTO, M. P. Tratado de Gerontologia. 2 ed. São Paulo: 

Atheneu, 2007. p. 469-78.  
 
TESTA, A. The association between food deserts and short sleep duration among 
young adults in the United States: variation by race and ethnicity. Sleep Health. 
p.128-134, abr. 2019. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30928111/. 
Acesso em: 20 set. 2020.  
 
VER PLOEG, M. Access to Affordable, Nutritious Food Is Limited in “Food Deserts” . 
Amber Waves, 2010. Disponível em:  

file:///C:/Users/naveg/Downloads/02FoodDeserts.pdf. Acesso em: 20 set. 2020.  
 
VIOLA, S. Política de educação em Direitos Humanos. In: SILVA, A. M.; TAVARES, 
C. (org.). Políticas e fundamentos da educação em direitos humanos. São 

Paulo: Cortez, 2010. p. 15-40. 
 
WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Lisboa: Estampa, 1975. 
 
WALSH, C. Interculturalidad y (de) colonialidad: Perspectivas críticas y políticas. 
Visão Global, Joaçaba, v. 15, n. 1-2, p. 61-74, jan./dez. 2012. Disponível em: 

file:///C:/Users/naveg/Downloads/3412-Texto%20do%20artigo-11051-1-10-
20130724%20(1).pdf. Acesso em: 20 set. 2020. 
 
WHO. Obesity: prevent - ing and managing the global epidemic. Geneva: World 

Health Organization, 2000.  
 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/%20caduc/article/view/5831/4255
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/%20caduc/article/view/5831/4255
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30928111/

