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Filosofia da Instituição 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 

Construir uma escola onde os alunos, funcionários, professores e comunidade saibam qual 
é o caminho a ser percorrido é a essência do ACERTAR. As dificuldades encontradas neste 

percurso serão mais facilmente ultrapassadas se aqueles que compõem o universo escolar 

participarem da consecução dos objetivos, buscando a união, a partilha do saber, a 

democratização das ideias e a comunhão das almas daqueles que educam. Tarefa fácil?  

Evidente que não, aliás, muito difícil. No entanto, não é impossível para aqueles que acreditam no 

ser humano e têm como princípio norteador de suas vidas a educação como um ato social de 

mudança e transformação do mundo. 

Dessa forma, o Colégio Mãe da Divina Providência se propõe a trabalhar definindo os 

objetivos do nosso pensar coletivo, para que a proposta pedagógica tenha significado e retrate a 

real identidade da escola. 

Desde 1996, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, o 

projeto político pedagógico vem sendo construído com propostas de novos caminhos, para uma 

escola diferente. Todas as questões que envolvem o fazer pedagógico e as suas relações com o 

currículo, conhecimento e função social da escola, obrigam a um pensar e a uma reflexão 

contínua de todos que estão envolvidos neste processo. 

Há consciência, por parte dos educadores e da Comunidade Escolar desta Instituição de 

Ensino, de que este documento representa apenas um germe de projeto político pedagógico e se 

encontra aberto a todo e qualquer tipo de sugestão e encaminhamentos. Sabemos que nenhum 

projeto político pedagógico pode ser dado como pronto e acabado sob pena de se cristalizar e 

deixar de acompanhar os movimentos da história. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO COLÉGIO 
 
 

• Quem somos? 
 

• Onde estamos? 
 

O Colégio Mãe da Divina Providência, situado à Av. David Riva, 1005, no Jardim Riva em 
Primavera do Leste – MT., foi fundado no ano 2000 pelas Irmãs Beneditinas da Divina 
Providência e mantido pela Associação Beneditina da Providência doravante denominada 
ABENP, com sede à Rua Prefeito Ângelo Lopes, 2124, Bairro Hugo Lange, Cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná, e fundada em 15 de a gosto de 1961, instituição civil de direito privado, de 
natureza associativa, sem fins lucrativos, com fins não econômicos, filantrópica, de caráter 
humanitário e beneficente, de assistência social, de educação, de saúde e religiosa, registrada no 
Cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no Livro “A”, sob o nº 012.679/67 e 
no Ministério da Fazenda sob o nº 02.765.097/0001-59. 

 
A ABENP é constituída pelas Irmãs Beneditinas da Divina Providência, Congregação 

Religiosa Católica fundada por Maria e Giustina Schiapparoli, em Voghera – Itália, em 1849, cuja 
finalidade é promover o desenvolvimento social, educacional, cultural e religioso da coletividade, 
em especial, das pessoas de baixa renda, carentes de bens materiais, culturais e espirituais, 
através de atividades organizadas na área da Assistência Social, na área da Educação e na área 
da Saúde, conforme os princípios evangélicos e sociais. 

Na área Educacional a ABENP tem como finalidade: 
 

- Desenvolver atividades para todas as idades, em todas as 
áreas e níveis, podendo, para tanto, dentre as já existentes, 
criar, incorporar e manter escolas, colégios, centros de 
educação infantil, cursos e outros estabelecimentos de ensino. 

 
- Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo 

em seus estabelecimentos de promoção social, de ensino e de 
saúde, para favorecer o aperfeiçoamento de suas atividades. 

 
- Promover a solidariedade e a conscientização da mensagem 

evangélica, na realidade brasileira. 
 
 

Como instituição escolar, orienta os educandos a “aprenderem a aprender, a fazer, a 
conviver e a SER. 

Como escola católica assume a abordagem educativa do Gravissimum Educationis, na 
Regra e nas Constituições da própria Congregação na qual os alunos são incentivados, 
progressivamente, a conviver no desafio de harmonizar FÉ, CULTURA e VIDA. 

 
O Colégio mantém: 

 
 Educação Infantil – oferecida a nível da Educação Infantil, para alunos dos (2) dois aos 

seis (6) anos. 
Sendo: 
a) Maternal I e II: de (02) dois anos a (04) quatro anos; 
b) Nível I – para crianças de 04 a 05 anos 
c) Nível II – para crianças de 05 a 06 anos. 
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 Ensino Fundamental – desenvolve-se em nove ( 9 ) anos, com duração mínima de 
nove anos. 

 
 Ensino Médio – desenvolve-se em três ( 3 ) séries, com duração mínima de três anos. 

 
 

A Modalidade de Ensino é regular e o Regime de funcionamento é por turnos: 
 
 

 Educação Infantil – turno vespertino, com duração de 4 horas; 
 

 Ensino Fundamental – 1º a 5º ano: turno vespertino, com duração de 4 horas e 
30min. E mais 02 aulas no contra horário destinadas à prática de Educação Física; 
6º a 9º ano: turno matutino, com duração de 4 horas e 30min. E mais 03 aulas no contra- 
horário destinadas à prática de Educação Física e Treinos Esportivos; 

 
 Ensino Médio – 1ª a 3ª série: turno matutino, com duração de 4 horas e 30min. A 

complementação da Carga Horária será realizada no contra horário (8h aulas), bem 
como as 03 aulas de Educação Física 

 
 

1.1 TRAÇOS MARCANTES DE NOSSA IDENTIDADE 
 

O Colégio Mãe da Divina Providência, ciente de sua missão na comunidade educativa, 
destaca aspectos referentes aos traços mais 
marcantes dos alunos, dos professores e da 
comunidade educativa que servem de pontos 
norteadores na consolidação do nosso ideal de 
escola. 

Os alunos, procedentes em sua maioria da 
classe média-alta, inseridos num contexto histórico 
dinâmico caracterizado por um município novo e 
em ampla expansão econômica e cultural, 
que favorece a motivação e o estímulo ao estudo, bem como a formação de sujeitos críticos e 
criativos. Porém destaca-se a preocupação com o processo emancipatório do aluno, aspecto que 
requer constante empenho, para tanto enleva-se importância e a necessidade da disciplina 
escolar, da construção de projetos, da vivência da afetividade e da participação familiar. 
Momentos fortes dessa preocupação são os eventos propostos, como Mostra Literário-Artístico- 
Cultural, Campeonatos esportivos, Encontros com os pais, Festa da Família, entre outros. 

O corpo docente é constituído por professores devidamente habilitados nos diferentes níveis 
de graduação, possuindo, na grande maioria, licenciatura plena, alguns bacharelados e 
especializados a nível de Pós-Graduação. A procura pela atualização, aperfeiçoamento e 
graduação acadêmica, por parte dos professores, é outra preocupação constante, que gera a 
busca de alternativas que motive o desempenho e a competência dos mesmos. A Proposta de 
formação continuada oferecida pelo estabelecimento é caracterizada por: 

- Encontros de reflexão e formação – os denominados Cultivos de Aprofundamento 
Profissional- Humano-Cristão, realizados periodicamente, aos sábados; 

- Viabilização econômica para a participação em cursos oferecidos por outras instituições 
afins; 

- Participação nos Congressos realizados pela AEC – Associação das Escolas Católicas, da 
qual é filiada; 
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- Acesso à diversificada bibliografia; 
- Acesso à rede mundial de computadores – Internet 

 
 

A escola está situada na zona urbana e apresenta-se comprometida com uma educação 
baseada em ações comunitárias que objetiva a justiça, a solidariedade, a fraternidade, a verdade e 
a fé, integrada à família e à comunidade educativa. Neste ambiente o aluno constrói seu 
conhecimento baseado em metodologias atualizadas, dinâmicas, competentes, inovadoras, onde 
se enfatizam os aspectos sócio-cultural-histórico-científico-religioso, como elementos que 
favoreçam a utilização de técnicas e suportes pedagógicos compatíveis com a evolução dos 
tempos. Neste ambiente de descobertas, onde as respostas a desafios servem como fomento de 
motivação intrínseca e extrínseca, busca-se uma qualidade de desempenho, marcada pelo 
entusiasmo, responsabilidade, disciplina, espontaneidade e sensibilidade. 

 
 

2. FILOSOFIA 
 

O Colégio Mãe da Divina Providência adota o seguinte posicionamento filosófico: 

a) Procurando atender às finalidades de sua Mantenedora, é uma comunidade 

educacional católica, posta a serviço da formação de crianças e jovens; 
b) Busca desenvolver sua ação educacional baseada nos princípios da Educação 

Cristã que considera o educando numa visão integral de pessoa inserida na 
comunidade humana, responsável pelo seu desenvolvimento e chamado a uma 
vida plena em Deus quando em comunhão com seus semelhantes; 

c) é neste educando assim concebido e considerando ainda os princípios 
pedagógicos da própria Congregação, que a Escola centraliza todos os seus 
objetivos educativos, procurando proporcionar-lhe condições de responder de 
forma autêntica ao contexto das mudanças aceleradas do mundo em dinâmica, 
aprimorando a cultura e construindo a História. O ser humano se descobre e se 
define a partir da sua inserção ativa na História cuja realidade social interfere e 
interage; 

d) proporcionar ao educando um espaço de vida e não só espaço acadêmico. 
Espaço integral para uma educação integral; 

e) planejar e garantir a dimensão evangelizadora do projeto educativo; 
f) as mudanças sociais, fenômeno de extraordinária rapidez, precisa ser 

assumidas pelo homem de hoje que, como agente e propulsor, se constitui 
como ser dinâmico em constante devir. 

 
Integram a filosofia educacional do Colégio os pontos enunciados da Declaração “GRAVISSIMUM 

EDUCACIONIS” do concílio Vaticano II entre outros considerados: 

a) o direito de todos os homens à educação que corresponda à sua finalidade, à 

índole, à diferença de gênero e se acomode à cultura e às tradições nacionais; 

b) através da educação favorecer a união verdadeira e a paz na Terra; 
c) o desenvolvimento harmonioso dos dotes físicos, morais e intelectuais; 
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d) o estímulo às crianças e jovens a apreciarem os valores morais com consciência 

reta e a assumi-los por adesão pessoal, como também, a conhecer e amar a Deus 

de modo mais perfeito. 

 
 

2.2 MISSÃO DO COLÉGIO 
 

As Irmãs Beneditinas da Divina Providência fiéis ao carisma de suas fundadoras, exerce 
sua função educadora a partir de uma visão de transcendência, oportunizando uma educação 
integral e tendo como finalidade levar ao mundo, o aspecto do confiante abandono na Divina 
Providência. 

Expressar sua finalidade desenvolvendo uma missão que pode ser no meio das crianças 
pobres, carentes, adolescentes e jovens necessitados, em meio aos doentes nos Hospitais, 
amenizando as pessoas anciãs nos Asilos, e nas Escolas. 

No âmbito escolar precisamente através de seu Projeto-Político-Pedagógico visa levar a 
criança, o adolescente e jovem a um processo pessoal em todas as suas dimensões. 

O colégio fundamenta seu processo educativo nos valores cristãos de orientação católica 
e nos princípios educativos de São Bento. Faz uma evangelização dinâmica, procurando sempre 
consolidar os valores do Evangelho. Aceita o desafio de formar o educando de hoje, ajudando-o a 
integrar-se à família como base da sociedade e realizando assim sua missão educadora. 

Propõe princípios e fins voltados para a formação de homens capazes de realizar-se 
plenamente em suas capacidades, transcendendo-se na participação e promoção do bem comum 
para criar uma sociedade justa e fraterna. 

 
2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.3.1 O MUNDO: 
 

Vivemos num mundo marcado por grandes transformações e com uma velocidade cada 
vez maior de mudanças que provocam impactos sobre o ser humano, o qual vê-se diluído nas 
grandes concepções e nos paradigmas deste início de milênio. 

A Revolução Tecnológica provoca novas concepções culturais e científicas, onde 
desenvolvem as novas formas de convivência humana, reordenando o espaço e o tempo em 
escala mundial. Essas divergências interferem tanto na sociedade como um todo, provocando 
impactos sobre a individualidade dos seres, com desemprego, fome, marginalidade, 
analfabetismo e tantos outros males que podem interferir no processo de relacionamento humano, 
o qual desencadeia-se na educação, na economia, na política e na estrutura social. 

Os processos de globalização do mundo do trabalho e da mundialização da cultura 
desencadeados pela sociedade tecnológica em que vivemos, recolocam as questões da 
sociabilidade humana em espaços cada vez mais amplos, e trazem questões de identidade 
pessoal e social cada vez mais complexas, que precisam ser enfrentadas. 

Portanto, para o mundo atual, nos seus aspectos econômicos, conta muito o princípio da 
revolução industrial, ou seja, produzir cada vez mais em tempos cada vez menores. Para chegar- 
se a isso, fazemos uso intensivo de modernas tecnologias. 

Mas esse mesmo mundo pauta-se pelo pluralismo cultural, ético, religioso. Isso mostra 
uma tendência totalmente nova, no sentido de reconhecer no diferente, algo fundamental para o 
pleno convívio de todos os seres humanos. Não mais a intolerância, marca fundamental do 
mundo anterior à segunda guerra mundial, mas agora o diverso, plural, com toda sua riqueza. 

Isso quer dizer que, não existem mais modelos, tanto no capitalismo, quanto, 
principalmente nas tentativas frustradas de aplicação do socialismo. Novos paradigmas são 
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colocados, onde a verdade não reina soberana em nenhum deles, mas está se buscando um 
novo modelo explicativo da sociedade atual. 

 
A leitura de mundo em que vivemos apresenta-se da seguinte forma: 

 
- Individualista (cada pessoa procura o melhor para si sem levar em conta os 

prejuízos causados ao outro e ao meio ambiente); 
- Competitiva (cada vez mais somos levados a buscar os melhores postos, (no 

trabalho), as melhores notas (na escola, nas avaliações), muitas vezes pensando 
nos semelhantes para ter ao invés de ser); 

- Consumista (marcas, tecnologias avançadas. Não damos conta de possuir tudo o 
que nos é apresentado, o que vale é usar e ter a marca que mais aparece na 
mídia, visando o exibicionismo e não o bem-estar do indivíduo) com a perda da 
identidade. 

- Com transformações tanto o nível de produção tecnológica, de conhecimento, 
como de informação. Essas transformações produzem no seio familiar um 
desequilíbrio que leva a desnutrição de valores e faz com que o maior objetivo da 
mesma seja a luta pela sobrevivência; 

- Desigual (dividida em classes sociais onde poucos possuem muito e muitos não 
possuem quase nada); 

- Com muita agressividade provocada pela violência transmitida pelos meios de 
comunicação, pela necessidade de sobrevivência, pela falta de valores 
transcendentais, de religiosidade, de opções de vida, falta de carinho humano; 

- Com um modelo de desestruturação familiar (os velhos conceitos e valores de 
família estão se modificando, levando-os a uma reorganização da estrutura familiar, 
e com isso a escola sofre consequências por não estar preparada para esta 
transformação acelerada); 

- Com a busca de sinais de vida onde estão à vontade de crescer e vencer, 
esperança num mundo melhor. 

 
Gerimos ideias e propostas concretas que possam viabilizar a superação desses 

paradoxos, para que os efeitos sejam menos devastadores. O desafio é encaminhar-se para o 
campo educacional, na medida em que este possa propor alternativas para o cidadão poder 
acompanhar e engajar-se na revolução tecnológica. 

Queremos um mundo onde as pessoas sejam solidárias, apesar da competitividade que é 
inevitável, mas levando em conta que neste universo imenso existe lugar para todos, ensinar a 
determinação para que cada qual busque o seu espaço, melhorando o todo, o meio em que 
vivemos. 

Que seja levado em conta o valor humano, como: espiritualidade, amor, compreensão...; 
Um mundo sem violência, sem drogas, sem exploração infantil; 
Um mundo onde é possível a reconstrução familiar. O desafio está posto. 

 
 

2.3.2 A SOCIEDADE: espaço determinante e determinado 
 

As diferentes tendências educacionais e pedagógicas que tivemos ao longo da história 
não cumpriram seus parâmetros primordiais. Estavam desvinculadas e desarticuladas de 
projeções e metas futuras. Por isso busca-se agora atingir as ansiedades emergentes da 



8  

sociedade e com isso não podemos caminhar a passos contraditórios, pois o conjunto de 
determinações sociais espera transformações do mundo escolar, enquanto espaço de produção 
do saber, e em consequência disso, o ensino de qualidade deve estar vinculado e flexionado de 
acordo com as variantes e tendências sociais. 

O que fica bastante evidente e claro é que, enquanto sociedades têm a formação do 
Ocidente, de grandes classes médias, justamente altamente consumidora de bens. Ao mesmo 
tempo há uma grande contradição no modelo de sociedade proposto de vez que, com o 
capitalismo acentua-se a tendência a uma maior e mais crescente acumulação de capital, 
gerando imensas desigualdades sociais. 

Nos seus contornos políticos a predominância ocorre na tentativa de construir sociedades 
democráticas, onde o acesso à participação no poder passa a ser irrestrito, enquanto ideal a ser 
alcançado. Na realidade o ideal de uma sociedade democrática hoje está profundamente 
vinculado ao uso dos meios de comunicação social de massa. É de se destacar que o século XX 
foi pródigo em revoluções de todos os sentidos, porém agora elas batem em retirada, enquanto 
possibilitadoras de soluções mais duráveis. Estas virão do pleno exercício da cidadania, no 
contexto de sociedades profundamente democráticas. Portanto, democratizar uma determinada 
sociedade é algo que ainda se encontra aberto. 

A escola deve estabelecer possibilidades sólidas de alicerces para as relações sociais. A 
vida e o mundo exigem articulações, e esta é a função revitalizadora da escola. 

É necessário visar uma sociedade democrática onde se vivam as diferenças, 
contemplando os exercícios da cidadania; procurando desenvolver consciências críticas capazes 
de gerar respostas adequadas a problemas atuais que enfrentamos e situações novas que estão 
decorrendo do avanço da ciência e também o desenvolvimento da consciência cívica. 

 
 

2.3.3 O HOMEM: um ser-de-relação 
 

A filosofia do Colégio considera o homem como ser-de-relação consigo mesmo, com o 
mundo, com o outro e com Deus. Estes são pontos de apoio que o ajudam em sua realização 
pessoal, social, histórica e transcendente. Desta forma, o homem, agente da transformação, 
movido pela esperança cristã, caminha para a sua plenificação, relacionando-se com a realidade 
e transformando-a com consciência crítica. 

O homem por natureza não consegue viver isolado, busca uma constante socialização. 
Seu desenvolvimento social lhe garante amparo para as suas realizações e busca de sua 
felicidade, para tal está inserido num contexto cultural e religioso. 

Considerou necessário manter-se em sociedade e integrar-se em um sistema cultural que 
lhe garante a sobrevivência, social e intelectual. 

Todos os homens nascem livres e iguais, são dotados de razão, consciência e conduta 
caracterizando seus valores e virtudes. 

Criado a imagem e semelhança de Deus, o homem é o único ser do universo que, tem 
alma e é dotado de inteligência e vontade, sendo que todo ato praticado é resultado de uma 
escolha. Através do conhecimento e do querer o homem progride e se aperfeiçoa, 
consequentemente por ser um ato racional e livre, a escolha acarreta em responsabilidades, 
definido pelo fundamento de comportamento humano que é de fazer o bem e evitar o mal. 

Ao nascer o homem é dotado de um ser perfeito constituído de caráter, temperamento, 
firmeza de convicção e fortaleza de vontade. 

O homem é o único ser insatisfeito. Permanentemente busca transformações no seu 
comportamento e avanço na sua social. É da natureza do homem estar sempre querendo mais e 
algo diferente. 

O Colégio Mãe da Divina Providência ciente de sua influência na formação humana sente 
a necessidade formar o aluno num verdadeiro ser humano e cidadão, bem como um ser 
democrático, social e produtor de cultura; capazes de lutar por seus direitos e em condições de 
contribuir para a realização de um projeto de sociedade, tornando-a mais justa: fazendo com que 
o indivíduo se entregue enquanto membro do grupo através da construção de sua identidade 
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cultural e construa sua personalidade, caracterizando-o. 
O homem deve ser consciente, sábio e inovador, pois desta forma conseguirá 

acompanhar o salto da qualidade vistos em todas as áreas do conhecimento humano. 
O mundo necessita de homens humanos e fraternos, não querendo tudo para si, mas 

transmitindo conhecimento e proporcionando condições para o crescimento de todos e buscando 
a construção de um mundo mais justo e solidário. 

Ora, o homem é muito mais do que isso. Ser dotado de uma imensa capacidade de 
pensar e criar. É preciso que ele encontre valores que simplesmente consigam motivar a sua 
vivência em sociedade. É este o homem pleno que busca hoje a humanidade sob várias formas 
distintas. Aqui também não existem definições postas e acabadas, estando todo este processo 
em contínua destruição e construção. A busca de um ser pleno que tenha valor em si mesmo e 
consiga conviver harmoniosamente com outros seres humanos e com a natureza é buscada em 
todos os quadrantes do planeta. Portanto, estão em alta os valores éticos, no sentido de uma 
atitude de vida onde a dignidade do ser humano seja suficiente para manter um nível de respeito 
por todos e manter um quadro atual. 

O educando se constrói e chega a ser sujeito na medida em que integrando em seu 
contexto reflete sobre ele e com ele compromete, ornando consciência de sua historicidade. O 
educando “é desafiado constantemente”, e a cada um destes desafios deve responder de 
maneira original propiciando a integração social, “viabilizando o acesso à cultura”, despertando 
nele a consciência de que ele também possui contribuição social e cultural para a humanidade. 
Que ele também é um agente de transformação capaz de realizar uma obra. 

 
 

2.3.4 A EDUCAÇÃO: um processo libertador 
 

Reconhece-se que o conhecimento tornou-se ator principal de produção. Aprender a 
aprender coloca-se como competência fundamental para inserção numa dinâmica social que se 
reestrutura continuamente. Há necessidade de se romper com modelos tradicionais da educação 
para que se alcancem os objetivos propostos para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio. A perspectiva é, pois, de uma aprendizagem permanente, de uma formação continuada, 
tendo em vista a construção da cidadania. 

Trabalha-se a partir do conhecimento adquirido pelo educando no dia-a-dia em contato 
com o meio social, preparando-o para continuar aprendendo de modo a ser capaz de adaptar-se 
com a flexibilidade e novas condições ou aperfeiçoamento posterior, procurando desenvolver a 
capacidade de pensamento autônomo e criativo, a teoria com a prática. 

Tanto os professores como os alunos atuam como instrumentos de compreensão do 
mundo e da vida, vendo a realidade de maneira 
consciente e construtiva criando vínculos produtivos e realizadores desta 
necessidade. 

O professor que é reflexivo, autor e cidadão ciente de seus 
direitos cumpridos, é capaz de criar outros direitos exigidos pelas novas 
realidades, em parceria com o educando. 

Esses entre outros apontam para uma leitura de sociedade que 
deve nos levar a buscar alternativa e posturas condizentes com a nova 
realidade. 

 
 

Para onde caminhamos? 
Qual é o nosso ideal? 

Quais são os fins da Educação? 
 

a) Buscar caminhos que conduzem a reestruturação familiar; 
b) Resgatar valores éticos, sociais, morais e culturais; 
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c) Buscar a valorização do ser humano através de desafios que os levam a traçar 
objetivos para a vida resgatando a esperança num mundo melhor; 

d) Trabalhar para transformar a sociedade colocando mais humanismo nas ações e 
buscando a justiça social; 

e) Conscientizar a sociedade (entendida como um todo: pais, alunos, professores e 
comunidade) para que resgatem valores e preservem o meio ambiente, enfim, que 
o indivíduo seja formado integralmente; 

f) Preparar os alunos para novos desafios e novos valores; 
g) Conscientizar para que tenham objetivos de vida dentro de valores mais humanos; 
h) Preparar os educandos de maneira que possam desenvolver os conhecimentos 

adquiridos na escola, em sua vida social, sendo cidadão crítico, capaz de discernir 
os verdadeiros valores; 

i) Buscar a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária; onde a 
valorização da dignidade humana seja a meta, incutindo nos educandos a 
capacidade de solucionarem seus problemas, sendo assim não permitindo a 
exclusão; 

j) Repensar o que é fundamental para a formação da pessoa para a sua vida, 
visando a valorização do indivíduo e dando-lhe competência para o mundo de 
trabalho; 

k) Promover situações onde seja possível visualizar a cooperação procurando 
diminuir o individualismo, a competição e a rivalidade; 

l) Conscientizar os educadores de que somos formadores e promovedores da 
sociedade; 

m) Tornar a escola um elo de ligação entre a formação de um cidadão crítico e a 
capacidade que ele deverá ter para resolver problemas, sendo um centro de 
atração para que o educando compreenda a sua importância, o papel que 
desempenhará na sua vida. 

 
A educação, norteada pelos valores e pelo sentido profético da vida, cria condições para o 

exercício de ser, de viver, de conviver, possibilitando o encontro dos homens entre si e com Deus. 
Anuncia os valores evangélicos da verdade, da partilha, da solidariedade, da igualdade, num 
diálogo crítico e criativo que se nutre do amor, da humildade, da esperança, da fé e da confiança. 

 
 

2.3.5 A ESCOLA: espaço vital e não só espaço acadêmico 
 

Concebem a educação numa linha libertadora, sabendo que o marco da ação escolar é “a 
escola”, no mais pleno sentido da palavra: não só como “lugar de aprendizagem” mas como 
espaço de vida, plataforma educativa que favorece a formação das diferentes facetas da pessoa 
e a inter-relação entre pessoas nos diferentes níveis. 

A ação dinâmica da Escola Católica projeta-se mais além do marco escolar (ambiente 
físico), em ações “extraescolares” colaborando com a família, paróquia, movimentos eclesiais, 
completando e acompanhando a educação da fé. 

A estrutura escolar, como qualquer outra estrutura, não é neutra: transmite opções e 
valores. 

O Colégio Mãe da Divina Providência caracteriza-se pela busca constante de coerência 
entre o aprendido e o vivido, entre o dizer, o pensar, o sentir e o agir, perseguindo sempre o 
saber ser e o saber repartir. Tem como meta o ser humano responsável por si mesmo e pelo 
mundo. 

O processo educativo dá-se num espaço privilegiado para o pleno desenvolvimento do ser 
humano em todas as suas dimensões: faculdades intelectivas, possibilidade física, hábitos, 
atitudes, modos de vida harmônica, vivência de valores éticos, estéticos e religiosos. No Colégio 
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Mãe da Divina Providência, esse contínuo aperfeiçoamento é buscado no sentido horizontal de 
inserção do sujeito no meio social e no seu sentido vertical de vivência das lições evangélicas. 

 
 
 

2.3.6 O EDUCADOR: intermediador do processo educativo 
 

A verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensinar de 
fato não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscá-lo. 

Cabe ao professor desejar que os alunos adquiram novas atitudes, isto é, que o conteúdo 
aprendido permaneça. Para que isto ocorra é necessário modificar sua maneira de pensar, é 
alterar sua prática pedagógica. Isto ocorre num processo trabalhoso de plantar sementes que irão 
germinar, e, o que é o mais interessante, vão dar frutos. Quanto? Nunca se sabe. E esta é a parte 
mais fascinante do processo de ensino. 

Não se deve ficar preocupado demais com o conteúdo a ponto de se esquecer que: o bom 
ensino, o verdadeiro ensino consiste em uma série de momentos em que o aprendiz se mostra 
predisposto a aprender. Ocorre aí uma dinâmica especial em momentos imprevisíveis, quando se 
consegue chegar na mente e no coração do aluno que possui esta predisposição. 

E nesta prática vale a pena relembrar que não basta o sujeito estar fazendo: há 
necessidade de se analisar como se está fazendo. 

É função da educação dar aos alunos a opção de escolha para sua plena realização social, 
através dos conhecimentos recebidos. Preparar um homem crítico, atuante, determinado e 
devidamente instrumentalizado cientificamente para pensar, questionar e interagir com a 
sociedade, adaptando e transformando a realidade de acordo com as suas necessidades 
individuais e de seu grupo social. 

 
 

2.3.7 PRESSUPOSTO EPISTEMOLÓGICO: 
 
 

A escola tem como lema: “EDUCAR É A ARTE DE AMAR”, frente a esta proposta toda a 
equipe: pedagógica, administrativa, docentes e demais profissionais comprometem-se com o 
desenvolvimento de seu trabalho de forma clara, fornecendo aos alunos, uma educação de 
qualidade, para que estes desenvolvam suas potencialidades de nível intelectual, bem como, na 
formação dos valores humanos para a construção de seu caráter e personalidade. 

Que na escola, o aluno encontre condições de aprender, e que as oportunidades 
educativas estejam voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 
necessidades compreendem, tanto instrumentos essenciais para aprendizagem, como leitura, 
escrita, a expressão oral, o cálculo e a solução de problemas, tanto quanto a aprendizagem de 
habilidades, conhecimento, valores e atitudes, necessários para que, os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, 
participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentais e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e 
a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país, cultura, região, município. 

Oferecendo a satisfação dessas necessidades, conferimos aos membros da nossa 
sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar a sua herança 
cultural, linguística e espiritual, de promover a educação de outros, defender a causa da justiça 
social, de proteger o meio ambiente e de ser tolerante com os sistemas sociais, políticos e 
religiosos que defiram dos seus, assegurando respeito aos valores humanistas e aos direitos 
humanos comumente aceitos, bem como trabalhar pela paz e pela solidariedade no meio em que 
este vive, bem como, a paz internacionalmente em um mundo interdependente. 
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Nosso objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da educação, é também o 
enriquecimento dos valores culturais e morais comuns. É nestes valores que cada educando e a 
sociedade encontra sua identidade e sua dignidade. 

Para nós, a educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base 
para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual o município, o 
país, podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e 
capacitação. 

Existem hoje novas possibilidades que resultam da convergência do crescimento da 
informação e de uma capacidade de comunicação sem precedentes. Vamos trabalhar estas 
possibilidades com criatividade e com determinação para aumentar ainda mais a sua eficácia. 

Com a nossa educação queremos concretizar um enorme potencial para progresso do 
ser humano, porém isso depende do acesso das pessoas à educação e da articulação entre o 
crescente conjunto de conhecimentos, através da tecnologia e demais meios que temos acesso. 

O objetivo é melhorar a qualidade de ensino e/ou aprendizagem, reduzir as 
desigualdades, os obstáculos que impedem essas melhoras, os preconceitos ou discriminação 
de qualquer natureza. Propomos assim, uma educação inclusiva onde os portadores de 
necessidades especiais tenham nossa atenção voltada para as suas necessidades individuais, 
de igualdade e de qualidade como e para os demais, como integrantes do sistema educativo 
como um todo. 

Com os diversos meios (cursos, recursos tecnológicos...); que nosso município, a 
secretária de educação, a Associação das Escolas Católicas e nós como escola, dispomos, que 
contribua com a transmissão dos conhecimentos essenciais e objetivos propostos, bem como na 
informação e educação dos educandos até mesmo nas questões sociais. 

Que neste propósito, possamos envolver, inserir, trabalhar os nossos alunos de maneira 
atrativa, buscando cada vez mais, maneiras e formas que se adaptam às necessidades, e 
dimensões que hoje o ser humano busca. Aberto às novas tendências e/ou necessidades do 
educando onde o tradicional, a forma arcaica, seja trocada por inovação e criatividade, atraindo 
assim, o interesse por todo o processo educativo, sempre dentro dos valores e normas propostos 
posteriormente. 
Que todo esse processo seja revisto, auto avaliado e que nele tenhamos a clareza, que só 
teremos sucesso a partir do momento que como educadores saibamos ser e dar exemplo, pois a 
real educação e/ou aprendizagem somente acontece, quando ensinamos aquilo que realmente 
acreditamos e/ou aceitamos como correto. 
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Objetivos e Metas da Instituição 
 
OBJETIVO GERAL: 

 
Favorecer ao educando, espaços e atividades que ajudem no seu crescimento humano- 

cristão, a fim de que se torne capaz de construir, assumindo os valores sociais, morais, espirituais 

e intelectuais, uma sociedade mais justa e fraterna. 

Objetivos Específicos: 
 

a) organizar a Escola de forma democrática, oportunizando aos educandos, 

professores, pais e funcionários experiências vivenciais de fé e serviço aos irmãos 

e à comunidade; 
b) selecionar conteúdos programáticos que respondam à realidade atual, adequados 

e significativos, susceptíveis de renovação e readaptação; 
c) oportunizar situações de vida e de aprendizagem em que o educando se exercite 

na prática consciente de seus deveres cívicos; 
d) empregar métodos e técnicas didático-pedagógicas atualizadas que desenvolvam 

capacidades de “observação, reflexão, criação, discernimento de valores, 
julgamento, cooperação, decisão, ação, comunicação”, introduzindo o educando 
no uso de recursos científicos e tecnológicos de sua época, adequados ao seu 
meio; 

e) proporcionar ao corpo docente constante oportunidade de atualização humana e 
profissional. 

f) promover a preservação do patrimônio cultural da Escola, desenvolvendo a 
personalidade humana em sua participação na obra do bem comum; 

g) incorporar a tecnologia como instrumento de desenvolvimento humano e objeto 
da própria educação; 

h) desenvolver um processo educacional com vistas direcionadas à transformação 
do ser humano e da natureza em benefício coletivo e da preservação da vida na 
Terra sob todas as formas da sua manifestação; 

i) alimentar a consciência de que a educação é um processo permanente e 
abrangente a ser desenvolvido pela vida a fora em contínuo aprofundamento e 
maturação. 

Para atingir seus objetivos o Colégio Mãe da Divina Providência, adotará uma metodologia 

de trabalho fundamentada nos seguintes princípios: 

a) dialógica, caracterizada por um clima de abertura e franqueza reinante entre os 
integrantes da comunidade educativa; 

b) crítica, de modo a incentivar o educando a fazer suas próprias descobertas e a 
desenvolver uma mentalidade científica; 

c) ativa, com a valorização da metodologia do “aprender fazendo”; 
d) comunitária, mediante cultivo de clima de colaboração e participação tanto nas 

atividades intra como extra classe; 
e) tecnológica, como meio do desenvolvimento humano e da melhoria da qualidade 

de vida de todos os seres vivos. 
 

O Colégio Mãe da Divina Providência mantém o ensino de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 
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A Escola mantém as seguintes fases de Educação Infantil: 
a) Educação Infantil – para crianças de 2 a 5 anos (completados durante o ano e a 

partir de 31/03); 
 

Em hipótese alguma serão agrupadas crianças, com idade cronológica diferente da prevista, para 

a fase correspondente. 

 
A organização das classes da Educação Infantil, obedecerá a seguinte estrutura: 

a) Maternal I – para crianças de 2 anos; 
b) Maternal II – para crianças de 3 anos; 
c) Nível I – para crianças de 4 anos; 
d) Nível II – para crianças de 5 anos; 

 
 
 

Os cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio serão regidos pela legislação oficial 

quanto a seriação, currículo, programas, carga horária, avaliação e frequência. 

 
A grade curricular dos Cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio constam em documentos 

anexos a este Regimento Escolar e poderão ser modificadas e adequadas a qualquer tempo, desde 

que respeitada a legislação específica que rege a matéria. 

 
O Colégio Mãe da Divina Providência se declara fiel aos ensinamentos da Igreja Católica 

Apostólica Romana por eles norteia sua ação pedagógico-educacional e se pauta pelo Carisma 

fundacional de Madre Maria e Madre Giustina Schiapparoli, expresso no “Confiante abandono na 

Divina Providência”, Acolhendo, Assistindo e Educando, especialmente, crianças, adolescentes e 

jovens. 

METAS 

O Colégio Mãe da Divina Providência visa desenvolver entre os anos de 2002 a 2023: 

 Promover a formação continuada dos profissionais de educação que atuam na 

educação básica (considerada a partir da BNCC até o ensino médio). 

 Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças e adolescentes, 

expandindo os bens culturais e tudo aquilo que envolve as mudanças importantes em 

seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesma, 

os outros e o mundo. 

 Assegurar que a educação das relações étnico-raciais, a educação patrimonial e os 

aspectos importantes do Estado de Mato Grosso, sejam contempladas ao longo dos 

conteúdos. 

 Reorganizar o trabalho pedagógico segundo as novas propostas de educação integral 
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da BNCC, através da escolha do material e ferramentas tecnológicas. 

 Garantir ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento de 

violações dos direitos das crianças (violência psicológica, física e sexual, negligência, 

constrangimento, exploração do trabalho infantil, uso indevido de drogas e todas as 

formas de discriminação), identificando, notificando e encaminhando os casos aos 

órgãos competentes. 

 Fomentar a promoção de cultura de direitos humanos, religioso e integral no ensino 

fundamental, pautada na democratização das relações e na convivência saudável com 

toda a comunidade escolar, com a utilização do Ensino Religioso, Escola da 

Inteligência e a Formação Humana. 

 Ampliar atividades extracurriculares de incentivo aos educandos e estímulo às 
habilidades e competências, incorporando a Robótica, e a educação Bilíngue. 

 Fomentar ações referentes à alfabetização dos educandos até o segundo ano do 

ensino fundamental para minimizar os altos índices em defasagem idade-série-ano 

ampliando práticas que consolidem a aprendizagem. 

 Desenvolver sistema de avaliação qualitativa do desempenho escolar que possibilite 

acompanhar de maneira democrática o desenvolvimento do educando durante a sua 

permanência na Educação Básica. 

 Assegurar no Colégio o acesso das pessoas com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, conforme estratégia de 

matrícula. 

 Fomentar o uso de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos educandos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e 

sua efetividade. 

 Promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, olímpicos, 

bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. 

 Garantir, no currículo escolar, conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 

indígena e implementar ações educacionais nos termos das Leis Federias nº 

10.639/2003, e nº 11.645/2008, e assegurar que a educação das relações étnico- 

raciais e a educação patrimonial sejam contempladas. 

 Garantir os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada ano- 

período ou ciclo da Educação Básica, considerando o currículo em desenvolvimento 

no sistema de ensino do Estado de Mato Grosso. 

 Definir percentuais por período a serem alcançados em relação aos direitos e aos 

objetivos da aprendizagem. 
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 Induzir o processo de auto avaliação no Colégio, fomentando a importância do 

Conselho de Classe, Líderes em sala de aula, Avaliações Bimestrais e novas formas 

de Recuperação. 
 Valorizar os projetos pedagógicos e Sociais desenvolvidos anualmente. 

 

 

Proposta Pedagógica 
 

Educação Infantil 
Maternal Nível I Nível II  

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências 
Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação 

CRECHE – 2 a 3 ANOS 
Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. 

Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de 

ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto--leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, 

da esquerda para a direita). 

Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e 

principais acontecimentos. 

Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos etc. 

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

Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. 

Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros 

textuais (parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.). 

Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

 
PRÉ – ESCOLA – 4 a 5 ANOS 
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os 

contextos, os personagens, a estrutura da história. 

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

Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social 

significativa. 
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Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de 

observação gráfica e/ou de leitura. 

Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das 

ilustrações etc.). 

Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, por meio de 

escrita espontânea. 

 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento no Campo de Experiências 

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações 

 
CRECHE – 2 a 3 ANOS 
Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, 

massa, tamanho). 

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

Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e 

fora dela. 

Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais 

(antes, durante e depois). 

Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.). 

Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 

depressa, devagar). 

Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.  

Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade 

de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.). 
 
 
PRÉ – ESCOLA – 4 a 5 ANOS 
Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 

envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, sua conservação. 

Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por 

números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 

Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua 

comunidade. 
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Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

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

 
SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS E DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS 

NO PERCURSO DA EDUCACAO INFANTIL 

 

O eu, o outro e o nós 

- Respeitar e expressar sentimentos e emoções. 

- Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e 

solidarizando-se com os outros. 

- Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro. 

 

Corpo, gestos e movimentos 

- Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua 

saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. 

- Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, 

valorizando o próprio corpo. 

- Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação 

com o outro e com o meio. 

- Coordenar suas habilidades manuais. 

 

Traços, sons, cores e formas 

- Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de 

expressão individual e coletiva. 

- Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.  

- Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e 
expressão corporal. 
 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

- Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios. 

- Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua 

fala ao contexto em que é produzida. 

- Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 

- Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da 

escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação.  
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Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

- Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações 

entre eles. 

- Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e 

cuidado com relação a eles. 

- Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e 

medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências. 

- Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, 

passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano. 

- Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, 

símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos etc.). 

 

 
Ensino Fundamental I 
Proposta Pedagógica 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 
Matemática - 1º Ano  
Números 
Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e 

reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de 

identificação. 

Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros 

agrupamentos. 

Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa 

e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 

quantidade”. 

Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros 

verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, 

entre outros. 

Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta 

numérica. 

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

Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de 

material manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração 

decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 
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Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com 

os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material 

manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

Álgebra 

Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor, 

forma e medida. 

Geometria 

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando 

termos como à direita, à esquerda, em frente, atrás. 

Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, 

compreendendo que, para a utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, em 

cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 

Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos 

familiares do mundo físico. 

Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos apresentados 

em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. 

Grandezas e Medidas 

Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais 

comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, 

entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. 

Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, 

quando possível, os horários dos eventos. 

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

Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando 

necessário. 

Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma 

data, consultando calendários. 

Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 

situações simples do cotidiano do estudante. 

 
 
 
Probabilidade e Estatística 
Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é 

impossível acontecer”, em situações do cotidiano. 
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Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. Leitura de tabelas e de gráficos de 

colunas simples 

Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 Coleta e 

organização de informações. 

Registros pessoais para comunicação de elementos, e organizar dados por meio de representações 

pessoais. 

 
Matemática – 2º Ano  
 
Números 
Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do 

sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e 

registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades). 

Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, 

dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, 

quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. 

Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio 

de diferentes adições. Composição e decomposição de números naturais (até 1000) 

Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 

significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais 

por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material 

manipulável. 

Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens 

ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais. 

Álgebra 

Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partir de um número 

qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. Construção de sequências repetitivas e de sequências 

recursivas. 

Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de 

palavras, símbolos ou desenhos. 

Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras. 
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Geometria 

Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os deslocamentos de pessoas e 

de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e 

de sentido. 

Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e alguns 

pontos de referência. 

Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico. 

Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de 

características comuns, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos. 

Grandezas e Medidas 
Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando 

unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos 

adequados. 

Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não 

padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). 

Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, 

utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda. 

Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do 

fim do intervalo. 

Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 

situações cotidianas. 

Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, 

“improváveis” e “impossíveis”. 

Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de 

colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. Coleta, classificação 

e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos de colunas. 

Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de seu 

interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples. 

 
MATEMÁTICA - 3° ANO  
 
Números 
Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações 

entre os registros numéricos e em língua materna. 

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de 
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número natural de até quatro ordens. 

Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 

números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com 

deslocamentos para a direita ou para a esquerda. 

Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos 

envolvendo adição e subtração com números naturais. 

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, 

retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou 

aproximado, incluindo cálculo mental. 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de 

parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de 

cálculo e registros. 

Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, repartição em partes iguais e medida. 

Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero e com 

resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e 

registros pessoais. 

Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, repartição em partes iguais e medida. 

Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de 

metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

Significados de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte 

Álgebra 

Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de 

adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência 

e determinar elementos faltantes ou seguintes. 

Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. 

Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de dois 

números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Relação de igualdade. 

Geometria 

Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base 

em diferentes pontos de referência. 

Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência 
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Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos 

do mundo físico e nomear essas figuras. 

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

análise de características e planificações 

Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, 

cones), relacionando-as com suas planificações. 

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

análise de características e planificações 

Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em 

relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices. 

Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e 

análise de características 

Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou 

triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais. Congruência de figuras geométricas planas. 

 

Grandezas e Medidas 

Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. 

Significado de medida e de unidade de medida Escolher a unidade de medida e o instrumento mais 

apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. 

Significado de medida e de unidade de medida 

Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas 

mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida. 

Medidas de comprimento (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, 

estimativas e comparações 

Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas 

mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e 

embalagens, entre outros. 

Medidas de capacidade e de massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, estimativas e 

comparações 

Comparar, visualmente ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 

Comparação de áreas por superposição 

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os 

horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. 

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e 

reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo  



2
 

 

Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 

minuto e segundos. 

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e 

reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo 

Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do 

sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

Sistema monetário brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas 

Probabilidade e Estatística 

Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores 

ou menores chances de ocorrência. 

Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: espaço amostral 

Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras 

ou de colunas. 

Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras 

Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 

colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor 

frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural 

significativos. 

Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os 

dados coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de 

colunas simples, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Coleta, classificação e representação de dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas e 

gráficos 

 

MATEMÁTICA - 4° ANO  

Números 

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar. 

Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de até cinco 

ordens 

Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições 

e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver 

estratégias de cálculo. 

Composição e decomposição de um número natural de até cinco ordens, por meio de adições e 
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multiplicações por potências de 10 

Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 

diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números 

naturais 

Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 

estratégias de cálculo. 

Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números 

naturais 

Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 

Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números 

naturais 

Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas 

iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida 

Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os 

significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida 

Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com 

todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais. 

Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida 

menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso. 

Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação 

decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema 

monetário brasileiro. 

Números racionais: representação decimal para escrever valores do sistema monetário brasileiro 

Álgebra 

Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. 

Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural 

Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por 
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um determinado número resultam em restos iguais, identificando regularidades. 

Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um 

mesmo número natural diferente de zero 

Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas 

entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução 

de problemas. 

Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão 

Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos 

permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses termos. 

Propriedades da igualdade  

Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais. 

Propriedades da igualdade 

Geometria 

Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 

quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como 

direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares. 

Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido 

Paralelismo e perpendicularismo 

Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, 

estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. 

Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações, planificações e 

características. 

Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou 

softwares de geometria. 

Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares 

Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na 

construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria. 

Simetria de reflexão 

Grandezas e Medidas 

Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de 

medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de medida e de 

unidades de medida convencionais mais usuais 

Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 
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quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes 

podem ter a mesma medida de área. 

Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas 

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao 

seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 

Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos e relações entre 

unidades de medida de tempo 

Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e 

utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em 

discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. 

Medidas de temperatura em grau Celsius: construção de gráficos para indicar a variação da temperatura 

(mínima e máxima) medida em um dado dia ou em uma semana 

Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de 

colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, 

utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. 

Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo 

características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou 

pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese 

de sua análise. 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de 

tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas Coleta, classificação e representação de 

dados de pesquisa realizada. 

MATEMÁTICA - 5° ANO 

Números 

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das 

principais características do sistema de numeração decimal. 

Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais 

características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e 

decomposição e a reta numérica. 

Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma 

divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. 

Identificar frações equivalentes. 
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Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionando-os a 

pontos na reta numérica. 

Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, 

metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo 

mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. 

Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja 

representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais 

cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 

utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com 

todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 

Álgebra 

Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece 

ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para 

construir a noção de equivalência. 

Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença Matemática seja uma igualdade com uma 

operação em que um dos termos é desconhecido. 

Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para 

associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, 

ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir 

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

razão entre as partes e delas com o todo. 

Geometria 

Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como 

mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras 

noções de coordenadas cartesianas. 

Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano 

(1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros. 

Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e 



3
 

 

comparar seus atributos. 

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, 

utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 

Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras 

poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias 

digitais. 

Grandezas e Medidas 

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 

temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos 

socioculturais. 

Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que, 

também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 

Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de 

empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos. 

Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são 

igualmente prováveis ou não. 

Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os 

resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 

Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a 

outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o 

objetivo de sintetizar conclusões. 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio 

de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar 

texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. 

LÍNGUA PORTUGUESA  

PRÁTICAS 
DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT
O 

 
HABILIDADES 

 
A
N
O 

Leitura/esc
uta 

(compartilh
ada e 

autônoma) 

 

Protocolos de 
leitura 

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

 

1º 

 
Escrita 

(compartilh
ada e 

autônoma) 

 
Correspondê
ncia fonema-
grafema 

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

 
 

1º 

 
Escrita 

(compartilh
ada e 

autônoma) 

 
Construção do 
sistema alfabético/ 
Convenções da 
escrita 

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

 
 

1º 
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Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
Conhecimento do 
alfabeto do 
português do 
Brasil 

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

 
 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

 
Construção do 
sistema alfabético 

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

 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

 
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas. 

 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

 
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras. 

 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

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

 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

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

 

1º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
Conhecimento do 
alfabeto do 
português do 
Brasil 

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

 
 

1º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação 

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

 
 

1º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

Segmentação d         
 

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

 
 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

 
Construção do 
sistema alfabético 

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

 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

 
 
Pontuação 

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

 
 

1º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
Sinonímia e 
antonímia/Morfolo
gia/ Pontuação 

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado 
(sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado 
(antonímia). 

 
 

1º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Compreensão
 
em leitura 

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

 
 
 
 

1º 

 
Escrita 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Escrita autônoma 
e compartilhada 

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

 
 
 
 

1º 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

Escrita autônoma 
e compartilhada 

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

 
 
 

1º 
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Oralidade 

 
Produção de texto 
oral 

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

 
1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

 

Forma de 
composição do 
texto 

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

 
 
 

1º 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
Escrita 
compartilhada 

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

 
 
 

1º 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
 
Produção de 
textos 

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

 
 
 

1º 

 
Oralidade 

 
Planejamento de 
texto oral 
Exposição oral 

(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda 
do professor, entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
 
 
 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

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

(EF01LP24) Identificar e reproduzir, em enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, entrevistas, curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões 
orais. 

 
 

1º 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 

Escrita autônoma 
e compartilhada 

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

 
 
 

1º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

Formas de 
composição de 
narrativas 

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

 
1º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Decodificação/Flu
ênci a de leitura 

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

 
 
1º, 
2º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 
Formação de leitor 

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

 
 
1º, 
2º 

 
 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

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

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

 
 
 
1º, 
2º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

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

 
 
 
 

1º, 
2º 

 
 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
 
 
Escrita 
compartilhada 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 
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Oralidade 

 
 
 
 
Produção de texto 
oral 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

 
 
Forma de 
composição do 
texto 

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

 
 

1º, 
2º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
Compreensão e 
leitura 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

 
 
 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
 
 
Escrita 
compartilhada 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
 

Escrita 
compartilhada 

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

 
 
 

1º, 
2º 

 
 
 
 

Oralidade 

 
 
 
 
Produção de texto 
oral 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
 

Forma de 
composição do 
texto 

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

 
 
 
1º, 
2º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Alfabetização) 

Forma de 
composição do 
texto 

(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.  
1º, 
2º 

 

 

 

 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
 

Forma de 
composição do 
texto 

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

 
 
 
1º, 
2º 
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Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 
Compreensão em 
leitura 

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

 
 
 
 
1º, 
2º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

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

 
 
1º, 
2º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Alfabetização) 

 
Formas de 
composição de 
textos poéticos 

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

 
 
1º, 
2º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Reconstrução das 
condições de 
produção e 
recepção de 
textos 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Estratégia de 
leitura 

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

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Estratégia de 
leitura 

 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
Estratégia de 
leitura 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
Planejamento de 
texto 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
Revisão de textos 

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

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
Edição de textos 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Utilização d    

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Oralidade 

 
Oralidade 
pública/Intercâmbi
o conversacional 
em sala de aula 

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

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 
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Oralidade 

 
 
Escuta atenta 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 
 

Oralidade 

 
 
Características d    

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Oralidade 

Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos)
 
no ato da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) 
observados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça 
(de concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz. 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Oralidade Relato

 oral/Regi
stro formal e 
informal 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Leitura de 
imagens em 
narrativas visuais 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 
Formação do leitor 
literário 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 

Leitura 
colaborativa e 
autônoma 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 
Apreciação 
estética/Estilo 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

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

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Oralidade 

 
Contagem de 
histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor. 1º; 

2º; 
3º; 
4º; 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e (e 
não i) em sílaba átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, 
n). 

 
 

3º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, 
CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas. 

 
 

3º 
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Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

 
(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch. 

 

3º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação 

(EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos 
tônicos terminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, 
seguidas ou não de s. 

 
 

3º 

 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Segmentação de 
palavras/Classific
ação de palavras 
por número de 
sílabas 

 
(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. 

 
 

3º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Construção do 
sistema alfabético 

(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

 

3º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
 
Pontuação 

(EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos 
e travessão. 

 
 

3º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 

Morfologia 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas 
funções na oração: agente, ação, objeto da ação. 

 

3º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 

Morfossintaxe 
(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de 
propriedades aos substantivos. 

 

3º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
 
Morfologia 

(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras 
derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e para formar novas palavras. 

 
 

3º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais 
(receitas, instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando 
palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 

3º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 

Compreensão em 
leitura 

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com 
expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 
 

3º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
 
Escrita 
colaborativa 

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de 
sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 
 

3º 

 
Escrita 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 
Escrita 
colaborativa 

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura 
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) 
e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 

 
 

3º 

 
 

Oralidade 

 
 
Produção de texto 
oral 

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programa de culinária infantil e, a partir 
dele, planejar e produzir receitas em áudio ou vídeo. 

 
3º 
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Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
 
Forma de 
composição do 
texto 

 
(EF03LP16) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (receitas, 
instruções de montagem, digitais ou impressos), a formatação própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e a 
diagramação específica dos textos desses gêneros (lista de ingredientes ou 
materiais e instruções de execução – "modo de fazer"). 

 
 

3º 

 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Forma de 
composição do 
texto 

(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a 
formatação própria desses textos (relatos de acontecimentos, expressão de 
vivências, emoções, opiniões ou críticas) e a diagramação específica dos textos 
desses gêneros (data, saudação, corpo do texto, despedida, assinatura). 

 
 
 

3º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e 
notícias, dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
 

3º 

 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
 
Compreensão
 
em leitura 

(EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do uso de recursos de persuasão 
(cores, imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em 
textos publicitários e de propaganda, como elementos de convencimento. 

 
 

3º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
Escrita 
colaborativa 

(EF03LP20) Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas), dentre outros gêneros 
do campo político-cidadão, com opiniões e críticas, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
 
 

3º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
Escrita 
colaborativa 

(EF03LP21) Produzir anúncios publicitários, textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público infantil, observando os recursos de 
persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda (cores, imagens, 
slogan, escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, 
diagramação). 

 
 
 

3º 

 
 

Oralidade 

Planejamento e    (EF03LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal 
para público infantil com algumas notícias e textos de campanhas que possam 
ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, considerando 
a situação comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros e o 
tema/assunto/ finalidade dos textos. 

 
 

3º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Forma de 
composição dos 
textos 

(EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou revistas), 
digitais ou impressas. 

 
 

3º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e 
de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 

3º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Produção de 
textos 

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de 
observações e de pesquisas em fontes de informações, incluindo, quando 
pertinente, imagens, diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 

3º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

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

 
(EF03LP26) Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a 
formatação e diagramação específica desses gêneros (passos ou listas de 
itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo dos resultados), inclusive em suas 
versões orais. 

 
 
 

3º 

 
Oralidade 

 
Performances 
orais 

(EF03LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as 
rimas e obedecendo ao ritmo e à melodia. 

 
3º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Decodificação/Flu
ênci a de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

 
 
3º, 
4º, 
5º 
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Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Formação de leitor 
(EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala 
de aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a 
escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 
 

3º, 
4º, 
5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Compreensão 

 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 

 

3º, 
4º, 
5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Estratégia de 
leitura 

 
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 

3º, 
4º, 
5º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
Estratégia de 
leitura 

 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base no contexto da frase ou do texto. 

 
 
3º, 
4º, 
5º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
 
Estratégia de 
leitura 

 
(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando 
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem 
para a continuidade do texto. 

 
 
3º, 
4º, 
5º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Construção do 
sistema 
alfabético/ 
Convenções da 
escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

 
 
 
3º, 
4º, 
5º 

 
 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

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

 
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por 
substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), 
vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, 
conclusão, comparação), com nível suficiente de informatividade. 

 
 

3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Planejamento de 
texto/Progressão 
temática e 
paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do 
gênero textual. 

 
 

3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Oralidade 

 

Forma de 
composição de 
gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e suas características linguístico-
expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação 
telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário 
de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Oralidade 

 
Variação 
linguística 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da 
língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 
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Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-
grafema. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as 
relações fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
 
Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Escrita 
colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado 
a situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 

Forma de 
composição dos 
textos 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Pesquisa 
 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 

Oralidade 

 

Escuta de textos 
orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Oralidade 
Compreensão de 
textos orais (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de 

exposições, apresentações e palestras. 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Oralidade 

 
Planejamento de 
texto oral 
Exposição oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com 
apoio de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa. 

 
3
º
, 
4
º
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, 
5
º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Formação do leitor 
literário (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de 

diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Formação do 
leitor literário/
 Leit
ura 
multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de 
sentido de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Apreciação 
estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, 
aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu 
efeito de sentido. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Textos dramáticos 

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e 
sua organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das 
falas das personagens e de cena. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Escrita autônoma 
e compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes 
descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

3
º
, 
4
º
, 
5
º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 

Escrita autônoma 
e compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que 
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura 
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 

 
3
º
, 
4
º
, 
5
º 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Escrita autônoma 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e sonoros. 

 
3º, 
4º, 
5º 

 
Oralidade 

 
Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação 

adequadas. 

 
3º, 
4º, 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Formas de 
composição de 
narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 

 
3º, 
4º, 
5º 
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Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
 
Discurso direto e  

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o 
efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, quando for o caso. 

 
 
3º, 
4º, 
5º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Forma de 
composição de 
textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes 
do uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 

 
 
3º, 
4º, 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--
grafema regulares diretas e contextuais. 

 

4º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em 
casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, 
ou). 

 
 

4º 

 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Conhecimento do 
alfabeto do 
português do
 Brasil/Ord
em 
alfabética/Polisse
mia 

 
(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, 
reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à 
consulta. 

 
 

4º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação 

 
(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas 
terminadas em - i(s), -l, -r, -ão(s). 

 
 

4º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Pontuação 

 
(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita 
ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em 
diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo 
e de aposto. 

 
 
 

4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Morfologia 

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal). 

 
 

4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Morfossintaxe (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância 

entre artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal). 
 
 

4º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
 
Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os 
sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas). 

 
4º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 

Compreensão em 
leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero (campos, itens elencados, medidas de consumo, código 
de barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 
 

4º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 

Compreensão em 
leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
 

4º 
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Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
Escrita 
colaborativa 

(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com 
as convenções do gênero carta e com a estrutura própria desses textos 
(problema, opinião, argumentos), considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
 

4º 

 
 

Oralidade 

 
 
Produção de texto 
oral 

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de 
montagem, de jogos e brincadeiras e, a partir dele, planejar e produzir tutoriais 
em áudio ou vídeo. 

 
4º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Forma de 
composição do 
texto 

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais 
(instruções de jogos digitais ou impressos), a formatação própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e formato específico 
dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e 
instruções/passos de jogo). 

 
 

4º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Compreensão em 
leitura 

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo 
da ocorrência do fato noticiado. 

 
4º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Compreensão em 
leitura 

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, 
jornalísticos, publicitários etc.). 

 
4º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 Escrita 
colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais 
ou impressas, para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e 
comentando decorrências, de acordo com as convenções do gênero notícia e 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 

4º 

 
Oralidade 

 
Planejamento e    (EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas 

em rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando 
conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista. 

 
4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Forma de 
composição dos 
textos 

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de 
âncoras de jornais radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados. 

 
 

4º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para 
crianças, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 

 

4º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Imagens analíticas 
em textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, 
como forma de apresentação de dados e informações. 

 

4º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Produção de 
textos 

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em 
resultados de observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou 
eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas 
simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 

4º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 

Escrita autônoma 

(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia 
infantil, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

 
 

4º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Forma de 
composição dos 
textos 
Coesão e 
articuladores 

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica desse gênero 
(título do verbete, definição, detalhamento, curiosidades), considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 
4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

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

(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e 
gráficos em relatórios de observação e pesquisa, como forma de apresentação 
de dados e informações. 

 

4º 
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Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 

Escrita autônoma 
(EF04LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, 
digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 

4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Forma de 
composição de 
textos poéticos 
visuais 

(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a 
diagramação das letras do texto na página. 

 
4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Forma de 
composição de 
textos dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das 
personagens e de cena. 

 
4º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Construção do 
sistema alfabético 
e da ortografia 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-
grafema regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com 
correspondências irregulares 

 

5º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Conhecimento do 
alfabeto do 
português do
 Brasil/Ord
em 
alfabética/Polisse
mia 

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra 
com diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o 
significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses 
mesmos termos utilizados na linguagem usual. 

 
 
 

5º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação 

 
(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas. 

 
 

5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Pontuação 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-
pontos e reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do 
uso de reticências, aspas, parênteses. 

 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 

Morfologia 
(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 

 

5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Morfologia 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração. 

 
 

5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 
Morfologia (EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que 

estabelecem entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade. 

 
 

5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

 

Morfologia 
(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas 
por adição de prefixo e de sufixo. 

 

5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucionais de regras 
de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto. 

 
 

5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto. 

 
 

5º 
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Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 

Escrita 
colaborativa 

(EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 
 

5º 

Escrita 
(compartilha

da e 
autônoma) 

Escrita 
colaborativa 

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras 
de jogo, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a finalidade 
do texto. 

 

5º 

 
 

Oralidade 
 
Produção de texto 
oral 

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de 
brinquedos e livros de literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir 
resenhas digitais em áudio ou vídeo. 

 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Forma de 
composição do 
texto 

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos 
ou livros de literatura infantil, a formatação própria desses textos (apresentação 
e avaliação do produto). 

 
5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Compreensão em 
leitura 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, 
vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-
cidadão, de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
5º 

 
Leitura/escu

ta 
(compartilha

da e 
autônoma) 

 
Compreensão
 
em leitura 

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em 
diferentes mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê. 

 
 

5º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Escrita 
colaborativa 

(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas 
de interesse da turma, a partir de buscas de informações, imagens, áudios e 
vídeos na internet, de acordo com as convenções do gênero e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
5º 

 
Oralidade Planejamento e    (EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre 

produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, 
games etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as 
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

 
5º 

 
Oralidade 

 
Produção de texto 

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, 
com base em conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia 
impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. 

 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Forma de 
composição dos 
textos 

(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações 
sobre produtos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, 
games etc.), com base em conhecimentos sobre os mesmos. 

 

5º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Forma de 
composição dos 
textos 

(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as 
escolhas de variedade e registro linguísticos de vloggers de vlogs opinativos ou 
argumentativos. 

 
 

5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

 
Compreensão em 
leitura 

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, 
as informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações 
semânticas. 

5º 

Leitura/escu
ta 

(compartilha
da e 

autônoma) 

Imagens analíticas 
em textos 

 
(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou 
tabelas. 

5º 

 
Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Produção de 
textos 

 
(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando 
resultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo 
imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 
5º 
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Oralidade 

 
Performances 
orais 

(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das 
personagens, de acordo com as rubricas de interpretação e movimento 
indicadas pelo autor. 

 
5º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

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

 
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de 
escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas. 

 
5º 

Análise 
linguística/semi

ótica 
(Ortografização

) 

Forma de 
composição dos 
textos 
Coesão e 
articuladores 

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal 
(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, 
oposição, conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade. 

 

5º 

 
Análise 

linguística/semi
ótica 

(Ortografização
) 

 
Forma de 
composição de 
textos poéticos 
visuais 

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, 
os recursos multissemióticos presentes nesses textos digitais. 

 
 

5º 

ARTE 
UNIDAD

ES 
TEMÁTIC
AS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES AN

O 

 

Artes 
visuais 

 

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

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Artes 

visuais 
Elementos da 

linguagem 
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 1º; 

2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Artes 

visuais 

 
Matrizes estéticas e 

culturais 

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

(EF15AR03.1MT) Reconhecer e analisar a influência de distintas 
matrizes na Plástica de Mato Grosso. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Artes 
visuais 

 
 

Materialidades 

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

 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Artes 

visuais 

 
Processos de criação 

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

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Artes 

visuais 

 
Processos de criação (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais. 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Artes 
visuais 

 
 

Sistemas da 
linguagem 

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

(EF15AR07.1MT) Reconhecer categorias do sistema das artes 
visuais de Mato Grosso. 

 
 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 
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Dança 

 
 
 

Contextos e práticas 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações 
da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

(EF15AR08.1MT) Experimentar e apreciar formas distintas de dança 
em Mato Grosso, articulando Educação Física e Arte (danças 
regionais). 

 
 
 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Dança Elementos da 

linguagem 
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas 
com o todo corporal na construção do movimento dançado. 1º; 

2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Dança 

 
Elementos da 

linguagem 

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Dança 

 
 

Processos de criação 
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, 
dinâmicos e expressivos dos elementos constitutivos do movimento, 
com base nos códigos de dança. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Dança 

 
 

Processos de criação 
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências 
pessoais e coletivas em dança vivenciadas na escola, como fonte para a 
construção de vocabulários e repertórios próprios. 

 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Música 

 
 

Contextos e práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e 
gêneros de expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as 
funções da música em diversos contextos de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Música 

 
Elementos da 

linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Música 

 
 

Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no 
próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música 
e as características de instrumentos musicais variados. 

 
 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Música 

 
Notação e registro 

musical 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não 
convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), 
bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, 
e reconhecer a notação musical convencional. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Música 

 

Processos de criação 
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização 
de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Teatro 

 
 

Contextos e práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações 
do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir 
histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 
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Teatro 

 
 

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e narrativas etc.). 

(EF15AR19.1MT) Descobrir, a partir da história regional, a história 
do teatro em Mato Grosso. 

 
 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Teatro 

 
 

Processos de criação 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano 
até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Teatro 

 
 

Processos de criação 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando 
objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos 
ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Teatro 

 
Processos de criação 

(EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de 
voz na criação de um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Artes 

integradas 

 
Processos de criação 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 1º; 

2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
Artes 

integradas 
Matrizes estéticas e 

culturais 
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

Artes 
integradas 

 
 

Patrimônio cultural 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 
favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

 
 

1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 

Artes 
integradas 

 

Arte e tecnologia 
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais 
(multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 
1º; 
2º; 
3º; 
4º; 
5º 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
UNIDADE

S 
TEMÁTICA
S 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES ANO 

 

Brincadeir
as e 
jogos 

Brincadeiras e jogos 
da cultura popular 

presentes no contexto 
comunitário e regional 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos 
da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, 
reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho 
dos colegas. 

 
 
1º; 2º 

 

Brincadeir
as e 
jogos 

Brincadeiras e jogos 
da cultura popular 

presentes no contexto 
comunitário e regional 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, 
oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses 
jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. 

 
 
1º; 2º 
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Brincadeir
as e 
jogos 

 
Brincadeiras e jogos 
da cultura popular 

presentes no contexto 
comunitário e 

regional 

(EF12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternativas para 
a prática, em outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e 
demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, 
escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade. 

 
 
1º; 2º 

 

Esportes 
Esportes de marca (EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo 

protagonismo, a prática de esportes de marca e de precisão, identificando 
os elementos comuns a esses esportes. 

 

1
º; 
2
º 

Esportes de precisão 

 

Esportes 
Esportes de marca (EF12EF06) Discutir a importância da observação das normas e das 

regras dos esportes de marca e de precisão para assegurar a integridade 
própria e as dos demais participantes. 

 

1
º; 
2
º 

Esportes de precisão 

 
 

Ginásti
cas 

 
 

Ginástica geral 

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos 
da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais) e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, 
adotando procedimentos de segurança. 

 
 
1º; 2º 

 
Ginásti

cas 

 
Ginástica geral 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes 
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral. 

 
1º; 2º 

 
Ginásti

cas 

 
Ginástica geral 

(EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades 
e os limites do corpo, e respeitando as diferenças individuais e de 
desempenho corporal. 

 
1º; 2º 

 
 

Ginásti
cas 

 
 

Ginástica geral 

(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita e audiovisual), as características dos elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral, identificando a presença desses elementos 
em distintas práticas corporais. 

 
 
1º; 2º 

 
 

Dança
s 

 

Danças do 
contexto comunitário 
e regional 

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto 
comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e 
expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de 
desempenho corporal. 

 
 
1º; 2º 

 

Dança
s 

 
Danças do 

contexto comunitário 
e regional 

(EF12EF12) Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) 
das danças do contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando 
as manifestações de diferentes culturas. 

 

1º; 2º 

 
 

Brincadeir
as e 
jogos 

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 

mundo 

 
(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil 
e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los, 
valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. 

 
 

3º; 
4º; 
5º Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena e 
africana 

 
 

Brincadeir
as e 
jogos 

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 

mundo 

 
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação 
segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e 
de matriz indígena e africana. 

 
 

3º; 
4º; 
5º Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena e 
africana 

 
 

Brincadeir
as e 
jogos 

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 

mundo 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, 
escrita, audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de 
matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância 
desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas. 

 
 

3º; 
4º; 
5º Brincadeiras e jogos de 

matriz indígena e 
africana 

 
 

Brincadeir

Brincadeiras e 
jogos populares 
do Brasil e do 

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola 
e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo 
aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas corporais 

 
 

Brincadeir
as e 
jogos 

Brincadeiras e jogos 
da cultura popular 

presentes no contexto 
comunitário e regional 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de 
brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, com 
base no reconhecimento das características dessas práticas. 

 
1º; 2º 
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as e 
jogos 

mundo tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 
3º; 
4º; 
5º 

Brincadeiras e jogos de 
matriz indígena e 
africana 

 
 

Esport
es 

 
Esportes de campo e 

taco Esportes de 
rede/parede Esportes 

de invasão 

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e 
taco, rede/parede e invasão, identificando seus elementos comuns e 
criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 
 

3º; 
4º; 5º 

 

Esport
es 

Esportes de campo e 
taco Esportes de 

rede/parede Esportes 
de invasão 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

 

3º; 
4º; 5º 

 
 

Ginásti
cas 

 
 

Ginástica geral 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de 
diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes 
temas do cotidiano. 

 
 

3º; 
4º; 5º 

 
 

Ginásti
cas 

 
 

Ginástica geral 

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na 
execução de elementos básicos de apresentações coletivas de ginástica 
geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando 
procedimentos de segurança. 

 
 

3º; 
4º; 5º 

 

Danças 
Danças do Brasil e do 

mundo 
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do 
mundo e danças de matriz indígena e africana, valorizando e respeitando 
os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de 
origem. 

 

3º; 
4º; 
5º 

Danças de matriz 
indígena e 
africana 

 

Danças 
Danças do Brasil e do 

mundo 
(EF35EF10) Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e 
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças populares do Brasil e do 
mundo e danças de matriz indígena e africana. 

 

3º; 
4º; 
5º 

Danças de matriz 
indígena e 
africana 

 

Danças 
Danças do Brasil e do 

mundo 
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos 
constitutivos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de 
matriz indígena e africana. 

 

3º; 
4º; 
5º 

Danças de matriz 
indígena e 
africana 

 

Danças 
Danças do Brasil e do 

mundo 
(EF35EF12) Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das danças e demais práticas corporais e discutir 
alternativas para superá-las. 

 

3º; 
4º; 
5º 

Danças de matriz 
indígena e 
africana 

 
 

Lutas 

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional 

 
(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no 
contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana. 

 
 

3º; 
4º; 
5º Lutas de matriz 

indígena e 
africana 

 
 

Lutas 

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional 

(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana 
experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de 
segurança. 

 
 

3º; 
4º; 
5º Lutas de matriz 

indígena e 
africana 

 
 

Lutas 

Lutas do contexto 
comunitário e 
regional 

(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto 
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo 
as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas 
corporais. 

 
 

3º; 
4º; 
5º Lutas de matriz 

indígena e 
africana 
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CIÊNCIAS 

 
Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades e 
usos dos 
materiais 

Prevenção de 
acidentes 

domésticos 

(EF02CI01) Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos 
os objetos que fazem parte da vida cotidiana, como esses objetos são utilizados 
e com quais materiais eram produzidos no passado. 

 

2º 

 
Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades e 
usos dos 
materiais 

Prevenção de 
acidentes 

domésticos 

(EF02CI02) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos 
de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais 
(flexibilidade, dureza, transparência etc.). 

 

2º 

 
Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades e 
usos dos 
materiais 

Prevenção de 
acidentes 

domésticos 

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes 
domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, 
medicamentos etc.). 

 

2º 

 
 
 

Vida e 
evolução 

 
 

Seres 
vivos no 
ambiente 
Plantas 

(EF02CI04) Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, 
cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu 
cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. 

(EF02CI04.1MT) Descrever características de plantas e animais presentes 
em Mato Grosso. 

 
 
 

2º 

 
 

Vida e 
evolução 

 

Seres 
vivos no 
ambiente 
Plantas 

(EF02CI05) Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da 
vida de plantas em geral. 

(EF02CI05.1MT) Identificar a relação que a comunidade estabelece com a 
água, prezando pela sua manutenção, sustentabilidade. 

 
 

2º 

 

Vida e 
evolução 

Seres 
vivos no 
ambiente 
Plantas 

(EF02CI06) Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, 
flores e frutos) e a função desempenhada por cada uma delas, e analisar as 
relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. 

 

2º 

UNIDADE
S 
TEMÁTICA
S 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT
O 

HABILIDADES ANO 

 
Matér
ia e 
ener
gia 

 
Características 

dos 
materiais 

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

 

1º 

 
Vida e 

evolução 

Corpo humano 
Respeito à 
diversidade 

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

 
1º 

 

Vida e 
evolução 

Corpo humano 
Respeito à 
diversidade 

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

 

1º 

 
Vida e 

evolução 

Corpo humano 
Respeito à 
diversidade 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a 
diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às 
diferenças. 

 
1º 

 
Terr

a e 
Unive
rso 

 
Escalas de 

tempo 

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

(EF01CI05.1MT) Identificar as estações do ano, compreendendo os 
fenômenos que alteram sua regularidade em Mato Grosso. 

 
1º 

 
Terr

a e 
Unive
rso 

 
Escalas de 

tempo 

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

 
1º 



5
 

 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Movimento 
aparente do Sol 

no céu 
O Sol como 

fonte de luz e 
calor 

 
(EF02CI07) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e 
associá-las ao tamanho da sombra projetada. 

 

2º 

 
 

Terra 
e 
Unive
rso 

 
Movimento 

aparente do Sol 
no céu 

O Sol como 
fonte de luz e 

calor 

(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em 
diferentes tipos de superfície (água, areia, solo, superfícies escura, clara e 
metálica etc.). 

(EF02CI07.1MT) Identificar os efeitos da radiação solar para o corpo 
humano, principalmente em Mato Grosso. 

 
 

2º 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Produção de 
som Efeitos da 

luz nos 
materiais 

Saúde auditiva 
e visual 

 
(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e 
identificar variáveis que influem nesse fenômeno. 

 
 

3º 

 
 

Matéri
a e 
energ
ia 

Produção de 
som Efeitos da 

luz nos 
materiais 

Saúde auditiva 
e visual 

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através 
de objetos transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), 
no contato com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com objetos 
opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano). 

 
 

3º 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Produção de 
som Efeitos da 

luz nos 
materiais 

Saúde auditiva 
e visual 

 
(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva 
e visual considerando as condições do ambiente em termos de som e luz. 

 
 

3º 

 
Vida e 

evolução 

Características 
e 

desenvolviment
o dos animais 

(EF03CI04) Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, 
como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais mais comuns no 
ambiente próximo. 

 
3º 

 
Vida e 

evolução 

Características 
e 

desenvolviment
o dos animais 

(EF03CI05) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem desde o 
nascimento em animais de diferentes meios terrestres ou aquáticos, inclusive o 
homem. 

 
3º 

 
Vida e 

evolução 

Características 
e 

desenvolviment
o dos animais 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e organizar grupos com base em 
características externas comuns (presença de penas, pelos, escamas, bico, 
garras, antenas, patas etc.). 

 
3º 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Características 
da Terra 

Observação do 
céu Usos do 

solo 

(EF03CI07) Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a 
presença de água, solo etc.), com base na observação, manipulação e 
comparação de diferentes formas de representação do planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.). 

 

3º 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Características 
da Terra 

Observação do 
céu Usos do 

solo 

(EF03CI08) Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) 
em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. 

 

3º 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Características 
da Terra 

Observação do 
céu Usos do 

solo 

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com 
base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, 
permeabilidade etc. 

 

3º 

 
 

Terra 
e 
Unive
rso 

 

Características 
da Terra 

Observação do 
céu Usos do 

solo 

(EF03CI10) Identificar os diferentes usos do solo (plantação e extração de 
materiais, dentre outras possibilidades), reconhecendo a importância do solo 
para a agricultura e para a vida. 

(EF03CI10.1MT) Identificar os diferentes usos do solo em Mato Grosso, a 
agricultura local e as formas de preservação do solo. 

 
 
 

3º 

 
Matéri
a e 
energ
ia 

Misturas 
Transforma

ções 
reversíveis 

e não 
reversíveis 

 
(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades 
físicas observáveis, reconhecendo sua composição. 

 

4º 



5
 

 

 
Matéri
a e 
energ
ia 

Misturas 
Transforma

ções 
reversíveis 

e não 
reversíveis 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando 
expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 

 

4º 

 
Matéri
a e 
energ
ia 

Misturas 
Transforma

ções 
reversíveis 

e não 
reversíveis 

(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou 
resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e 
outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 

 

4º 

 

Vida e 
evolução 

Cadeias 
alimentares 

simples 
Microrganismos 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a 
posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do Sol como fonte 
primária de energia na produção de alimentos. 

 

4º 

 
Vida e 

evolução 

Cadeias 
alimentares 

simples 
Microrganismos 

(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da 
matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um 
ecossistema. 

 
4º 

 
Vida e 

evolução 

Cadeias 
alimentares 

simples 
Microrganismos 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de 
decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo. 

 
4º 

 
Vida e 

evolução 

Cadeias 
alimentares 

simples 
Microrganismos 

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos na produção de 
alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros. 

 
4º 

 
 

Vida e 
evolução 

 
Cadeias 

alimentares 
simples 

Microrganismos 

(EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de 
alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas 
adequadas para prevenção de doenças a eles associadas. 

 
 

4º 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Pontos 
cardeais 

Calendários, 
fenômenos 
cíclicos e 
cultura 

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes 
posições relativas do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 

 

4º 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Pontos 
cardeais 

Calendários, 
fenômenos 
cíclicos e 
cultura 

(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da 
observação das sombras de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por meio 
de uma bússola. 

 

4º 

 
Terra 

e 
Unive
rso 

Pontos 
cardeais 

Calendários, 
fenômenos 
cíclicos e 
cultura 

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de 
tempo regulares e ao uso desse conhecimento para a construção de 
calendários em diferentes culturas. 

 

4º 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

Ciclo 
hidrológico 
Consumo 
consciente 
Reciclagem 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades 
físicas dos materiais – como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, 
respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

 
 

5º 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

Ciclo 
hidrológico 
Consumo 
consciente 
Reciclagem 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da 
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, 
no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no 
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

 
 

5º 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

Ciclo 
hidrológico 
Consumo 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da cobertura 
vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos 
cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

 
 

5º 
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consciente 
Reciclagem 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

Ciclo 
hidrológico 
Consumo 
consciente 
Reciclagem 

 
(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas 
atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização 
desses recursos. 

 
 

5º 

 

Matéri
a e 
energ
ia 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

Ciclo 
hidrológico 
Consumo 
consciente 
Reciclagem 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e 
criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou 
reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

 
 

5º 

 
 
 

Vida e 
evolução 

Nutrição do 
organismo 

Hábitos 
alimentares 
Integração 

entre os 
sistemas 

digestório, 
respiratório e 
circulatório 

 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas 
digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de 
nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses sistemas. 

 
 
 

5º 

 
 
 

Vida e 
evolução 

Nutrição do 
organismo 

Hábitos 
alimentares 
Integração 

entre os 
sistemas 

digestório, 
respiratório e 
circulatório 

 
 
(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a 
distribuição dos nutrientes pelo organismo e a eliminação dos resíduos 
produzidos. 

 
 
 

5º 

 
 
 

Vida e 
evolução 

Nutrição do 
organismo 

Hábitos 
alimentares 
Integração 

entre os 
sistemas 

digestório, 
respiratório e 
circulatório 

 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características 
dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais 
(atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do 
organismo. 

 
 
 

5º 

 
 
 

Vida e 
evolução 

Nutrição do 
organismo 

Hábitos 
alimentares 
Integração 

entre os 
sistemas 

digestório, 
respiratório e 
circulatório 

 

(EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, 
subnutrição etc.) entre crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos 
(tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física etc.). 

 
 
 

5º 

 
 

Terra 
e 
Unive
rso 

Constelações 
e mapas 
celestes 

Movimento de 
rotação da 

Terra 
Periodicidade 
das fases da 

Lua 
Instrumentos 

óticos 

 

(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos 
(como mapas celestes e aplicativos digitais, entre outros), e os períodos do ano 
em que elas são visíveis no início da noite. 

 
 
 

5º 



5
 

 

 
 

Terra 
e 
Unive
rso 

Constelações 
e mapas 
celestes 

Movimento de 
rotação da 

Terra 
Periodicidade 
das fases da 

Lua 
Instrumentos 

óticos 

 
 

(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao 
movimento de rotação da Terra. 

 
 
 

5º 

 
 

Terra 
e 
Unive
rso 

Constelações 
e mapas 
celestes 

Movimento de 
rotação da 

Terra 
Periodicidade 
das fases da 

Lua 
Instrumentos 

óticos 

 
 
(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na 
observação e no registro das formas aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo 
menos, dois meses. 

 
 
 

5º 

 
 

Terra 
e 
Unive
rso 

Constelações 
e mapas 
celestes 

Movimento de 
rotação da 

Terra 
Periodicidade 
das fases da 

Lua 
Instrumentos 

óticos 

 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à distância 
(luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de objetos (lupas, 
microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir 
usos sociais desses dispositivos. 

 
 
 

5º 

 
GEOGRAFIA 

UNIDADE
S 
TEMÁTIC
AS 

OBJETOS 
DE 
CONHECIME
NTO 

HABILIDADES ANO 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

O modo de 
vida das 

crianças em 
diferentes 

lugares 

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

 
1º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

O modo de 
vida das 

crianças em 
diferentes 

lugares 

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

 
1º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Situações de 
convívio em 
diferentes 
lugares 

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

 
1º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Situações de 
convívio em 
diferentes 
lugares 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes 
espaços (sala de aula, escola etc.). 1º 

 

Conexões e 
escalas 

 
Ciclos naturais 

e a vida 
cotidian
a 

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

 

1º 

 

Mundo do 
trabalho 

Diferentes 
tipos de 
trabalho 

existentes no 
seu dia a dia 

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

 

1º 

 
Mundo do 
trabalho 

Diferentes 
tipos de 
trabalho 

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

 
1º 



5
 

 

existentes no 
seu dia a dia 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Pontos de 
referência 

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

 
1º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
 

Pontos de 
referência 

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

 
 

1º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

Condições de 
vida nos 
lugares de 
vivência 

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

 
1º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 
Condições de 

vida nos 
lugares de 
vivência 

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

 

1º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Convivência e 
interações entre 

pessoas na 
comunidade 

(EF02GE01) Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em 
que vive. 

 
2º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Convivência e 
interações entre 

pessoas na 
comunidade 

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas 
no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito 
às diferenças. 

 
2º 

 
O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Riscos e 
cuidados nos 

meios de 
transporte e 

de 
comunicação 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, 
indicando o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida 
e para o ambiente e seu uso responsável. 

 

2º 

 
Conexões e 

escalas 

Experiências da 
comunidade no 

tempo e no 
espaço 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. 

 
2º 

 
Conexões e 

escalas 

 
Mudanças e 

permanências 

(EF02GE05) Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um 
mesmo lugar em diferentes tempos. 

 
2º 

 
Mundo do 
trabalho 

Tipos de 
trabalho 

em lugares 
e tempos 
diferentes 

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais 
(horário escolar, comercial, sono etc.). 

 
2º 

 
Mundo do 
trabalho 

Tipos de 
trabalho 

em lugares 
e tempos 
diferentes 

(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e 
industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. 

 
2º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Localização, 

orientação e 
representação 
espacial 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes formas de representação 
(desenhos, mapas mentais, maquetes) para representar componentes da 
paisagem dos lugares de vivência. 

 

2º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

 
Localização, 

orientação e 
representação 
espacial 

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua). 

 

2º 



5
 

 

espacial 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Localização, 

orientação e 
representação 
espacial 

(EF02GE10) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais 
espaciais, como frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e 
fora) por meio de representações espaciais da sala de aula e da escola. 

 

2º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

Os usos dos 
recursos 
naturais: 

solo e água 
no campo e 
na cidade 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, 
identificando seus diferentes usos (plantação e extração de materiais, entre 
outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do 
campo. 

 

2º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

A cidade e o 
campo: 
aproximações e 
diferenças 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de 
seus lugares de vivência, seja na cidade, seja no campo. 

 
3º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

A cidade e o 
campo: 
aproximações e 
diferenças 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição 
cultural e econômica de grupos de diferentes origens. 

 
3º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

A cidade e o 
campo: 
aproximações e 
diferenças 

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades 
tradicionais em distintos lugares. 3º 

 

Conexões e 
escalas 

Paisagens 
naturais e 
antrópicas 
em 
transforma
ção 

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais e históricos atuam na 
produção e na mudança das paisagens naturais e antrópicas nos seus lugares 
de vivência, comparando-os a outros lugares. 

 

3º 

 
Mundo do 
trabalho 

 
Matéria-prima e 

indústria 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e 
extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes 
lugares. 

 
3º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Representa
ções 
cartográfic
as 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais 
em diferentes tipos de representação cartográfica. 

 

3º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Representa
ções 
cartográfic
as 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos 
de representações em diferentes escalas cartográficas. 

 

3º 

 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 
 

Produção, 
circulaçã
o e 
consum
o 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos 
problemas causados pelo consumo excessivo e construir propostas para o 
consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/ descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno. 

 
 

3º 

 
Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 
Impactos das 

atividad
es 
humana
s 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os 
usos da água em atividades cotidianas (alimentação, higiene, cultivo de plantas 
etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos. 

 
 

3º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 
Impactos das 

atividad
es 
humana
s 

(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na 
agricultura e na geração de energia de modo a garantir a manutenção do 
provimento de água potável. 

 

3º 
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Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

Impactos das 
atividad
es 
humana
s 

(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais 
sobre o ambiente físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de 
ferramentas e máquinas. 

 
3º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Território e 
diversid
ade 
cultural 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 
familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afro-
brasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias, asiáticas 
etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição para a 
formação da cultura local, regional e brasileira. 

 
4º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Processos 
migrató
rios no 
Brasil 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 

 
4º 

 
O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Instância
s do 
poder 
público e 
canais 
de 
participa
ção 
social 

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder público municipal 
e canais de participação social na gestão do Município, incluindo a Câmara de 
Vereadores e Conselhos Municipais. 

 

4º 

 
Conexões e 

escalas 

 
Relação campo 

e cidade 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do 
campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, de ideias 
e de pessoas. 

 
4º 

Conexões e 
escalas 

Unidades 
político- 
administrativas 
do Brasil 

(EF04GE05) Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais 
(Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas fronteiras e 
sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

 

4º 

 
Conexões e 

escalas 

 
Territórios 

étnico-culturais 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico- culturais existentes no 
Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes de 
quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. 

 
4º 

Mundo do 
trabalho 

Trabalho no 
campo 
e na 
cidade 

(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 4º 

 
Mundo do 
trabalho 

Produção, 
circulaçã
o e 
consum
o 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

 
4º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 

Sistema de 
orientação 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos 
e humanos nas paisagens rurais e urbanas. 

 

4º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Elementos 

constituti
vos dos 
mapas 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas 
características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

 

4º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 
Conservação e 

degradaç
ão da 
natureza 

(EF04GE11) Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas 
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação 
humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

 

4º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

 
Dinâmica 
populacional 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da 
Federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições 
de infraestrutura. 

 
5º 

O sujeito e 
seu lugar 
no mundo 

Diferenças 
étnico-raciais e 
étnico-culturais 
e desigualdades 

sociais 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais e étnico- culturais e 
desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. 

 
5º 
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Conexões e 

escalas 
Território, 

redes e 
urbanizaç
ão 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 
mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

 
5º 

 
Conexões e 

escalas 
Território, 

redes e 
urbanizaç
ão 

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as interações 
entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana. 

 
5º 

 
Mundo do 
trabalho 

Trabalho e 
inovação 
tecnológi
ca 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos 
serviços. 

 
5º 

Mundo do 
trabalho 

Trabalho e 
inovação 
tecnológi
ca 

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e 
de comunicação. 5º 

 
Mundo do 
trabalho 

Trabalho e 
inovação 
tecnológi
ca 

(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção 
industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações. 

 
5º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Mapas e 

imagen
s de 
satélite 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 
diferentes. 

 

5º 

Formas 
de 

represen
tação e 

pensame
nto 

espacial 

 
Representação 

das cidades 
e do espaço 
urbano 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 

 

5º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 

Qualidade 
ambiental 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e 
algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, 
efluentes industriais, marés negras etc.). 

 

5º 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

Diferentes 
tipos de 
poluição 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no 
entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 
patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses 
problemas. 

 
 

5º 

 

Natureza, 
ambientes 

e 
qualidade 

de vida 

 
 

Gestão 
pública da 
qualidade 
de vida 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 
responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em 
áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as 
propostas implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que 
vive. 

 
 

5º 

 
HISTÓRIA 

UNIDAD
ES 
TEMÁTIC
AS 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
HABILIDADES 

 
ANO 

 

Mundo 
pessoal: 
meu lugar 
no mundo 

 
As fases da vida e a ideia de 

temporalidade (passado, 
presente, futuro) 

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

 
 

1º 

 
Mundo 

pessoal: 
meu lugar 
no mundo 

As diferentes formas de 
organização da família e da 

comunidade: os vínculos pessoais 
e as relações de amizade 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as 
histórias de sua família e de sua comunidade. 

 

1º 
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Mundo 

pessoal: 
meu lugar 
no mundo 

As diferentes formas de 
organização da família e da 

comunidade: os vínculos pessoais 
e as relações de amizade 

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis e 
responsabilidades relacionados à família, à escola e à 
comunidade. 

 

1º 

 

Mundo 
pessoal: 
meu lugar 
no mundo 

 

A escola e a diversidade do 
grupo social envolvido 

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

 
 

1º 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e 
meu tempo 

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

espacial 

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

 

1º 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e 
meu tempo 

A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos 

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

 
1º 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 

social e 
meu tempo 

 
A vida em família: diferentes 

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

 
1º 

 
Mundo 

pessoal: eu, 
meu grupo 

social e 
meu tempo 

 
A escola, sua representação 

espacial, sua história e seu papel 
na comunidade 

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

 
 

1º 

 

A 
comuni
dade e 
seus 
registro
s 

 
A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade e 
identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas 
em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

 
 

2º 

A 
comuni
dade e 
seus 
registro
s 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e papéis sociais 
que as pessoas exercem em diferentes comunidades. 

 
2º 

 
A 

comuni
dade e 
seus 
registro
s 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que remetam à 
percepção de mudança, pertencimento e memória. 

 
2º 

 

A 
comuni
dade e 
seus 
registro
s 

 
A noção do “Eu” e do “Outro”: 

registros de experiências pessoais 
e da comunidade no tempo e no 

espaço 

(EF02HI04) Selecionar e compreender o significado de 
objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e 
histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

 
 

2º 

 
A 

comuni
dade e 
seus 
registro
s 

Formas de registrar e narrar 
histórias (marcos de memória 

materiais e imateriais) 

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos pessoais e de 
grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. 

 

2º 

 
A 

comuni
dade e 
seus 
registro

 

O tempo como medida 
(EF02HI06) Identificar e organizar, temporalmente, fatos da 
vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois). 

 

2º 



6
 

 

s 

A 
comuni
dade e 
seus 
registro
s 

 
O tempo como medida 

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes marcadores do 
tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. 

 
2º 

 
As 

formas 
de 

registr
ar as 

experiê
ncias 

da 
comuni
dade 

As fontes: relatos orais, objetos, 
imagens (pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 
tecnologias digitais de informação 
e comunicação e inscrições nas 
paredes, ruas e espaços sociais 

 

(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da comunidade 
registradas em diferentes fontes. 

 
 

2º 

 
As formas 

de registrar 
as 

experiência
s da 

comunidade 

As fontes: relatos orais, objetos, 
imagens (pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 
tecnologias digitais de informação 
e comunicação e inscrições nas 
paredes, ruas e espaços sociais 

(EF02HI09) Identificar objetos e documentos pessoais que 
remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da 
comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos 
são preservados e outros são descartados. 

 
 

2º 

O trabalho 
e a 

sustentabi
lidade na 
comunida

de 

 
A sobrevivência e a relação com 

a natureza 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive, seus significados, 
suas especificidades e importância. 

 

2º 

O trabalho 
e a 

sustentabi
lidade na 
comunida

de 

A sobrevivência e a relação com 
a natureza 

(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente causados pelas 
diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em 
que vive. 

 
2º 

 
 
As pessoas 
e os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes 
grupos sociais e étnicos que 

compõem a cidade e os 
municípios: os desafios sociais, 
culturais e ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais que formam a 
cidade, o município e a região, as relações estabelecidas 
entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, 
como fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), 
desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas etc. 

 
 
 

3º 

As pessoas 
e os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes 
grupos sociais e étnicos que 

compõem a cidade e os 
municípios: os desafios sociais, 
culturais e ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e registrar acontecimentos ocorridos ao 
longo do tempo na cidade ou região em que vive. 

 
 

3º 

 

As pessoas 
e os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

 
O “Eu”, o “Outro” e os diferentes 

grupos sociais e étnicos que 
compõem a cidade e os 

municípios: os desafios sociais, 
culturais e ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI03) Identificar e comparar pontos de vista em relação 
a eventos significativos do local em que vive, aspectos 
relacionados a condições sociais e à presença de diferentes 
grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

 
 
 

3º 

As pessoas 
e os grupos 

que 
compõem a 
cidade e o 
município 

Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade e/ou do 

município em que vive 

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de 
sua cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam considerados. 

 

3º 

 
O lugar em 

que vive 

A produção dos marcos da 
memória: os lugares de memória 
(ruas, praças, escolas, 
monumentos, museus etc.) 

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que 
vive e compreender seus significados. 

 
3º 
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O lugar em 
que vive 

 
A produção dos marcos da 
memória: os lugares de memória 
(ruas, praças, escolas, 
monumentos, museus etc.) 

 
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade 
(nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), discutindo os 
critérios que explicam a escolha desses nomes. 

 
 

3º 

 

O lugar em 
que vive 

 
A produção dos marcos da 

memória: formação cultural da 
população 

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes 
entre comunidades de sua cidade ou região, e descrever o 
papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 

 

3º 

 
O lugar em 

que vive 

A produção dos marcos da 
memória: a cidade e o campo, 

aproximações e diferenças 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e no campo 
no presente, comparando- os com os do passado. 

 
3º 

 
A noção de 
espaço 
público e 
privado 

A cidade, seus espaços públicos 
e privados e suas áreas de 

conservação ambiental 

(EF03HI09) Mapear os espaços públicos no lugar em que 
vive (ruas, praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e 
da Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 

 

3º 

 
A noção de 
espaço 
público e 
privado 

A cidade, seus espaços públicos 
e privados e suas áreas de 

conservação ambiental 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o espaço 
doméstico, os espaços públicos e as áreas de conservação 
ambiental, compreendendo a importância dessa distinção. 

 

3º 

 
A noção de 
espaço 
público e 
privado 

 
A cidade e suas atividades: 

trabalho, cultura e lazer 

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de trabalho 
realizadas na cidade e no campo, considerando também o 
uso da tecnologia nesses diferentes contextos. 

 

3º 

 
A noção de 
espaço 
público e 
privado 

 
A cidade e suas atividades: 

trabalho, cultura e lazer 

(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e lazer do 
presente com as de outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

 

3º 

Transfor
mações 

e 
permanê
ncias nas 
trajetória

s dos 
grupos 

humanos 

A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades no tempo 

e no espaço: nomadismo, 
agricultura, escrita, navegações, 

indústria, entre outras 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação 
do ser humano no tempo e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e permanências ao longo do 
tempo. 

 

4º 

 
Transfor
mações 

e 
permanê
ncias nas 
trajetória

s dos 
grupos 

humanos 

 
A ação das pessoas, grupos 

sociais e comunidades no tempo 
e no espaço: nomadismo, 

agricultura, escrita, navegações, 
indústria, entre outras 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo 
do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da 
história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da 
agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

 
 

4º 

Transfor
mações 

e 
permanê
ncias nas 
trajetória

s dos 
grupos 

humanos 

 
O passado e o presente: a noção 

de permanência e as lentas 
transformações sociais e culturais 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade 
ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos 
de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o 
presente. 

 
 

4º 

Circulação 
de 

pessoas, 
produtos e 

culturas 

 
A circulação de pessoas e as 

transformações no meio natural 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação 
das primeiras comunidades humanas. 

 

4º 

Circulação 
de 

pessoas, 
produtos e 

culturas 

 
A circulação de pessoas e as 

transformações no meio natural 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo 
a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 

 

4º 
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Circulação 
de 

pessoas, 
produtos e 

culturas 

 
A invenção do comércio e a 

circulação de produtos 

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 
processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 
analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

 

4º 

 
 

Circulação 
de 

pessoas, 
produtos e 

culturas 

 
 

As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 

para a formação de cidades e 
as transformações do meio 

natural 

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos 
caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da 
vida comercial. 

(EF04HI07) Identificar na história de Mato Grosso os 
principais caminhos terrestres e fluviais utilizados para da 
dinâmica da vida comercial. 

 
 
 

4º 

 
 

Circulação 
de 

pessoas, 
produtos e 

culturas 

 
 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos 
meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, 
televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de 
informação e comunicação) e discutir seus significados para 
os diferentes grupos ou estratos sociais. 

 
 
 

4º 

As questões 
históricas 

relativas às 
migrações 

O surgimento da espécie humana 
no continente africano e sua 

expansão pelo mundo 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos 
migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel 
desempenhado pela migração nas regiões de destino. 

 

4º 

 
 
 
As questões 

históricas 
relativas às 
migrações 

Os processos migratórios para a 
formação do Brasil: os grupos 

indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada 

dos africanos 
Os processos migratórios do final 
do século XIX e início do século 

XX no Brasil 
As dinâmicas internas de migração 

no Brasil a partir dos anos 1960 

 
(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

(EF04HI10.1MT) Analisar diferentes fluxos populacionais 
em Mato Grosso e suas contribuições para a formação 
da sociedade Mato-Grossense. 

 
 
 
 

4º 

 
 
 
As questões 

históricas 
relativas às 
migrações 

Os processos migratórios para a 
formação do Brasil: os grupos 

indígenas, a presença 
portuguesa e a diáspora forçada 

dos africanos 
Os processos migratórios do final 
do século XIX e início do século 

XX no Brasil 
As dinâmicas internas de migração 

no Brasil a partir dos anos 1960 

 
 

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência 
ou não de mudanças associadas à migração (interna e 
internacional). 

 
 
 
 

4º 

 
 

Povos e 
culturas: 

meu lugar 
no mundo e 
meu grupo 

social 

 
 
O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros povos 
sedentarizados 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das 
culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

(EF05HI01.1MT) Identificar os processos de formação da 
cultura em Mato Grosso. 

 
 
 

5º 

Povos e 
culturas: 

meu lugar 
no mundo e 
meu grupo 

social 

 
As formas de organização social 

e política: a noção de Estado 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do 
poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado 
e/ou de outras formas de ordenação social. 

 

5º 

Povos e 
culturas: 

meu lugar 
no mundo e 
meu grupo 

social 

O papel das religiões e da cultura 
para a formação dos povos 
antigos 

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na 
composição identitária dos povos antigos. 

 
5º 

Povos e 
culturas: 

meu lugar 
no mundo e 
meu grupo 

social 

Cidadania, diversidade cultural e 
respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios 
de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos 
humanos. 

 
5º 
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Povos e 
culturas: 

meu lugar 
no mundo e 
meu grupo 

social 

Cidadania, diversidade cultural e 
respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o 
como conquista histórica. 

 

5º 

 
 

Registros da 
história: 
linguagens e 
culturas 

As tradições orais e a 
valorização da memória 

O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 

transmissão de saberes, 
culturas e histórias 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e 
tecnologias no processo de comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

 
 

5º 

 
 
Registros da 
história: 
linguagens e 
culturas 

As tradições orais e a 
valorização da memória 

O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 

transmissão de saberes, 
culturas e histórias 

(EF05HI07) Identificar os processos de produção, 
hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de diferentes grupos que 
compõem a sociedade na nomeação desses marcos de 
memória. 

 
 

5º 

 

Registros da 
história: 
linguagens e 
culturas 

As tradições orais e a 
valorização da memória 

O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 

transmissão de saberes, 
culturas e histórias 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do 
tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas 
originários e os povos africanos. 

 
 

5º 

 

Registros da 
história: 
linguagens e 
culturas 

As tradições orais e a 
valorização da memória 

O surgimento da escrita e a 
noção de fonte para a 

transmissão de saberes, 
culturas e histórias 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que 
impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do 
acesso a diferentes fontes, incluindo orais. 

 
 

5º 

 
 
 
Registros da 
história: 
linguagens e 
culturas 

 
 
 
Os patrimônios materiais e 

imateriais da 
humanidade 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais 
da humanidade e analisar mudanças e permanências 
desses patrimônios ao longo do tempo. 

(EF05HI10.1MT) Inventariar os patrimônios 
materiais e imateriais em Mato Grosso, diferenciando 
patrimônio cultural e patrimônio histórico. 

 
 
 
 

5º 

 
ENSINO RELIGIOSO 

UNIDADES 
TEMÁTICA
S 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT
O 

 
HABILIDADES 

 
ANO 

Identidades 
e 
alteridade
s 

O eu, o outro e o 
nós 

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e diferenças entre o 
eu, o outro e o nós. 1º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

O eu, o outro e o 
nós 

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os 
identificam e os diferenciam. 1º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

Imanência e 
transcendênci
a 

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as características físicas e 
subjetivas de cada um. 1º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

Imanência e 
transcendênci
a 

 
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de vida. 

 
1º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

Sentimentos, 
lembranças, 
memórias e 
saberes 

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes de cada um. 

 
1º 
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Manifestaç
ões 
religiosas 

Sentimentos, 
lembranças, 
memórias e 
saberes 

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas pelas quais as pessoas 
manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em 
diferentes espaços. 

 
1º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

O eu, a família 
e o ambiente de 
convivência 

(EF02E
R01) 
convivê
ncia. 

Reconh
ecer 

o
s 

diferen
tes 

espa
ços 

De  2º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

O eu, a família 
e o ambiente de 
convivência 

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver 
em variados ambientes de convivência. 

 
2º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

 
Memórias e 

símbolos 

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de registro das memórias 
pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...). 

 
2º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

Memórias e 
símbolos 

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos variados espaços de 
convivência. 2º 

 
Identidades 
e 
alteridade
s 

 
 

Símbolos 
religiosos 

(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar símbolos religiosos de 
distintas manifestações, tradições e instituições religiosas. 

(EF02ER05.1MT) Identificar, distinguir e respeitar o que é sagrado 
para diferentes manifestações e tradições religiosas em Mato 
Grosso. 

 
 
 

2º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Alimentos 
sagrados 

(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados sagrados por 
diferentes culturas, tradições e expressões religiosas. 

 
2º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Alimentos 
sagrados 

(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a alimentos em diferentes 
manifestações e tradições religiosas. 

 
2º 

Identidades 
e 
alteridade
s 

Espaços e 
territórios 
religiosos 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes espaços e territórios 
religiosos de diferentes tradições e movimentos religiosos. 

 
3º 

 
Identidades 
e 
alteridade
s 

 
Espaços e 

territórios 
religiosos 

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios religiosos como locais 
de realização das práticas celebrativas. 

 
3º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Práticas 

celebrativas 

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, 
orações, festividades, peregrinações, entre outras) de diferentes 
tradições religiosas. 

 
3º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Práticas 

celebrativas 

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como parte integrante 
do conjunto das manifestações religiosas de diferentes culturas e 
sociedades. 

 
3º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Indumentárias 

religiosas 

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, acessórios, 
símbolos, pinturas corporais) utilizadas em diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 

 
3º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

Indumentárias 
religiosas 

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como elementos 
integrantes das identidades religiosas. 3º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Ritos religiosos (EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, 

escolar e comunitário. 
 

4º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

Ritos religiosos (EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações 
e tradições religiosas. 4º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Ritos religiosos 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos 
grupos religiosos (nascimento, casamento e morte). 

 
4º 

Manifestaç
ões 
religiosas 

 
Ritos religiosos 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de expressão da 
espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas 
diferentes tradições religiosas. 

 
4º 
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Manifestaç
ões 
religiosas 

 

Representações 
religiosas 
na arte 

(EF04ER05) Identificar representações religiosas em diferentes 
expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, 
imagens), reconhecendo-as como parte da identidade de diferentes 
culturas e tradições religiosas. 

 
 

4º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

 
Ideia(s) de 

divindade(s) 

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e representações de 
divindades nos contextos familiar e comunitário. 

 
4º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

 
Ideia(s) de 

divindade(s) 

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de 
diferentes manifestações e tradições religiosas. 

 
4º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

 
Narrativas 
religiosas 

(EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de 
diferentes culturas e tradições religiosas como recurso para preservar a 
memória. 

 
5º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

Mitos nas 
tradições 
religiosas 

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em diferentes culturas e 
tradições religiosas. 5º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

Mitos nas 
tradições 
religiosas 

(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens religiosas contidas nos 
mitos de criação (concepções de mundo, natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

 
5º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

Ancestralidade e 
tradição 
oral 

(EF05ER04) Reconhecer a importância da tradição oral para preservar 
memórias e acontecimentos religiosos. 

 
5º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

Ancestralidade e 
tradição 
oral 

(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral nas culturas e 
religiosidades indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras. 

 
5º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

Ancestralidade e 
tradição 
oral 

(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e 
preservação da tradição oral. 5º 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 
vida 

Ancestralidade e 
tradição 
oral 

(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, ensinamentos relacionados a 
modos de ser e viver. 5º 

 
L.E.M. INGLÊS  
1º ANO 
Cumprimentar as pessoas. 
 Identificar a si mesmo e aos outros. 
 Identificar e apontar cores e objetos. 
 Contar até 6 
 Identificar formatos geométricos e cores. 
 Associar figuras ao vocábulo. 
 Identificar os animais de estimação e o lugar onde eles vivem 
 Associar sons que ouviram ás palavras correspondentes. 
 Identificar as marcas e sons produzidos pelos animais. 
 Identificar os números até 10. 
 Identificar cores e formas. 
 Dominar a pronúncia dos números. 
 Identificar membros da família. 
 Descrever tamanhos. 
 Perceber características diferentes nas pessoas. 
 Identificar os brinquedos. 
 Perceber diferenças. 
 Expressar preferências. 
 Identificar objetos escolares. 
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 Expressar necessidades. 
 Apontar os objetos. 
 Pedir e entregar objetos. 
 Reconhecer objetos e sua localização. 
 Reconhecer cômodos da casa. 
 Reconhecer ações. 
 Identificar períodos do dia. 
 Identificar os alimentos. 

2º ANO 
Cumprimentar as pessoas. 
Identificar a si mesmo e aos outros. 
Identificar períodos do dia. 
Identificar como está o clima. 
Identificar as estações do ano. 
Identificar itens de vestuário. 
Reconhecer objetos escolares. 
Reconhecer lugares. 
Identificar posições. 
Identificar plural e singular. 
Identificar os números na forma verbal e escrita 
Identificar os animais. 
Identificar formas de locomoção dos animais. 
Assimilar a diferença entre animais de estimação e animais selvagens. 
Reconhecer os animais e apontá-los. 
Identificar os jogos e os brinquedos. 
Perceber características dos brinquedos. 
Expressar preferências. 
Identificar lugares, e ações contínuas.  
Perceber diferenças. 
Identificar partes do corpo. 
Perceber e respeitar as diferenças entre si. 
Descrever suas características físicas. 
Identificar sons. 
Diferenciar tamanhos. 
Descrever características de outras pessoas. 
Identificar comidas 
Reconhecer os lugares. 
Indicar as horas 
Expressar preferências. 
Compreender frases faladas. 

3º ANO 
Identificar e expressar sentimentos. 
Identificar lugares. 
Nomear coisas ou pessoas próximas. 
Vivenciar emoções. 
Identificar cômodos de uma casa. 
Indicar mobília. 
Diferenciar tamanhos e tipos de moradia. 
Descrever localização. 
Identificar móveis e equipamentos. 
Reconhecer lugares. 
Identificar a casa, os vizinhos e a cidade. 
Identificar vocabulário semelhante ao português. 
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Identificar estabelecimentos. 
Identificar formas e características de cada estabelecimento apresentado. 
Identificar os números na forma verbal e escrita 
Observar a diferença entre números pares e impares. Identificar os animais. 
Expressar coisas que gostam de fazer na fazenda. 
Identificar tamanhos, cores e quantidade de animais. 
Identificar sons que os animais emitem. 
Assimilar a diferença entre animais de estimação, animais da fazenda e animais selvagens. 
Reconhecer o ambiente que cada animal vive. 
Identificar as diferenças entre os animais. 
Representar os adjetivos. 
Identificar as letras do alfabeto 
Perceber diferenças no som de cada letra. 
Soletrar palavras. 
Identificar as profissões. 
Descrever os locais de trabalho de cada profissional. 
Identificar os itens de trabalho para cada profissão. 
Questionar qual profissão os alunos querem exercer. 
Vivenciar a responsabilidade de cada profissional. 
Identificar meios de transporte. 
Perceber a diferença entre novo e velho. 
Revisar as cores e números. 
Identificar o som de cada meio de transporte. 
Diferenciar o “vir” e o “ir”. 

4º ANO 
Identificar os meios de comunicação. 
Revisar as preposições. 
Revisar o alfabeto. 
Soletrar algumas palavras referentes à lição. 
Diferenciar verdadeiro e falso. 
Diferenciar singular e plural. 
Explorar o significado de palavras presentes nas cartas. 
Indicar os meses do ano 
Associar os meses e a respectiva estação do ano no Brasil e nos Estados Unidos. 
Identificar as sílabas tônicas dos meses do ano. 
Revisar as cores. 
Contar os números de 21 a 31 
Entender abreviações e praticá-las.  
Expressar preferências em jogos. 
Identificar profissionais de cada esporte. 
Identificar os sons produzidos por cada prática de esporte. 
Identificar o passatempo favorito. 
Nomear os tipos de roupas. 
Relacionar formas de vestir e as celebridades. 
Observar as palavras que são usadas somente no plural 
Descrever as roupas que estão usando. 
Descrever as roupas que são adequadas para cada estação do ano. 
Revisar os cômodos da casa. 
Identificar ações que as pessoas fazem. 
Expressar ações contínuas nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
Reconhecer sons e identificar as ações. 
Escrever a forma apropriada do verbo, dependendo do contexto. 
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Revisar os números. 
Indicar as horas. 
Diferenciar o uso do “P.M.” e do “A.M.” 
Diferenciar “e arlier” e “later”. 
Identificar ações que personagens estão fazendo. 
Identificar os ingredientes de receitas. 
Identificar os locais que gostam de passar as férias. 
Identificar as pessoas com quem eles viajam. 
Descrever planejamento de férias. 
Identificar os lugares. 
Usar as expressões corretas para identificar lugares. 
Revisar os dias da semana. 
Entender a diferença entre always e usually. 
Vivenciar palavras como blog e smiles. 
Revisar as estações do ano. / Seguir comandos básicos.  

5º ANO 
Identificar países. 
Vivenciar músicas e cultura de cada país. 
Vivenciar as atrações turísticas de cada país. 
Identificar as disciplinas escolares. 
Revisar os dias da semana. 
Revisar os horários com atenção ao “oh” quando o zero é usado. 
Diferenciar as preposições usadas antes de dias da semana e horários. 
Expressar a disciplina preferida. 
Expressar atitudes de bom cidadão. 
Listar ações que devem ou não ser realizadas. 
Identificar ações que as pessoas fazem todos os dias. 
Revisar as horas. 
Identificar as preposições e seu uso correto. 
Relatar sobre suas rotinas. 
Escrever um e-mail falando de sua rotina. 
Reconhecer tipos de textos. 
Identificar os lugares que gostam de ir para fazer as refeições. 
Identificar alimentos saudáveis. 
Identificar comidas e bebidas. 
Contar os números até 100. 
Diferenciar o uso do “is” e do “are” para singular e plural. 
Diferenciar o uso do ponto e da vírgula nos preços. 
Identificar itens da conta do restaurante. 
Listar ações que fazem para ajudar nas tarefas de casa. 
Listar tarefas executadas por outras pessoas. 
Diferenciar as atividades que as crianças do Brasil e dos Estados Unidos fazem. 
Identificar textos de entrevistas. 
Identificar diferenças de peças de vestuário. 
Diferenciar os adjetivos. 
Nomear coisas ou pessoas próximas ou distante. 
Explorar o significado de too, quando vier antes de adjetivo. 
Revisar os meios de comunicação. 
Reconhecer as ações. 
Elaborar frases com o verbo to be. 
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FILOSOFIA 
1º e 2º ANO 
Do amor e amizade 
- A necessidade da amizade; 
- Tipos de amizade; 
- Amizade verdadeira; 
- Amigos verdadeiros são poucos; 
- Amizade e respeito; 
- Amizade e verdade; 
- Amizade e família.  
Da experiência e do hábito 
- Experiência e conhecimento; 
- A experiência e as ideias; 
- O hábito é o nosso guia; 
- Analisando a experiência; 
- Experiência afetiva e aprendizagem; 
- A experiência do erro; 
- Memória e imaginação.  
Da tolerância e do respeito 
- Tolerância e compreensão; 
- Impulsos e desejos imediatos; 
- Tolerância e limite; 
- Tolerância e virtude; 
- Tolerância, respeito e amor; 
- Pessoas não brigam; 
- Intolerância e violências. 
Da igualdade e da diferença 
- Igualdade natural; 
- Igual poder da inteligência; 
- Igualdade natural e desigualdade social; 
- Diferenças naturais e culturais; 
- Cultura da solidariedade e paz; 
- A lei e a garantia da igualdade. 

3º ANO 
Da virtude e das aptidões naturais 
Virtude e competência: uma conquista; 
Virtude: resultado de escolha e de cultivo; 
Virtude: transformando dons em talentos; 
Virtude: uma superação; 
Virtudes; 
A virtude: disposição que produz felicidade. 
Do mito e da imaginação 
O mito: nossa primeira consciência; 
Consciência mítica: intuição que fornece sentido; 
Vivemos no horizonte do mito; 
Mito e rito; 
Negar o mito?; 
A nossa verdade; 
O poder da imaginação; 
O mito contemporâneo. 
Do certo e do errado 
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A lei interior do certo e do errado; 
Sabemos o certo, mas fazemos o errado; 
Critérios para julgar o certo e o errado; 
A vida como critério; 
É errado, mas não está proibido: convém? 
Cultivando a ética do cuidado. 
Do direito e da justiça 
Estado natural e sociedade civil; 
A origem da justiça; 
Declaração dos direitos dos homens e do cidadão; 
Dignidade direito e justiça; 
Declaração universal dos direitos humanos 
O que é o direito? 
Justiça, lei e obediência à lei; 
Justiça: harmonia e bem-estar social; 
Justiça e força. 

 
4º e 5º ANO 
Formação Humana 
Diferença entre o ser humano e os outros animais; Valor humano: criatividade 
O ser humano e a sua relação com o mundo e a natureza; Valor humano: originalidade 
As relações humanas; Valor humano: sociabilidade 
Eu e o coletivo; Valor humano: individualidade 
O que é conhecer?; Valor humano: curiosidade 
Modos de conhecer; Valor humano: inteligência 
Por que conhecer?; Valor humano: responsabilidade 
Para que conhecer?; Valor humano: conscientização 
O que são regras de conduta?; Valor humano: ética 
Para que e por que regras de conduta?; Valor humano: bondade 
Viver em sociedade; Valor humano: convivência 
Governar a sociedade; Valor humano: bem comum 
  
  
 

Ensino Fundamental II 
Proposta Pedagógica 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 
Arte 6º ao 9º ano 
Definição de ARTE 
As diferentes modalidades da Arte 
As contribuições da Disciplina de Arte para a formação do estudante 
Os Objetivos da disciplina de Arte 
Artes Visuais local, regional mato-grossense e nacional: Contextos e práticas; Elementos da linguagem; 
Materialidades; Processos de criação, Sistemas de linguagem. 
Dança local, regional mato-grossense e nacional: Contextos e práticas; Elementos da linguagem; 
Materialidades; Processos de criação, Sistemas de linguagem. 
Música local, regional mato-grossense e nacional: Contextos e práticas; Elementos da linguagem; 
Materialidades; Processos de criação, Sistemas de linguagem, Notação e registro musical. 
Artes Cênicas local, regional mato-grossense e nacional: Contextos e práticas; Elementos da Linguagem 
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Artística; Materialidades; Teorias e técnicas; A escolha do tema; A definição do tempo no processo de 
criação e na obra; O espaço como referencial na obra e para a obra; As intencionalidades no processo de 
criação; O valor estético; O público apreciador/fruidor 
Artes Integradas: Contextos e práticas; Elementos da Linguagem Artística; Materialidades; Teorias e 
técnicas; A escolha do tema; A definição do tempo no processo de criação e na obra; A definição do 
tempo no processo de criação e na obra; As intencionalidades no processo de criação; O valor estético; O 
público apreciador/ fruidor; Processos de criação; Matrizes estéticas e culturais;  Patrimônio cultural 
regional e nacional; Arte e tecnologia; Processos de apreciação 

 
Educação Física 6º ao 9º ano 

Brincadeiras e Jogos 
Jogos e brincadeiras com cordas       
Jogos de estafeta          
Jogos de perseguição         
Jogos dos povos indígenas        
Jogos de tabuleiro         
Jogos eletrônicos         
Os Jogos cooperativos         
Grandes jogos         
Esportes 
Esportes de marca         
Esportes de precisão        
Esportes de invasão         
Esportes de rede         
Esportes de campo ou taco        
Esporte de combate         
Esportes paralímpicos        
Doping, corrupção, preconceito e violência nos esportes   

Ginástica 
Ginástica geral ou Ginástica para todos 
Atividades circenses  
Ginásticas de condicionamento físico 
Ginásticas de conscientização corporal 

Dança 
Dança de salão 
Danças urbanas 
Danças regionais e folclóricas do Brasil 
Danças regionais e folclóricas do Mato Grosso 
Danças circulares 
Lutas 
Atividades/jogos de ataque e defesa 
Lutas do Brasil  
Lutas do mundo 

Práticas Corporais, Meio Ambiente e Saúde 
Práticas Corporais de Aventura Urbana,  
Práticas Corporais de Aventura na Natureza,  
Saúde e qualidade de vida 
Transformações nos padrões de beleza e de saúde 
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Língua Portuguesa – 6º ano 
Leitura: Conto maravilhoso; Análise linguística/semiótica: Substantivo e sua classificação; Artigo e sua 
classificação; 
Processos de coesão (elementos anafóricos e coesão lexical); Oralidade: Oralização; Conversação 
espontânea; Produção de textos: Conto de fadas 
Leitura: Conto de terror, mistério; Análise linguística/semiótica: Adjetivo e sua classificação; Sintagma 
nominal; 
Concordância nominal (algumas regras); Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de 
textos: Curta-metragem de terror 
Leitura: Notícia; Análise linguística/semiótica: Recursos semânticos; Uso de advérbios em notícias para dar 
precisão; 
Discurso direto e indireto; Oralidade: Produção de textos jornalísticos orais; Produção de textos: Notícia 
Leitura: Resenha crítica; Análise linguística/semiótica: Verbo – definição e tempos passado, presente e 
futuro e formas nominais; Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de textos: 
Comentário em um site de cinema 
Leitura: Documentário; Análise linguística/semiótica: Modos de organização e elementos de textos 
multissemióticos; 
Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de textos: Documentário 
Leitura: Poema; Análise linguística/semiótica: Figuras de linguagem – metáfora e metonímia; Tempos e 
modos 
verbais: indicativo; Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de textos: Poema visual 
com o uso de recursos multimodais e digitais 
Leitura: Lendas e/ou mitos; Análise linguística/semiótica: Sintagma verbal; Os elementos da oração 
(sintagmas nominais e verbais como constitutivos da oração); Oralidade: Participação em discussões orais 
de temas controversos de interesse da turma e/ou de relevância social; Conversação espontânea; Produção 
de textos: Manifesto 
Leitura: Texto didático; Análise linguística/semiótica: Tempos e modos verbais: subjuntivo; Período simples e 
período composto; Preposição; Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de textos: 
Resumo 
Leitura: Anúncio publicitário e propaganda; Análise linguística/semiótica: Tempos e modos verbais: 
imperativo; 
Pronomes pessoais e sua classificação; Oralidade: Discussão oral; Produção de textos: Propaganda 
Leitura: Reportagem; Análise linguística/semiótica: Outros pronomes e sua classificação; Numeral e sua 
classificação; Oralidade: Produção de textos jornalísticos orais; Produção de textos: Debate 
Leitura/escuta: Entrevista; Análise linguística/semiótica: Função sintática dos substantivos e dos verbos 
(sujeito, predicado, 
objetos); Oralidade: Planejamento e produção de entrevistas orais; Produção de textos: Entrevista 
Leitura/escuta: Artigo de opinião; Análise linguística/semiótica: Concordância verbal (algumas regras); 
Articuladores textuais/ operadores argumentativos (algumas conjunções); Oralidade: Participação em 
discussões orais de temas controversos de interesse da turma e/ou de relevância social; Produção de textos: 
Artigo de opinião 
Leitura/escuta: Letra de canção; Análise linguística/semiótica: Variação linguística; Período composto por 
coordenação, conjunções coordenativas; Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de 
textos: Paródia 
Leitura/escuta: Vídeo; Análise linguística/semiótica: Variação linguística; Modos de organização e 
elementos de textos multissemióticos; Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Produção de 
textos: Tutorial 
Leitura/escuta: Charge; Análise linguística/semiótica: Interjeições; Modos de organização e elementos de 
textos multissemióticos; Oralidade: Produção de textos jornalísticos orais; Planejamento e produção de 
textos jornalísticos orais; Produção de textos: Vídeo argumentativo para vlog 
Leitura/escuta: Poema visual; Análise linguística/semiótica: Modos de organização e elementos de textos 
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multissemióticos; Figuras de linguagem, recursos expressivos sonoros, recursos gráfico-espaciais na 
construção dos sentidos; Oralidade: Planejamento e produção de textos jornalísticos orais; Produção de 
textos: Vídeo a ser postado no site da escola. 
 
Língua Portuguesa - 7º ano 
Leitura: Texto teatral; Análise linguística/semiótica: Formação de palavras (ênfase na derivação); 
Oralidade: Leitura dramatizada; Produção de textos: Rubricar texto teatral 
Leitura: A primeira página de jornal; Análise linguística/semiótica: Coesão textual – relações anafóricas 
(ênfase nos pronomes anafóricos); Escolha lexical; Produção de textos: Primeira página de jornal – 
manchete, títulos e chamada 
Leitura: Biografia; Análise linguística/semiótica: Estrutura da oração; Adjetivo ampliando o sentido do 
substantivo; Produção de textos: Biografia 
Leitura: Estatuto da Criança e do Adolescente; Análise linguística/semiótica: Variação linguística social; 
Oralidade: Discussão de temas legais; Tempo de fala – síntese e propostas claras; Produção de textos: 
Debate regrado sobre os direitos das crianças e adolescentes 
Leitura: Conto de assombração; Análise linguística/semiótica: Predicado verbal e predicado nominal; 
Produção de textos: Conto de assombração 
Jornalístico-midiático - Leitura: Fotodenúncia; Análise linguística/semiótica: Transitividade verbal e nominal; 
Complementos verbais e nominais; Produção de textos: Fotodenúncia 
Leitura: Crônica; Análise linguística/semiótica: Predicado verbo-nominal: o verbo e o nome como núcleos; 
Produção de textos: Crônica 
Leitura: Campanha publicitária – foco em cartaz; Análise linguística/semiótica: O adjetivo ampliando o 
sentido do substantivo (ênfase em sintagmas nominais na função de sujeito e de complemento verbal; o 
adjetivo em forma de oração; morfossintaxe do adjetivo); Produção de textos: Cartaz de campanha 
publicitária 
Leitura: Artigo expositivo; Análise linguística/semiótica: O advérbio ampliando o sentido do verbo – 
morfossintaxe do advérbio; Operadores de progressão temática; Produção de textos: Seminário 
Leitura: Carta aberta; Análise linguística/semiótica: O advérbio ampliando o sentido do verbo – 
morfossintaxe do advérbio; Coesão referencial – substituições lexicais e pronominais; Produção de textos: 
Carta aberta 
Leitura: Roteiro de filme; Análise linguística/semiótica: Pontuação no período simples (ênfase nos adjuntos 
adverbiais, aposto, vocativo); Produção de textos: Roteiro para um vídeo 
Leitura: Conto reflexivo/existencial; Análise linguística/semiótica: Tempos verbais na narrativa; Marcadores 
de tempo, espaço e fala; Produção de textos: Conto em versão multissemiótica 
Atuação na vida pública 
Leitura: Artigo de divulgação científica; Análise linguística/semiótica: Período composto – orações 
coordenadas e subordinadas; Oralidade: Modalização em apresentações orais; Produção de textos: Artigo 
de opinião 
Leitura: Carta do leitor; Análise linguística/semiótica: Estratégias de modalização e argumentatividade; 
Produção de textos: 
Carta do leitor 
Leitura: Poema; Análise linguística/semiótica: Figuras de sintaxe (elipse, anáfora, polissíndeto e assíndeto, 
anacoluto, hipérbato, silepse, entre outras); Oralidade: Declamação; Produção de textos: Poema 
Leitura: Resenha crítica; Análise linguística/semiótica: Os modos verbais na coordenação e na 
subordinação; Oralidade: 
Formulação de perguntas para entrevistas e enquetes; Produção de textos: Resenha crítica 
 
Língua Portuguesa - 8º ano 
Textos jornalísticos (notícia, fotorreportagem, manchete); Análise linguística/semiótica: Formação de 
palavras; Hífen; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Manchetes para capa de jornal 
Textos jornalísticos (reportagem, infográfico); Análise linguística/semiótica: Estrangeirismos e neologismos; 
Variação linguística; Oralidade: Conversação espontânea; Texto para ser ouvido e texto para ser lido; 
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Produção de textos: Infográfico; Minirreportagem 
Gêneros empregados em campanhas publicitárias – cartaz, anúncio impresso, banner, folheto, panfleto; 
Análise linguística/semiótica: Termos constitutivos da oração; Oralidade: Conversação espontânea; 
Produção de textos: Cartaz 
Práticas e textos pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital (curtir, comentar, compartilhar, curar 
etc.); 
Textos jornalísticos (capa de revista, títulos, subtítulos); Análise linguística/semiótica: Regência e 
concordância nominal; Oralidade: Conversação espontânea; Elementos típicos da modalidade falada; 
Produção de textos: comentário Gêneros ligados a dados de economia pessoal – cartilha/manual de 
finanças, textos instrucionais; Análise linguística/semiótica: Modificadores do substantivo na função de 
núcleo do sujeito ou de complementos verbais; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: 
Propaganda de rádio; Folheto 
Gêneros relacionados a representações teatrais (libretos de ópera e de musical, programa); Análise 
linguística/ semiótica: Modos e tempos verbais; Transitividade verbal; Complementos diretos e indiretos; 
Oralidade: Oralização; Conversação espontânea; Aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas em uma 
peça teatral; Produção de textos: Roteiro de cena. 
Documentos normativos nacionais e institucionais (Constituição, ECA, regimento escolar etc.); Análise 
linguística/ semiótica: Regência e concordância verbal; Oralidade: Conversação espontânea; Elementos 
relacionados à fala que ajudam a organizar a participação em discussões orais; Produção de textos: 
anúncio impresso; fotodenúncia 
Narrativas de ficção científica; Análise linguística/semiótica: Voz ativa e voz passiva; Modificadores do 
verbo; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Miniconto 
Editoriais de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos; Análise linguística/semiótica: Estratégias de 
argumentação; Modalização epistêmica e apreciativa; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de 
textos: Notícia sobre o tema do capítulo para ser veiculada na internet para um público específico, e outra 
sobre o mesmo tema para outro público 
Poemas de forma fixa e de forma livre; Análise linguística/semiótica: Noções de versificação; Oralidade: 
Conversação espontânea; Oralização; Marcas de elementos da oralidade em textos escritos digitais; 
Produção de textos: Paródia de poema; Haicai 
Romance infanto-juvenil; Capa e quarta capa de livros; Análise linguística/semiótica: Discursos direto e 
indireto; Oralidade: Conversação espontânea; Oralização; Recursos para a leitura de textos literários; 
Produção de textos: Reescrita do final de um romance juvenil consagrado 
Narrativas curtas (conto contemporâneo, miniconto); Análise linguística/semiótica: Antecedente e referente; 
Cadeia lexical; Variedade da língua falada; Oralidade: Conversação espontânea; Oralização; Produção 
de textos: 
Conto; Apresentação oral com recursos gráficos e slides sobre o tema conto Resenha crítica; Análise 
linguística/semiótica: Operadores argumentativos; Contra-argumentação; Exemplificação; Oralidade: 
Conversação espontânea; Produção de textos: Resenha crítica escrita; Resenha crítica audiovisual 
Gêneros relacionados a narrativas seriadas (sinopse, roteiro, resumo etc.); Análise linguística/semiótica: 
Coesão sequencial e referencial; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Sinopse; Vídeo 
com comentário crítico sobre um capítulo de novela ou série televisiva 
Textos científicos e de divulgação científica; Análise linguística/semiótica: Orações coordenadas e 
subordinadas; Sequenciação de orações subordinadas; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de 
textos: Resenha com base em notas e esquemas 
Gêneros ligados a formas de participação digital (petições on-line, cartas de leitores, comentários); Análise 
linguística/semiótica: Construções passivas e impessoais; Oralidade: Conversação espontânea; Produção 
de textos: Carta de leitores on-line; Petição on-line 
 
Língua Portuguesa - 9º ano 
Leitura: Fábulas contemporâneas; Textos jornalísticos; Análise linguística/semiótica: Figuras de linguagem 
(metáfora e metonímia); Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Fábula contemporânea 
com base em uma notícia sobre economia 
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Leitura: Notícias falsas (fake news) nas redes sociais; Análise linguística/semiótica: Norma-padrão; 
Pontuação e sintaxe; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Vídeo explicativo para vlog 
sobre fake news; Notícia para a internet com links de informações e/ou dados que a sustentam 
Leitura: Textos relacionados a produções audiovisuais documentais (programa de ciclo de cinema, cartaz, 
trailer); Análise linguística/semiótica: Estrutura das construções com verbo de ligação; Oralidade: 
Conversação espontânea; 
Leitura: Biografia romanceada; Análise linguística/semiótica: Orações adjetivas; Oralidade: Conversação 
espontânea; Leitura: Documentos normativos universais (Declaração Universal dos Direitos Humanos); 
Análise linguística/semiótica: Conjunções coordenativas e subordinativas; Oralidade: Conversação 
espontânea; Argumentação com base em itens de um texto legal; Produção de textos: Direitos do pedestre 
Leitura: Textos jornalísticos centrados em imagem; Análise linguística/semiótica: Estruturas sintáticas 
complexas; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Charge 
Leitura: Paródia; pastiche; Lambe-lambe; Análise linguística/semiótica: Intertextualidade; Oralidade: 
Conversação espontânea; Produção de textos: Pastiche 
Leitura: Narrativas policiais e de suspense; Análise linguística/semiótica: Coesão sequencial; Oralidade: 
Conversação espontânea; Oralização; Produção de textos: Micronarrativa policial 
Leitura: Peças publicitárias; Poema concreto; Análise linguística/semiótica: Usos do imperativo; 
Estrangeirismos; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Peças publicitárias; Poema 
concreto 
Leitura: Enquete e pesquisa de opinião; Análise linguística/semiótica: Comparação do uso das regências 
nominal e verbal na norma-padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral; Oralidade: 
Conversação espontânea; 
Norma-padrão em situações de fala; Produção de textos: Enquete e apresentação oral dos resultados 
Leitura: Verbetes de enciclopédias e de dicionários (impressos e digitais); Análise linguística/semiótica: 
Anáfora e catáfora; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Verbete de enciclopédia 
colaborativa 
Leitura: Debate regrado; Análise linguística/semiótica: Modalização epistêmica; Operadores 
argumentativos; Oralidade: Conversação espontânea; Participação em uma troca de ideias coletiva; 
Produção de textos: Debate 
Leitura: Assembleia; Ata; Carta aberta; Análise linguística/semiótica: Elementos de textos reivindicatórios e 
propositivos; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Abaixo-assinado 
Leitura: Gêneros que circulam nas redes sociais (posts em blogs e em redes sociais, memes, gifs, charges); 
Análise linguística/semiótica: Comparação das regras de colocação pronominal na norma-padrão com seu 
uso no português brasileiro coloquial; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Posts de 
blogs 
Leitura: Gêneros de divulgação cientí_ ca; Análise linguística/semiótica: Análise da estrutura de hipertexto e 
hiperlinks em textos de divulgação cientí_ ca que circulam na web; Remissão a conceitos e relações por 
meio de links; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Apresentação oral dos dados de 
uma tabela 
Leitura: Artigo de opinião; Análise linguística/semiótica: Progressão temática; Reformulação; Paráfrase; 
Citação; Oralidade: Conversação espontânea; Produção de textos: Artigo de opinião 
 
 
História 
História: tempo, espaço e formas de registros 
Introdução ao estudo da História; Técnicas utilizadas por historiadores; Processo histórico; Diferentes tipos 
de tempo  
Ancestrais humanos; Dispersão dos hominídeos no planeta; Revolução Neolítica  
Teorias em constante mudança; A chegada à América; No Brasil: diferentes povos 
A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades 
Mesopotâmia: entre o Tigre e o Eufrates; Os primeiros sumérios; As cidades-Estados; A organização social 
das cidades 
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sumérias; Unificações e impérios 
O Rio Nilo e a vida no Antigo Egito; Períodos históricos do Antigo Egito; Uma sociedade estratificada; A 
vida religiosa  
China: da primeira dinastia à república; Índia: dravidianos e árias  
No Peru, a mais antiga civilização da América; No México, olmecas e teotihuacanos  
Lógicas de organização política Os fenícios e o alfabeto; Os persas e seu império; Os hebreus e o 
monoteísmo ético  
Os primeiros gregos; A invasão dos dórios; As primeiras pólis; Legados da Grécia Antiga 
Esparta; Atenas; A Grécia dominada; As noções de cidadania e política; Comércio; O papel da mulher na 
Grécia Antiga 
O continente africano; A poderosa cidade de Cartago; A cultura Nok; O Reino de Kush 
Uma cidade, duas origens; A sociedade romana; A monarquia romana; A república romana 
Todo poder ao imperador; Alto Império: a Pax Romana; Baixo Império: tempos de crise; As noções de 
cidadania e política 
Trabalho e formas de organização social e cultural 
Marcos da Idade Média; Novos reinos se formam; A estrutura dos novos reinos; O Reino Franco; O 
Império Carolíngio (800-887) 
Precedentes: a divisão do Império Romano; Império Bizantino: expansão e retração territorial  
Origens e características do feudalismo; A feudalização; Vestígios históricos; O senhor feudal; Os 
camponeses 
Diversidade de povos e culturas que contribuíram para a formação do Estado de Mato Grosso. 
Registros e fontes regionais como instrumentos no processo de formação da cultura material e imaterial 
mato-grossense. 
Espaços territoriais e aportes culturais, científicos, sociais e econômicos das diferentes culturas indígenas 
que compõe o Estado de Mato Grosso. 
Influências de diferentes povos: indígenas, europeus, africanos, asiáticos, entre outros, na formação da 
população mato- grossense. 
Trabalho escravo e livre ao longo da História de Mato Grosso. 
O protagonismo feminino na sociedade mato-grossense. 
 
História – 7º ano 
O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias 

A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de História. 
A ideia de “Novo Mundo” ante o Mundo Antigo: permanências e rupturas de saberes e práticas na 
emergência do mundo moderno. 
Organização cosmológica, política, econômica, social e cultural dos povos indígenas de Mato Grosso 
antes da chegada dos europeus. 
Saberes dos povos africanos e pré- colombianos expressos na cultura material e imaterial. 
Na Península Arábica; Maomé e o islamismo; Intercâmbio cultural; Os árabes na Matemática e na 
Astronomia; A arquitetura islâmica 
O fortalecimento da Igreja; As Cruzadas; Reaquecimento da economia; O Renascimento urbano  
A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano 
Uma Europa fragmentada; A centralização do poder real; Centralização em ritmo lento; Europa em crise 
(fome, miséria, peste negra); Teóricos do absolutismo 
Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo 
Momento de mudanças; Humanismo; Renascimento; Igreja Católica em xeque (Reforma e Contrarreforma) 
ógicas comerciais e mercantis da modernidade 
O comércio entre a Ásia e a Europa; O pioneirismo português nas Grandes Navegações; Os espanhóis 
entram no jogo; 
O Tratado de Tordesilhas; Consequências das Grandes Navegações 
Gana (reino do ouro); Mali e o islamismo; Os iorubás; Os povos bantos  
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O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias 
Maias; Astecas; Incas 
Novo Mundo; Espanhóis na América; Conquista das almas; Conquista militar dos impérios Asteca e Inca; 
Ouro e prata; 
Ingleses na América 
Variedades de povos; Povos tupis; Povos macro-jês; Povos aruaques do Alto Xingu 
Portugueses no Novo Mundo; Conhecendo o litoral; Feitorias; Primeira vila; Capitanias hereditárias; 
Governo-Geral; Colônias francesas; Jesuítas na América portuguesa 
Escravidão africana; Navio negreiro; Desembarque no Brasil; Escravos rurais; Na região das minas; 
Escravos urbanos 
Primeiras mudas de cana no Brasil; O poder do açúcar; Negócio global; Casa-grande; Mão de obra; 
Revolta dos Beckman; 
Fazendas de gado 
Ocupação do Nordeste; Colonização da Região Norte; Bandeirantes; Descoberta de metais e pedras 
preciosas 
Nordeste e o açúcar; União Ibérica; Companhia das Índias Ocidentais; Holandeses na atual Região 
Nordeste; Governo de Nassau; Insurreição Pernambucana; Guerra dos Mascates 
Negros na luta contra a escravidão; Resistência cultural; A importância dos quilombos; Organização do 
Quilombo dos Palmares; 
Palmares cresce e assusta; A vida no Quilombo; Destruição de Palmares; Os quilombos após Palmares 
Descoberta do ouro; Povoamento das Minas Gerais; Sociedade do ouro; O trabalho nas minas; Tropeiros 
e negras do tabuleiro; 
A resistência indígena em Mato Grosso no processo de expansão territorial da américa portuguesa. 
Os conflitos entre os bandeirantes e indígenas em Mato Grosso na expansão do território. 
O ciclo da mineração e a constituição da capitania de Mato Grosso. 
 
História – 8 ano 
Dinastia dos Tudor: apogeu do absolutismo inglês; Dinastia dos Stuart e crise do absolutismo; Revolução 
Puritana; República de Cromwell; Revolução Gloriosa 
A Inglaterra na primeira metade do século XVIII; Artesanato e manufaturas; Maquinofaturas; Fábricas e 
novas máquinas; Classe social; Socialismo e anarquismo; Liberalismo 
Período de mudanças; Descartes e Locke; Iluminismo na França; Academias, salões e cafés; Despotismo 
esclarecido; Revolução científica 
Colonização inglesa na América; Disseminação das ideias iluministas nas colônias inglesas; Crise política 
entre os colonos e a metrópole inglesa; Começa a guerra; A primeira Constituição do continente; Expansão 
territorial e industrialização  
A França do século XVIII; França em crise; Assembleia dos Estados Gerais; Tomada da Bastilha; 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; França republicana; O Terror (1793-1794); Reação 
Termidoriana; Governo de Napoleão Bonaparte; Congresso de Viena 
O processo de colonização da América espanhola; A exploração dos indígenas e dos africanos; As lutas 
pela independência; Caudilhismo; Os novos países 
Descontentamento na colônia; Inconfidência Mineira; Conjuração Baiana  
Bloqueio Continental; Vinda da família real portuguesa; Política joanina; Revolução do Porto e Revolução 
Pernambucana; A independência e suas guerras 
A independência do Brasil e sua influência em Mato Grosso, seus desdobramentos e impactos para a 
cultura local. 
Vida cultural e cotidiana da população negra e indígena de Mato Grosso no período colonial. 
A questão da terra em Mato Grosso. 
O início do império; Constituição de 1824; Confederação do Equador; Abdicação; A tutela da população 
indígena, a escravidão dos negros e a tutela dos egressos da escravidão 
O Brasil no século XIX Regências Trinas; Regência Una; Revoltas regenciais; Golpe da Maioridade  
Enfim, D. Pedro II; Um país em ritmo de mudanças; Alternância política; Fim do tráfico negreiro; Os 
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imigrantes e a Lei de 
Terras; Cultura e construção da nação brasileira; A força do café e as primeiras indústrias; Modernização 
do Brasil; O discurso civilizatório nas Américas e a questão indígena 
Disputas regionais; O Exército brasileiro se fortalece; Crescimento da imigração europeia para o Brasil; 
Cresce o movimento abolicionista; Guerra do Paraguai; A produção do imaginário nacional brasileiro: 
cultura popular, representações visuais, letras e o Romantismo no Brasil 
Confronto de forças; Primeira onda revolucionária; Revoluções de 1830; Mudanças decorrentes das 
revoluções; Aumentam as tensões sociais; Primavera dos Povos; Fortalecimento da burguesia; Uni_ cação 
da Itália; Uni_ cação da Alemanha 
Aço, eletricidade e petróleo; A industrialização acelera; A sociedade se transforma; A difícil realidade dos 
trabalhadores; Lutas operárias; Comuna de Paris 
Segunda Revolução Industrial e neocolonialismo; Novas armas em ação; Europeus na África; Europeus na 
Ásia; Teorias raciais e a justificativa do neocolonialismo; Luta e resistência contra a dominação 
neocolonialista; Desdobramentos do neocolonialismo; 
EUA e AL no século XIX; Darwinismo e Racismo 
A Belle Époque; O avanço da democracia; A Arte Moderna  
Mato Grosso no século XIX 
A transferência da Capital de Vila Bela de Santíssima Trindade para Cuiabá. 
Os impactos da independência do Brasil para Mato Grosso. 
A Rusga e sua articulação com outros movimentos regenciais. 
Mato Grosso no contexto da Guerra do Paraguai. 
A economia mato-grossense pós- guerra do Paraguai. 
A resistência dos quilombos e comunidades tradicionais em Mato Grosso 
 
História – 9º ano 
Monarquia em crise; Ideias republicanas no Brasil; Crise com o Exército; Crise com a Igreja; O governo 
tenta reagir; Fim do Império 
A junta militar assume o poder; A primeira Constituição da república; Os símbolos da república; Os 
governos militares; A elite agrária e a Política dos Governadores; O Convênio de Taubaté; As revoltas 
tenentistas; Getúlio Vargas e a Revolução de 1930 
O coronelismo em Mato Grosso. 
Rupturas e permanências; A chegada dos imigrantes; A industrialização ganha força; Reurbanização e 
exclusão; Conflitos no campo e nas cidades; A Semana de Arte Moderna 
Carros e bicicletas; Exportações disparam; Anos de esplendor; A compra do Acre; Fim de um ciclo  
Um período de tensão; Começa a Grande Guerra; Ao final da guerra, o Tratado de Versalhes; Tempos de 
reconstrução; 
A quebra da Bolsa de Nova York 
A Rússia no início do século XX; A Revolução de 1905; As Revoluções de 1917; Os bolcheviques no poder; 
A ascensão de Stalin 
O regime totalitário; Tensão mundial; A Segunda Guerra  
As fases do Governo Vargas; O Governo Provisório; O Governo Constitucional e a Constituição de 1934; 
O Estado Novo 
O início do período democrático; A influência varguista e a eleição de Dutra; Vargas outra vez; 50 anos 
em 5; Um governo de sete meses 
A história recente 
As superpotências; O Muro de Berlim; Rivalidades e disputas; As “guerras quentes”; A China comunista; O 
comunismo em Cuba 
Sob domínio europeu; Independência da Ásia; Independência da África: o pan-africanismo; A guerra entre 
tútsis e hútus; 
O apartheid na África do Sul 
A URSS no pós-guerra; Mudança: perestroika e glasnost; Tensões internas; Lutas emancipacionistas  
Palestinos × judeus; A Revolução Iraniana; A Guerra do Golfo Pérsico; Guerra civil na Síria 
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Modernização, ditadura civil-militar e redemocratização: o Brasil após 1946 
Ditadores em ação; Participação civil; A “linha dura” em ação; O “milagre econômico”; Retorno à 
democracia; Diretas Já 
A revolução da internet; Empresas transnacionais; Aldeia global; “Um outro mundo é possível”; O 
terrorismo 
Mudanças econômicas: do protecionismo à abertura de mercado; Desigualdades; Combate à corrupção 
A modernização e transformação da paisagem urbana na capital mato-grossense. 
Protagonismo negro em Mato Grosso durante a República. 
As mudanças conceituais de diversidades étnico-raciais e a ideia de gênero no Brasil do século XX. 
Constituição de Mato Grosso e os impactos políticos na região. 
A Marcha para o Oeste e o desenvolvimento das regiões de Mato Grosso. 
Colonização do norte de Mato Grosso após a década de 1970. 
A divisão geopolítica do estado de Mato Grosso. 
Mato Grosso no contexto da globalização: a questão da violência contra populações marginalizadas. 
 
 
Geografia 6º ano 
O sujeito e seu lugar no mundo Conceito de lugar, conceito de paisagem; Paisagem natural, paisagem 
humanizada, análise da paisagem (planos da paisagem)  
Fronteiras e Identidade sociocultural mato-grossenses. 
Conflitos sociais e disputa no território Mato-grossense 
Dinâmicas da Natureza no território Mato-grossense. 
Conceito de espaço geográfico; Transformação da paisagem (pela natureza e pelos seres humanos); 
Tempo geológico_×_ tempo histórico; O trabalho na construção do espaço geográfico; Campo e cidade; 
Interferência no espaço geográfico e problemas ambientais 
Representações do espaço geográfico: maquete, bloco-diagrama, croqui, planta; Tipos de visão; Mapa, 
sensoriamento remoto, tipos de mapas 
Sistema Solar, formação dos planetas, astros celestes; Movimentos da Terra (rotação e translação); Lua 
(satélite natural da Terra); Camadas externas da Terra (atmosfera, litosfera, hidrosfera); Camadas internas 
(manto, núcleo), biosfera 
Formas de representar a Terra: planisfério, globo terrestre; Orientação e localização; Pontos cardeais e 
colaterais; Paralelos e meridianos; Projeções cartográficas; Elementos do mapa; Fusos horários 
Pangeia e suas transformações, placas tectônicas, Teoria da Deriva Continental, Teoria da Tectônica de 
Placas, movimentos das placas tectônicas, vulcões e abalos sísmicos e suas consequências Natureza, 
ambientes e qualidade de vida 
Relevo; Rocha; Tipos de rocha; Solo; Tipos de solo; Agentes modeladores do relevo: forças internas e 
forças externas (intemperismo, erosão); Estrutura geológica do relevo (escudos cristalinos, bacias 
sedimentares, dobramentos modernos); Formas do relevo: relevo continental (planalto, planície, depressão, 
montanha) e relevo submarino (plataforma continental, talude continental, planície abissal, fossas 
oceânicas, cordilheiras oceânicas); Altitude, curva de nível, perfil topográfico 
Oceanos e mares; Movimento das águas oceânicas (maré, onda, corrente marítima); Exploração 
econômica e contaminação dos oceanos; Águas continentais; Ciclo da água; Distribuição da água doce 
no planeta; Rios e bacias hidrográficas, lagunas, principais bacias hidrográficas do mundo; Aproveitamento 
econômico dos rios (pesca, navegação, geração de energia, irrigação, abastecimento); Demanda × oferta 
de água 
Conexões e escalas 
Tempo, clima, previsão do tempo; Atmosfera terrestre e suas camadas; Elementos climáticos (temperatura, 
umidade, precipitação, precipitação atmosférica, vento); Fatores climáticos (latitude, altitude, massas de ar, 
correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, relevo, vegetação); Principais tipos de clima, zonas 
climáticas da Terra; As práticas humanas e as alterações atmosféricas: aumento do efeito estufa e 
aquecimento global, diminuição da camada de ozônio 
Relação entre vegetação e clima; Tipos de vegetação original (florestas, savanas, pradaria, pampas, 
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estepes, tundra); Vegetação mediterrânea, vegetação de altitude, vegetação desértica; A importância da 
vegetação (sequestro de carbono e combate ao efeito estufa, manutenção da água, prevenção de 
enchentes e de assoreamento de rios, manutenção da umidade do ar, melhora da qualidade do solo); 
Devastação e preservação das coberturas vegetais; Unidades de conservação; Climograma 
Recursos naturais renováveis e não renováveis; Exploração e esgotamento dos recursos naturais; 
Desenvolvimento sustentável; Fontes de energia não renováveis (petróleo, gás natural, carvão mineral, 
urânio) e renováveis (biomassa, hidrelétrica, eólica, solar, geotérmica, maremotriz) 
Setores da economia: primário, secundário, terciário; Agropecuária, pecuária extensiva e intensiva; 
Agricultura familiar e moderna; 
Agroindústria e agronegócio; Técnicas e tecnologias para aumentar a produtividade agrícola, problemas 
socioambientais 
decorrentes; Formas de redução dos danos ambientais; Extrativismo animal, vegetal e mineral; Reciclagem 
Artesanato; Manufatura; Indústria; Fases da Revolução Industrial; Tipos de indústria (bens de produção, 
bens intermediários, bens de consumo), Revolução Industrial, capitalismo e desigualdade social; 
Globalização, comércio interno e externo; Serviços 
Crescimento da população mundial, taxa de mortalidade, natalidade e de crescimento vegetativo, 
envelhecimento da população mundial e seus desafios; Distribuição da população no mundo (densidade 
demográfica); Migrações, migração externa e xenofobia; Condições de vida da população mundial; IDH 
Importância dos meios de transporte e comunicação para a globalização; Desigualdade no acesso aos 
meios de comunicação; 
Segurança na internet; A evolução dos meios de transporte; Transporte ferroviário, hidroviário, rodoviário e 
aéreo; Sistema dutoviário; Meios de transporte e transformação da paisagem; Mobilidade urbana 
sustentável 
Biosfera e biodiversidade; Consequências da intervenção humana na dinâmica terrestre; Modelo atual de 
desenvolvimento econômico e problemas socioambientais; Ações sustentáveis e consumo consciente; Ciclo 
de vida de um produto; Protocolo de Kyoto 
Tempo geológico, tempo histórico e as variabilidades climáticas em Mato Grosso. 
Natureza e sociedade, a formação do espaço geográfico mato-grossense. 
Exploração do trabalho infantil em Mato Grosso. 
Leitura, Localização, orientação, representação, espacialização cartográfica do território Mato-grossense. 
Meio ambiente, o uso e ocupação do território Mato- grossense. 
Impactos ambientais no território Mato-grossensse. 
Sustentabilidade dos recursos hídricos no território Mato- Grossensse. 
Ações antrópicas e dinâmica climática em Mato Grosso. 
 
 

Geografia – 7º ano 
 
O sujeito e seu lugar no mundo 
Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. 
Conexões e escalas 
Formação territorial do Brasil. 
Formação social e territorial de Mato Grosso. 
Grupos sociais e comunidades tradicionais do Mato Grosso 
Características da população brasileira e local. 
Mundo do trabalho 
Produção, circulação e consumo de mercadorias no pais e em Mato Grosso. 
Processos produtivos em Mato Grosso, agropecuária sustentável, agricultura mecanizada e de larga escala 
Desigualdade social e o trabalho. 
Desigualdade social e o trabalho Mato-grossense. 
Divisão internacional do trabalho. 
Exploração do trabalho infantil em Mato Grosso. 
Formas de representação e pensamento espacial 
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Mapas temáticos do Brasil. 
Cartografia Mato-grossense. 
Políticas e legislações ambientais do território Mato- grossense. 
Divisão atual do mundo em continentes e países; Principais características naturais dos 5_continentes; A 
atual distribuição populacional pelo mundo; Conceitos de Estado, nação, território, governo e país; 
Principais conflitos atuais 
As diferentes maneiras de dividir o mundo; O mundo dividido pelo critério ideológico: socialismo e 
capitalismo; O mundo dividido pelo critério do desenvolvimento econômico: países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos; 1o, 2o e 3o mundos; Divisão Norte-Sul; Países centrais e periféricos 
Desigualdade social entre países do mundo; Realidades americana e africana; PIB; IDH; Gini; RDH; IRI; 
Técnica, tecnologia e produção do espaço mundial; As desigualdades entre os países (África e América); 
Briga por recursos e influência e as tensões contemporâneas na geopolítica 
Globalização, organizações internacionais, blocos econômicos mundiais; A importância dos organismos 
regionais na integração dos continentes americano e africano; Mercosul, Nafta, SADC, CAN 
Razões econômicas, políticas e naturais da migração; Principais fluxos populacionais da atualidade 
Aspectos naturais, históricos e políticos que contribuíram para a ascensão dos EUA  
Modelos econômicos e políticos: impactos geoeconômicos, geopolíticos e ambientais  
Aspectos naturais da África, aproveitamento econômico, divisões regionais da África; Exploração e questões 
ambientais e políticas  
Aspectos econômicos, desenvolvimento tecnológico e científico na África; Relações comerciais com outros 
países, submissão e acordos; Situação econômica 
Sociedade africana: aspectos gerais  
Economia na América Latina e no Brasil, a partir do capital dos EUA e da China; América Latina: desafios 
econômicos na atual ordem mundial; Conflitos nas regiões de fronteira dos países latino-americanos 
Principais características produtivas dos países latino-americanos e seu papel no contexto geoeconômico  
Desafios nas cidades latino-americanas; Desafios sociais: principais movimentos e conflitos sociais 
brasileiros no campo e na cidade 
 
 
 

Geografia – 8º ano 
 
Divisão atual do mundo em continentes e países; Principais características naturais dos 5_continentes; A 
atual distribuição populacional pelo mundo; Conceitos de Estado, nação, território, governo e país; 
Principais conflitos atuais 
As diferentes maneiras de dividir o mundo; O mundo dividido pelo critério ideológico: socialismo e 
capitalismo; O mundo dividido pelo critério do desenvolvimento econômico: países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos; 1o, 2o e 3o mundos; Divisão Norte-Sul; Países centrais e periféricos 
Desigualdade social entre países do mundo; Realidades americana e africana; PIB; IDH; Gini; RDH; IRI; 
Técnica, tecnologia e produção do espaço mundial; As desigualdades entre os países (África e América); 
Briga por recursos e influência e as tensões contemporâneas na geopolítica 
Globalização, organizações internacionais, blocos econômicos mundiais; A importância dos organismos 
regionais na integração dos continentes americano e africano; Mercosul, Nafta, SADC, CAN 
Razões econômicas, políticas e naturais da migração; Principais fluxos populacionais da atualidade 
Aspectos naturais, históricos e políticos que contribuíram para a ascensão dos EUA  
Modelos econômicos e políticos: impactos geoeconômicos, geopolíticos e ambientais  
Aspectos naturais da África, aproveitamento econômico, divisões regionais da África; Exploração e questões 
ambientais e políticas  
Aspectos econômicos, desenvolvimento tecnológico e científico na África; Relações comerciais com outros 
países, submissão e acordos; Situação econômica 
Sociedade africana: aspectos gerais  
Economia na América Latina e no Brasil, a partir do capital dos EUA e da China; América Latina: desafios 
econômicos na atual ordem mundial; Conflitos nas regiões de fronteira dos países latino-americanos 
Principais características produtivas dos países latino-americanos e seu papel no contexto geoeconômico  
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Desafios nas cidades latino-americanas; Desafios sociais: principais movimentos e conflitos sociais 
brasileiros no campo e na cidade 
Aspectos gerais do relevo, hidrografia, vegetação e clima da América Latina  - A natureza na América 
Latina, sua importância no contexto local, regional e mundial (produção de matéria-prima e energia), sua 
importância para o Mercosul e o mundo (recursos minerais, vegetais e água) 
Antártica no contexto geopolítico e sua relevância para a América do Sul  
Distribuição da população e deslocamentos populacionais em Mato Grosso. 
As inter-relações nas diversidades e dinâmicas da população mundial e local. 
Conflitos e confrontos no território mato-grossense. 
Os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção em Mato Grosso. 
As transformações do espaço geográfico Mato-grossensse. 
Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial em Mato Grosso 
Exploração do trabalho infantil em Mato Grosso. 
Identidades e interculturalidade da população mato-grossense. 
O Mato Grosso e as relações de poder no contexto mundial. 
As transformações nas paisagens e as relações políticas e sociais de produção em Mato Grosso. 
 

 
Geografia – 9º ano 
Idade Moderna: contatos e relações comerciais com a Ásia; As grandes navegações e a chegada do 
europeu à América; As trocas comerciais com a África; O domínio da América; Capitalismo comercial; A 
divisão do mundo em Oriente e Ocidente 
A chegada do europeu à Oceania e à África; O neocolonialismo; As minorias étnicas na Oceania e na 
África, suas manifestações culturais e o respeito às diferenças 
Um continente dividido; Um continente diverso; Os componentes físicos e naturais da Eurásia e os 
determinantes históricos e geográficos na divisão entre Europa e Ásia; Regionalizações espaciais atuais da 
Europa (Oriental, Ocidental, Setentrional e Meridional) e da Ásia (Ásia Central, Extremo Oriente, Ásia 
Setentrional, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático) 
A Europa dividida: mundo entre guerras (Primeira e Segunda Guerra Mundial), Guerra Fria, divisão pelo 
critério geopolítico: Europa Oriental, Europa Ocidental 
Nova ordem mundial; Globalização e mundialização; Avanços tecnológicos e desigualdades entre países; 
Supremacia 
americana, ascensões japonesa, alemã e chinesa; A Rússia na nova ordem geopolítica, União Europeia; 
Principais blocos econômicos da Ásia 
Industrialização na Europa; Revolução Industrial; Fases da Revolução Industrial; Influência política, 
econômica e cultural em outros países decorrentes do processo de industrialização, sobretudo no Brasil; 
DIT; Tecnologia e globalização 
Industrialização e urbanização, transformações no campo e na cidade, aumento do desemprego estrutural, 
desigualdades entre os países; Aumento do capital financeiro 
Industrialização e agropecuária, Revolução Agrícola, Revolução Verde, Biotecnologia, política agrícola, 
agroindústria, produção e mercado no mundo desenvolvido, desigualdades entre os países, fome e 
desperdício de alimento no mundo 
Mundo do trabalho_ Industrialização e mudanças no trabalho; DIT; Fordismo; Toyotismo  
Industrialização, fontes de energia e exploração dos recursos naturais na Europa, Ásia e Oceania; Conflitos 
do Oriente Médio e EUA; Energia nuclear e renovável em países europeus 
População; Qualidade de vida; Globalização e fragmentação da URSS; Movimentos separatistas, conflitos 
étnico-nacionalistas atuais na Europa: Irlanda, Ucrânia; A atual questão da imigração 
População; Qualidade de vida; Movimentos separatistas; Aspectos históricos de ocupação e pluralidade 
cultural; Conflitos étnico-nacionalistas atuais na Ásia (Oriente Médio, Síria, Estado Islâmico, Afeganistão, 
Cáucaso, curdos) 
População, qualidade de vida, conflitos étnicos atuais na Oceania; Austrália: processo de ocupação e 
povoamento, massacre dos povos nativos e suas lutas atuais 
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Principais características naturais; Ocupação, usos da terra e problemas ambientais na Europa 
Principais características naturais; Ocupação, usos da terra e problemas ambientais na Ásia 
Principais características naturais; Ocupação, usos da terra e problemas ambientais na Oceania 
Agronegócio no Mato Grosso e as transformações do espaço geográfico. 
As manifestações culturais na formação populacional mato- grossense. 
Mato Grosso, indústria e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. 
Exploração do trabalho infantil em Mato Grosso. 
 
Ciências – 6º ano 

Substâncias puras e misturas; Sistemas e fases  
Tipos de misturas; Ligas metálicas; Soluções e emulsões 
Separação de misturas heterogêneas; Separação de misturas homogêneas  
Substâncias naturais e sintéticas; Progresso científico × preservação do ambiente  
Fenômenos físicos e químicos  
Níveis de organização dos seres vivos; Seres acelulares e celulares; Seres unicelulares e pluricelulares  
Células procariontes e eucariontes  
Microscopia: perspectiva histórica e utilização dos microscópios óptico e eletrônico  
Estrutura a função do meio intracelular (citoplasma e organelas); Nanorrobótica; Terapia celular; 
Melhoramento de espécies  
Sistemas muscular, ósseo e nervoso; Sistema locomotor; Sistema sensorial e nervoso 
Os seres vivos, os diferentes sentidos e suas percepções de mundo; Os sentidos do ser humano; A luz e a 
visão nos seres vivos; 
Fontes luminosas e raios de luz 
Óptica – Mecanismos de formação de imagem real e virtual, considerando lentes e espelhos  
O olho humano: problemas que afetam os olhos; Deficiências visuais  
Geocentrismo ou Heliocentrismo; O amanhecer e o movimento do Sol; A rotação da Terra, o dia e a noite  
As quatro estações; Pontos cardeais e localização; Gnômon; Planetas e estrelas  
O centro da Terra; Camada após camada: as rochas; Há quanto tempo a vida existe na Terra; Do centro 
ao espaço 
Conhecer as atividades industriais e agroindustriais realizadas em Mato Grosso, sobretudo as alimentícias e 
as de produção de bebidas e qual o tratamento dispensado aos resíduos produzidos. 
 
Ciências - 7º ano 
Energia e trabalho: economizando energia e facilitando o trabalho; Máquinas simples; Tipos de máquinas 
simples; 
Ferramentas × máquinas simples; Máquinas compostas; Tipos de máquinas compostas; Energia, trabalho e 
tecnologia 
Formas de propagação do calor: Como o calor propaga-se nos corpos; Materiais condutores e isolantes 
de calor  
Equilíbrio termodinâmico e vida na Terra; A energia do Sol garante a vida na Terra; A fotossíntese e a 
respiração; A energia do Sol nos traz conforto 
Uma nova economia – a Era Industrial: A Energia move a economia; Tipos de energia; As máquinas 
térmicas  
Matriz energética e o desenvolvimento sustentável do Brasil; Sustentabilidade; Economia ecológica; O 
crescimento da economia é ilimitado? 
A anatomia do ambiente; A física e a química do ambiente; Onde estão os seres vivos?; A física, a química 
e a biologia do ambiente 
A cadeia alimentar; A pirâmide alimentar; Os caminhos do alimento e da energia  
Os ecossistemas do planeta Terra; Ecossistemas terrestres; Ecossistemas aquáticos; Biogeogra a e 
georreferenciamento; 
Brasil – um país rico em ecossistemas 
Os ecossistemas e a vida na Terra; A Carta da Terra; A vida é frágil; A importância do equilíbrio físico, 
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químico, biológico e social para a vida; Perigo de extinção; A migração da vida ao longo do tempo 
As forças da natureza; O que é um cataclismo; O ambiente sofre com cataclismos; A migração na Terra ao 
longo da História  
O que é saúde: o corpo fala; Higiene pessoal; Vacinação; Corpo, mente e espírito; A alimentação 
saudável; Movimente-se!; 
Saúde ambiental: Agenda 2030 – ODS; A Saúde Pública e Políticas Sanitárias; Os indicadores de saúde no 
Brasil 
Índice de Desenvolvimento Humano; Qualidade de vida: o que é, para quem? Como e quanto custa?; FIB 
– Felicidade se mede?; Saúde planetária e a tecnologia; Saúde humana e tecnologia 
Atmosfera: o ar que tudo cerca; Composição do ar; Importância dos gases atmosféricos; O que é o buraco 
na camada de ozônio; 
A importância da camada de ozônio; O efeito estufa; As radiações solares, a atmosfera e o efeito estufa; 
Ações humanas 
pioram o efeito estufa; Atitudes sustentáveis amenizam o efeito estufa 
A superfície da Terra: o ambiente terrestre treme; O ambiente marinho se agita; O ar se agita  
Anatomia da Terra: a crosta terrestre; Os continentes “flutuam” sobre o manto; O que são as placas 
tectônicas; Os continentes estão se afastando. 

Estabelecer comparações entre o equilíbrio termodinâmico em Mato Grosso, ao longo dos anos, 
relacionando-o ao desmatamento, corte raso e outros. 
Perceber as mudanças econômicas, culturais e sociais que ocorreram no estado de Mato Grosso em 
decorrência do processo de ocupação/colonização. 
biomas mato-grossenses. 
Perceber as alterações da biodiversidade mato- grossense elencando as espécies, animais e vegetais, 
ameaçadas de extinção em decorrência das ações antrópicas e ocupação do solo. 
 
Ciências - 8º ano 
Fontes e tipos de energia 
Transformação da energia  
Circuitos elétricos  
Consumo de energia elétrica  
Uso consciente de energia elétrica  
A reprodução espalhou vida pela Terra  
Reprodução  
Reprodução sexuada  
Infância; Adolescência e puberdade  
Os hormônios e o sistema nervoso  
Métodos contraceptivos  
Infecções sexualmente transmissíveis; aids – Antes e depois; Políticas públicas e prevenção 
As dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética)  
Via Láctea; Sistema Solar; A Lua; Exploração espacial  
Movimentos de rotação e translação da Terra; As estações do ano  
Elementos e fatores climáticos; As massas de ar e as frentes climáticas; As nuvens e o clima; Instrumentos 
meteorológicos 
Energias sustentáveis no estado de Mato Grosso 
Ciências - 9º ano 
Diferentes leituras do céu (astronomia indígena, greco-romana e outras)  
Diferentes origens da Terra e do Universo; Evolução estelar  
Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo  
Exobiologia e as possibilidades da vida humana fora da Terra  
Gametas; Fecundação; Princípio da hereditariedade (genótipo, fenótipo, segregação independente), 
ancestralidade e descendência; 
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Genética e evolução; Histórico e postulados do trabalho de Mendel 
Síndrome cromossômica de Down, Heredograma; Biotecnologias (clonagem, transgênicos, testes de DNA 
para paternidade e criminalística, engenharia genética), Bioética; Seleção artificial 
História das ideias sobre a origem das características dos seres vivos e a origem das espécies (criacionismo, 
fixismo e transformacionismo), Ideias de Lamarck 
Darwinismo, seleção natural e a origem das espécies; Análise crítica do darwinismo social  
Problemas socioambientais (a questão do lixo e outros resíduos, diversas formas de poluição, ocupações 
irregulares de áreas de risco) 
Iniciativas populares, individuais e coletivas, para solução de problemas socioambientais (entre outras, o 
consumo consciente); 
Políticas públicas de caráter socioambiental; Unidades de conservação de proteção integral e de uso 
sustentável 
Estados físicos da matéria; Mudanças de estados físicos da matéria; Propriedades específicas da matéria  
Reações químicas; Leis das reações químicas; Balanceamento das reações; Equações químicas  
Os modelos atômicos; Átomos e moléculas; Substâncias puras e simples; Substâncias puras e compostas; 
Moléculas simples; 
Moléculas complexas 
Decompondo a luz branca; As cores do arco-íris; Recompondo a luz branca; Cores primárias e 
secundárias; Luz e pigmentação  
Som e luz: características e percepções; Radiações eletromagnéticas no dia a dia: televisão, rádio, telefone 
celular, micro-ondas, controle remoto 
Radiações eletromagnéticas e medicina: doenças causadas pela radiação; Diagnóstico de doenças; Cura 
de doenças 
Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais 
e descendentes e com o patrimônio genético mato-grossense. 
Conhecer e localizar geograficamente as unidades de conservação do estado de Mato Grosso e inferir 
acerca da importância das leis ambientais e sua fiscalização adequada para a manutenção da 
biodiversidade dos parques estaduais. 
 
 
Matemática – 6º ano 
Sistemas de numeração egípcio e romano: semelhanças e diferenças com SND; Sistema de numeração 
decimal; Números naturais (sequência dos números naturais, representação geométrica dos números 
naturais e comparação e ordenação dos números naturais) 
Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão; Expressões numéricas com as quatro operações; Estimativas por 
arredondamento; Potenciação 
Noção de divisibilidade; Critérios de divisibilidade; Múltiplos de um número natural; Números primos e 
compostos; Decomposição em fatores primos; Divisores de um número natural; Conceitos de máximo 
divisor comum e de mínimo múltiplo comum de números naturais; Arredondamentos para a potência de 10 
mais próxima; Construção de algoritmo que indique a resolução de um problema 
Elementos fundamentais da Geometria (ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta); Ângulo 
geométrico; Classificação dos ângulos; Posições relativas entre duas retas; Ângulos em figuras geométricas; 
Ângulos em situações reais 
Figuras geométricas planas e espaciais; Elementos do sólido geométrico; Planificação de alguns sólidos 
geométricos; Polígonos (linha poligonal, polígonos convexos e côncavos, elementos e classificação dos 
polígonos); Triângulos; Quadriláteros; 
Construções geométricas: retas paralelas e perpendiculares e construção de quadriláteros 
Plano cartesiano e par ordenado; Representação de pontos no 1o quadrante do plano cartesiano; 
Representação de alguns polígonos no plano cartesiano; Plantas baixas; Construção de algoritmo para 
resolução de situações passo a passo 
Noções de fração; Conceito de número fracionário; Leitura de números fracionários; Significados de uma 
fração; Fração de quantidade; Frações equivalentes; Propriedade fundamental das frações; Simplificação 
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de frações; Método prático para determinação do m.m.c. de números naturais; Redução de frações ao 
mesmo denominador; Comparação de frações 
Adição e subtração de frações; Multiplicação de frações; Divisão de frações (inversa de uma fração); 
Resolução de situações-problema com números fracionários 
Fração decimal (conceito e representação geométrica); Leitura de número decimal; Transformação de um 
número decimal em fração e vice-versa; Os números decimais na reta numérica; Comparação entre 
números decimais 
Adição e subtração de números decimais; Multiplicação de números decimais; Divisão de números 
decimais; Potenciação de números decimais 
Noções de porcentagem; Cálculo de 100%, 50%, 25%, 10% e 1% de um valor; Resolução de situações-
problema envolvendo cálculos percentuais 
Conceito de igualdade; Propriedades da igualdade; Partilha de uma quantidade em duas partes desiguais  
Unidades de medida de comprimento; Perímetro de um polígono; Circunferência (elementos e 
comprimento); 
Unidades de medida de tempo; Unidades de medida de temperatura 
Probabilidade; Gráficos de barras, colunas, linhas e setores; Realização de pesquisa: planejamento, coleta 
de dados, registro, representação e interpretação; Interpretação e desenvolvimento de fluxogramas 
Unidades de medida de superfície; Áreas das figuras planas (retângulo, quadrado e triângulo); Construção 
de figuras semelhantes: ampliação e redução de figuras planas em malhas quadriculadas; Ampliação e 
redução de quadrados: análise das variações na área e no perímetro 
Unidades de medida de volume; Volume do paralelepípedo retângulo; Volume do cubo; Unidades de 
medida de capacidade; 
Unidades de medida de massa 
 
Matmática - 7º ano 
Múltiplos e divisores de um número natural; Resolução de problemas envolvendo múltiplos, divisores e 
divisibilidade; Resolução de problemas envolvendo mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum; 
Resolução de um problema usando diferentes algoritmos; Resolução de um grupo de problemas usando os 
mesmos procedimentos; Representação, por meio de um fluxograma, dos passos para a resolução de um 
grupo de problemas 
Números positivos e negativos; Conjunto dos números inteiros; Representação na reta numérica; Números 
opostos ou simétricos; 
Comparação de números inteiros; Adição e subtração de inteiros na reta numérica 
Adição de números inteiros; Subtração de números inteiros; Adição algébrica; Multiplicação de números 
inteiros; Divisão de números inteiros; Expressões numéricas (adição algébrica, multiplicação e divisão); 
Potenciação de números inteiros 
Retomada de conceitos relativos a ângulos: ângulo nulo, ângulo raso, ângulo de uma volta, medida de um 
ângulo; Operações com medidas de ângulos; Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo; 
Ângulos congruentes; Ângulos consecutivos e adjacentes; Ângulos reto, agudo e obtuso; Ângulos 
complementares e suplementares; Ângulos opostos pelo vértice; 
Ângulos formados por duas retas coplanares e uma transversal 
Produto cartesiano e representação gráfica; Par ordenado; Plano cartesiano; Produto cartesiano; 
Transformações de polígonos representados no plano cartesiano; Simetrias de translação, de rotação e de 
reflexão 
Fração como parte de inteiros, como operador e como razão; Representação de um número racional; 
Representação geométrica dos números racionais; Números opostos; Comparação entre números racionais 
Adição algébrica; Multiplicação; Divisão; Potenciação 
Expressões algébricas ou literais; Sentenças matemáticas (termos algébricos, termos semelhantes e 
igualdade); Sequências recursivas e não recursivas; Sequências numéricas; Equações; Conjunto universo e 
conjunto solução de uma equação; Raízes de uma equação; Equações equivalentes; Resolução de uma 
equação; Linguagem simbólica; Resolução de problemas envolvendo equação de 1o grau 
Construção de triângulos com régua e compasso; Condição de existência de um triângulo; Soma das 
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medidas dos ângulos internos de um triângulo; Triângulos isósceles: mediana, altura e bissetriz; Medidas 
dos ângulos internos de polígonos regulares; 
Mosaicos e ladrilhamentos; Descrição de algoritmos para a construção de um triângulo qualquer e de 
polígonos regulares 
Retomada do conceito de área e das unidades de medida de superfície; Área de figuras planas; Resolução 
de problemas 
envolvendo composição e decomposição de figuras planas; Resolução de problemas em contextos diversos 
Razões inversas; Razões especiais (escala e velocidade média); Proporções e propriedade fundamental 
Números diretamente proporcionais; Números inversamente proporcionais; Grandezas diretamente 
proporcionais; Grandezas inversamente proporcionais; Regra de três simples; Regra de três composta 
A circunferência e seus elementos; Construção de circunferências; Conceito de circunferência como lugar 
geométrico; 
O número pi (π) como razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro 
Ideia de porcentagem; Taxa percentual ou taxa centesimal; Problemas de porcentagem; Juros (juros simples 
e problemas 
envolvendo juros simples) 
Gráficos; Média aritmética; Média aritmética ponderada; Moda; Probabilidade; Planejamento e realização 
de pesquisa 
Retomada do conceito de volume e das unidades de medida de volume; Volumes de blocos retangulares; 
Resolução de problemas em contextos diversos 
 
Matemática - 8º ano 
Números racionais; Representação inteira, fracionária e decimal dos números racionais; Dízimas 
periódicas; Fração geratriz; Representação dos números racionais em diagrama e na reta numérica; Raiz 
quadrada exata e aproximada de um número; Números irracionais; Número (_) pi; Números reais; 
Representação dos números reais em diagrama e na reta numérica 
Potenciação; Propriedades da potenciação; Potências com expoente inteiro negativo; Notação científica; 
Radiciação; Potência com expoente fracionário 
Grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não proporcionais; Representação 
algébrica de grandezas proporcionais; Porcentagens; Fatores de aumento e de redução; Cálculo de taxas 
percentuais 
A circunferência e seus elementos; Bissetriz de um ângulo como lugar geométrico; Construções 
geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°; Transformações geométricas: simetrias de translação, 
reflexão e rotação 
Posições relativas de duas retas em um plano; Construção de retas paralelas e de retas perpendiculares; 
Distância de um ponto a uma reta; Distância entre duas retas paralelas; Mediatriz de um segmento de reta 
como lugar geométrico; Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal 
Expressões algébricas; Valor numérico de expressões algébricas; Sequências recursivas e não recursivas; 
Monômio ou termo algébrico; Monômios semelhantes; Operações com monômios (adição algébrica, 
multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada de um monômio) 
Polinômios; Simplificação de polinômios; Operações com polinômios: adição, subtração, multiplicação e 
divisão  
Produtos notáveis: quadrado da soma e da diferença de dois termos e produto da soma pela diferença de 
dois termos; Fatoração: fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio 
quadrado perfeito 
Segmentos e pontos notáveis dos triângulos: medianas (baricentro), bissetrizes (incentro) e alturas 
(ortocentro); Propriedades dos triângulos: soma dos ângulos externos e relação do ângulo externo com os 
ângulos internos não adjacentes; Congruência de triângulos; Casos de congruência; Triângulo isósceles e 
triângulo equilátero 
Quadriláteros; Soma dos ângulos externos de um quadrilátero; Paralelogramo; Retângulo; Losango; 
Quadrado; Propriedades gerais dos paralelogramos; Propriedades específicas dos retângulos, losangos e 
quadrados; Trapézio; Propriedades gerais dos trapézios; Propriedades dos trapézios isósceles 
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Equações polinomiais de 1o grau com uma incógnita; Associação de uma equação linear de 1o grau a 
uma reta no plano cartesiano; Equação polinomial de 2o grau do tipo ax² = b; Sistema de equações 
polinomiais de 1o grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano; Representação das 
relações entre grandezas proporcionais no plano cartesiano 
Polígonos: conceito, elementos, classificação e nomenclatura; Número de diagonais; Soma dos ângulos 
internos e externos de um polígono; Polígonos regulares: ângulos interno, externo e central; Construção de 
um hexágono regular de qualquer área a partir da medida do ângulo central 
Área dos polígonos: retângulo, quadrado, paralelogramo qualquer, triângulo, losango e trapézio; Medidas 
de capacidade: relações entre medidas de volume e de capacidade; Volume de um bloco retangular 
Posições relativas entre reta e circunferência; Segmentos tangentes; Teorema dos quadriláteros 
circunscritos; Área do círculo; Volume de um cilindro reto 
Princípio multiplicativo da contagem; Cálculo da probabilidade de um evento; Soma das probabilidades de 
todos os elementos de um espaço amostral 
Gráficos de barras, colunas, linhas e setores: avaliação da adequação para representar um conjunto de 
dados; Organização dos dados de uma variável contínua em classes; Medidas de tendência central e de 
dispersão; Pesquisa censitária ou amostral; Planejamento e execução de pesquisa amostral 
 
Matemática - 9º ano 
Segmentos comensuráveis e incomensuráveis; Números irracionais; Teorema de Pitágoras; Números reais: 
representação na reta numérica 
Potenciação em R e suas propriedades; Potências com expoente inteiro negativo; Notação científica; 
Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas; Unidades de medida 
utilizadas na informática; Radiciação; Potências com expoente fracionário; Operações com radicais 
Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais; Porcentagens: fatores de 
aumento e de 
redução e cálculo de percentuais sucessivos; Juros: simples e compostos 
Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma 
transversal; Razão entre dois segmentos; Segmentos proporcionais; Teorema de Tales 
Polígonos semelhantes; Semelhança de triângulos; Teorema Fundamental da Semelhança; Casos de 
semelhança de triângulos  
Quadrado de um binômio; Produto da soma pela diferença de dois termos; Produto de Stevin: produto da 
forma (x + a)(x + b); 
Cubo do binômio; Casos de fatoração: fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois 
quadrados, trinômio quadrado perfeito; Fatoração do produto de Stevin; Fatoração do cubo da soma e do 
cubo da diferença de dois termos 
Equação de 2o grau; Resolução de equações completas e incompletas; Discussão das raízes; Relação entre 
os coe_ cientes e as raízes; Forma fatorada do trinômio do 2o grau 
Projeção de um ponto sobre uma reta; Projeção de um segmento sobre uma reta; Vistas ortogonais de 
figuras espaciais; Desenho de objetos em perspectiva 
Teorema de Pitágoras: verificações experimentais, demonstração e aplicações; Distância entre dois pontos 
no plano cartesiano; 
Ponto médio de um segmento de reta; Perímetro e área de figuras planas construídas no plano cartesiano 
Projeções no triângulo retângulo; Semelhanças no triângulo retângulo; Relações métricas no triângulo 
retângulo; Razões trigonométricas no triângulo retângulo; Ângulos de 30°, 45° e 60°; Aplicações práticas 
da Trigonometria 
Plano cartesiano e produto cartesiano; Relações e funções; Notação das funções; Domínio e imagem de 
uma função; 
Representações numérica, algébrica e gráfica de uma função; Funções crescentes e decrescentes; Razão 
entre grandezas de espécies diferentes 
Representação gráfica; Raízes ou zeros da função; Função linear; Função identidade; Discussão dos sinais 
de uma função do 1o grau 
Relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência; Teorema dos Quadriláteros 
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Inscritíveis; 
Relações entre cordas, entre secantes, entre secante e tangente e entre tangentes; Aplicações do Teorema 
de Pitágoras nas circunferências 
Probabilidade de ocorrência de eventos dependentes e independentes; Análise de gráficos divulgados pela 
mídia: identificação de elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação; Medida de 
tendência central; Representação de dados de uma pesquisa por meio do gráfico mais adequado; 
Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório 
Relações entre medidas de volume e de capacidade; Volumes de prismas e de cilindros retos  
Inscrição e circunscrição de polígonos; Polígonos regulares: construção de um polígono regular cuja 
medida do lado é conhecida, lados e apótemas; Área do hexágono regular; Área de um polígono regular 
qualquer 
 
L.E.M - Inglês – 6º ano  
English and I Imperatives; classroom language; alphabet; pronunciation; building vocabulary 
Family Subject Pronouns; verb be (af_ rmative); possessive adjectives; family members 
Friends Verb be (negative); yes/no questions; adjectives to describe people 
Home Verb be; wh-questions 
School Demonstratives; classroom language; school subjects 
Neighborhood There + Be (af_ rmative); prepositions of place: next to, across from 
Time Asking about time, when; time prepositions: in, on, at, before, after, past 
Shopping How much?; going shopping 
Communication Present continuous (af_ rmative); communications 
Arts (dance) Present continuous (negative); yes/no questions 
Body and movement Present continuous; wh-questions; parts of the body; verbs of movement 
Let’s try (food) Genitive; food 
Sports Present simple 
Energy (habits and routines) Present simple; sports 
Trash Present Simple: questions and negative; like to, want to, need to 
Water Frequency adverbs 
 
L.E.M – Espanhol – 6º ano 
Signos de puntuación;  
Pronombres personales sujeto 
Presente de indicativo – Verbos SER y ESTAR; Artículos 
Contracciones; Encuentros vocálicos y partición silábica 
Presente de indicativo; Femenino de los sustantivos 
Presente de indicativo – Verbos IR y VENIR; Plural de los sustantivos 
Pretérito imperfecto – Verbos regulares 
Verbos irregulares – Introducción 
Mucho y muy 
Los posesivos 
Presente de indicativo – Verbos irregulares 
Verbos de irregularidad común 
Los adjetivos; El plural de los adjetivos 
Verbo doler 
Ir + a + infinitivo 
Pronombres reflexivos 
Verbo gustar 
 
L.E.M – Inglês – 7º anoLEMódulo Conteúdos 
Friends Simple present × present continuous; polysemy 
Belonging Object pronouns 
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Rules Can/can't (permission) 
Bullying Re_ exive pronouns 
Pets Can/can't (ability)  
Arts (music) Past of Be 
Entertainment Could (past of can) 
Celebrations Simple past regular 
Consumerism Simple past irregular 
Travel Simple past yes/no questions and negatives 
Balance Simple past wh-questions 
Hygiene Used to (habits)  
Health disorders Past continuous 
Resources Past continuous  
Footprint Suggestions: Let's/ What about...  
Rs Articles: a/the  
 
L.E.M – Espanhol – 7º ano 
Cultura espanhola: literatura, pintura, geografia, folclore. 
Verbo 
Diversidade léxica da língua espanhola. 
Conceito de ordenar. 
As festas espanholas e hispano-americanas. 
Diferenças culturais. 
Colocação pronominal. 
Vocabulário de alguns ingredientes da gastronomia espanhola. 
Promones 
Produção de pequenas histórias. 
Vocabulário de especiarias presentes na cozinha espanhola. 
Concordância nominal. 
Estrutura do conto e da fábula. 
Uso do reflexivo se. Uso do recíproco se. 
Os advérbios. 
Produção de descrições e de um autorretrato. 
Vida e obra de pintores hispânicos. 
Biografia e autobiografia. 
Personagem de ficção: o herói. 
Os quadrinhos. 
A propaganda. 
Os heterogenéricos. 
 
 
L.E.M – Inglês – 8º anoeúdos 
Future will; construção de repertório lexical 
Future going to; construção de repertório lexical 
Con_ icts Will × Going to; construção de repertório lexical 
Idols Comparatives of equality; construção de repertório lexical; word formation: pre_ xes and suf_ xes 
Attitudes Comparatives 
Superlatives 
Urban art Comparatives and superlatives review; construção de repertório lexical; word formation: pre_ xes 
and suf_ xes 
TV and movies Countable and uncountable nouns; construção de repertório lexical; word formation: pre_ 
xes and suf_ xes 
Games Much/many 
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Hanging out Some/any 
Personal care No/none  
Cooking Few/a few 
Laughter is the best medicine Relative pronouns 
Moving around Relative pronouns; construção de repertório lexical  
Land use Relative pronouns; construção de repertório lexical 
NGOs Relative pronouns; construção de repertório lexical 
 
 
L.E.M – Espanhol – 8º ano 
Apócope La publicidad 
Pretérito pluscuamperfecto de indicativo El cumpleaños 
Condicional de indicativo – Verbos regulares; Condicional de indicativo – Verbos irregulares La carta 
Presente de subjuntivo Al teléfono 
Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo Los objetos de la mesa 
El uso de los porqués Actividades de ocio 
Pronombres relativos; Pronombres interrogativos Los juegos 
Pretérito perfecto de subjuntivo Los correos 
Palabras heterogenéricas; Grados del adjetivo Las artes 
Pretérito imperfecto de subjuntivo – Verbos regulares; Futuro de subjuntivo – Un tiempo en desuso En el 
aeropuerto 
Preposiciones El trá_ co 
Las conjunciones Enfermedades y medicamentos 
Preposiciones – Hacia y hasta El hotel 
Pronombres personales de objeto directo La o_ cina 
Pronombres personales de objeto indirecto La boda 
Sustantivos que cambian de signi_ cado según el género El clima 
 
 
L.E.M – Inglês – 9º anoulo Conteúdos 
Being alone Modal verbs: may & might  
Going out Modal verbs: may & might/connectors  
Saying no Modal verbs: must/mustn't/have to/connectors  
Volunteering Modal verbs review  
Teamwork Present perfect case 1  
Global English Present perfect/how long, since, for  
Cultural heritage Present perfect; just  
Translation Present perfect; questions; ever, already, yet  
Stories Present perfect × simple past  
Transitions (work) Verb tense overview  
Epidemics Question tags  
Food industry Reported speech  
Health as a right Reported speech – questions  
Go local First conditional  
Natural disasters Second conditional  
Conservation units (protected areas) First and second conditionals 
 
 
L.E.M – Espanhol – 9º ano 
De paseo por Andalucía – Léxico: La sevillana; Gramática: Construcciones con preposiciones 
Una gira por la Isla – Léxico: Ritmos cubanos y sus instrumentos; Gramática: Presente de subjuntivo con 
matiz de futuro 
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¿Y si fueras a Chile? – Léxico: Los gentilicios; Gramática: Oraciones condicionales I 
¡Arriba, Méjico! – Léxico: Artesanías de México; Gramática: Imperativo regular 
Un celeste corazón – Léxico: Platos típicos de Uruguay; Gramática: Oraciones condicionales II 
La casa de las orquídeas – Léxico: Flora y fauna ecuatoriana; Gramática: Formas no personales – gerundio 
e infi nitivo 
Decime cómo hablás y te diré de dónde sos – Los postres y dulces argentinos; Gramática: El voseo 
Pachamama – Léxico: La ropa de una chola paceña; Gramática: Acentuación ortográfi ca de los 
monosílabos 
La “Tierra de Gracia”– Léxico: Animales en peligro de extinción en Venezuela; Gramática: Palabras 
homónimas 
Tierra de los Incas – Léxico: Tipos de viviendas; Gramática: Paronomasia 
La Esmeralda del Continente – Léxico: Café para todos los gustos; Gramática: Palabras heterogenéricas y 
heterográfi cas 
El corazón de América – Léxico: El tereré; Gramática: Palabras heterosemánticas y heterotónicas 
El mundo Maya – Léxico: Material y diseño de las prendas de vestir; Gramática: Verbos de cambio 
Pese a sus montañas – Léxico: Así habla el típico hondureño; Gramática: Grados aumentativo y diminutivo; 
El comparativo y el superlativo 
Un puente entre las Américas – Tipos de sombreros y gorros; Gramática: Voz activa × voz pasiva 
El país de las aguas – Léxico: Documentos; Gramática: Interjecciones 
 
 
Ensino Religioso – 6º ano 
CRENÇAS RELIGIOSAS E FILOSOFIAS DE VIDA 
Tradição escrita: registro dos ensinamentos sagrados 
Ensinamentos da tradição escrita 
Símbolos, ritos e mitos religiosos 
 

Ensino Religioso – 7º ano 
CRENÇAS RELIGIOSAS E FILOSOFIAS DE VIDA 
Místicas e espiritualidades 
Lideranças religiosas 
Princípios éticos e valores religiosos 
Liderança e direitos humanos 
 

Ensino Religioso – 8º ano 
Crenças religiosas e filosofias de vida 
Crenças, convicções e atitudes 
Doutrinas religiosas 
Crenças, filosofias de vida e esfera pública 
Tradições religiosas, mídias e tecnologias 
 
Ensino Religioso – 9º ano 
Crenças religiosas e filosofias de vida 
Imanência e transcendência 
Vida e morte 
Princípios e valores éticos 
 
 
Filosofia - 6º ano 
Estou nem aí! 
Estamos no mundo 
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Desconfiar... Estranhar... Perguntar... 
Buscar respostas 
O jogo da verdade 
Quem sou eu? 
O que é o ser? 
Ser social – É isso que eu sou? 
Ser histórico – Existir no tempo e no espaço 
Ser sendo – Como será o amanhã? 
O planeta é sua casa – Sua vida depende da natureza 
Natureza e sociedade – Por que o ser humano transforma a natureza? 
O que o ser humano está fazendo com a natureza? 
Cada um na sua – Individualidade ou individualismo? 
Estamos juntos nessa – Respeito e responsabilidade 
A história é feita coletivamente 
 

Filosofia – 7º ano 
O que significa ser humano? 
Valores, hábitos e atitudes 
Pensar a realidade 
Reconhecer os limites e as possibilidades 
Viver humanamente 
Respeito ao diferente – Ser eu... sem negar o outro 
Cultura – Uma riqueza dos seres humanos 
Cultura – Uma construção plural 
Preconceito – Um abismo entre mim e o outro 
Diálogo – A ponte entre mim e o outro 
Igualdade 
Justiça – O que é justo para um é justo para o outro? 
Solidariedade – Construindo uma cultura de paz 
Participação e responsabilidade social 
Cidadania – A luta por direitos 
Democracia – Um por todos e todos por um 
 
Filosofia – 8º ano 
Assumir os rumos da própria vida – Pensando o tempo e a autonomia 
Autonomia – Exercício da responsabilidade 
Eu, o outro e a realidade 
Dizer não ao preconceito – Uma ação política 
É na escola que se aprende a agir? 
O ser humano nasce com um destino já traçado? 
Você é o que deseja ser? 
Trabalho – O fundamento do ser humano 
Trabalhar e consumir – Receita de vida feliz? 
O que eu quero é ser feliz – A felicidade – Mercadoria 
Tudo junto e misturado – Globalização e crise 
Todos estão linkados – Tecnologia, comunicação e redes sociais 
Qual o mundo possível? – Produção e consumo conscientes 
Projetando a vida – Qual vida pretendo construir? 
Pensando o tempo presente e o mundo no futuro – Qual mundo será construído? 
O desafio de crescer – Filosofando sobre o sentido de viver 

 
Filosofia – 9º ano 
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O que é a Filosofia? 
As primeiras grandes respostas: mito e religião 
Filosofia e Ciência 
Deduzindo e induzindo – Instrumentos do raciocínio humano 
Condições sociais para o nascimento da Filosofia 
Democracia, escravismo e imperialismo 
Sofistas, Sócrates e Platão – Tarefa e função da Filosofia 
Aristóteles 
Moral e ética 
Kant, Bentham e Stuart Mill 
Sujeito e objeto do conhecimento 
As crenças, a lógica e a dúvida como método 
Filosofia e crítica social 
 
 
 
 

Ensino Médio 
Proposta Pedagógica 

1ª Série 2ª série 3ª Série 
 

 

1ª Série 
 
Língua Portuguesa 
Gramática 
O que é Gramática? 
Adequação ao uso da linguagem – Os papéis dos interlocutores; Situações de uso; Variação linguística de 
estilo ou registro 
Os fonemas e suas representações gráficas – Função distintiva; Classificação; Encontros vocálicos; 
Encontros consonantais; Dígrafos 
Tonicidade e acentuação gráfica 
A estrutura das palavras – Elementos mórficos dos nomes e dos verbos 
Processos de formação das palavras 
Verbos e nomes – Classificação das palavras; sintagmas 
As relações entre as palavras – Seleção e combinação; Concordância; Regência; Transitividade; Referentes 
Morfossintaxe 
Substantivo – Classificação; Substantivos e contexto; Gênero, número e grau dos substantivos; 
Morfossintaxe do substantivo 
Artigo – Classificação; Morfossintaxe do artigo; Emprego e funções 
Sujeito – Tipos de sujeito; Formas de indeterminar o sujeito; Oração sem sujeito 
Pronomes – Classificação; pronomes pessoais e variação linguística 
Morfossintaxe dos pronomes 
Adjetivo – Locução adjetiva; Classificação dos adjetivos; Flexão e grau; Morfossintaxe do adjetivo 
Numeral – Flexão; Emprego; Morfossintaxe do numeral 
Termos relacionados aos nomes – Adjunto adnominal; Complemento nominal; Aposto; Vocativo 
Verbo – Elementos mórficos; Flexões verbais; Classificação 
Vozes e aspecto verbal – Voz ativa; Voz passiva; Voz reflexiva; Aspecto verbal 
Emprego das formas verbais – Modos verbais; Formas nominais; Emprego dos tempos verbais 
Predicado – Transitividade verbal; Núcleo do predicado; Tipos de predicado 
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Advérbio – Classificação; Grau do advérbio; Morfossintaxe do advérbio 
Termos relacionados ao verbo – Complementos verbais; Agente da passiva; Adjunto adverbial 
A vírgula no período simples – A vírgula, o sujeito e o predicado; A vírgula e os complementos; A vírgula e 
os termos acessórios 
Redação/Prod. Textual 
Ler e escrever  
Texto narrativo/narrativa curta/texto opinativo 
Níveis de linguagem  
Texto narrativo/texto dissertativo-argumentativo 
Tipos e gêneros textuais  
Texto narrativo/guia/relato pessoal 
Texto narrativo – Personagem, espaço e tempo  
Texto narrativo/crônica narrativa/conto 
Texto narrativo – Foco narrativo  
Texto narrativo/carta/página de diário 
Texto narrativo – Tipos de discurso  
Crônica narrativa/texto narrativo/reportagem 
Texto narrativo – Tempo verbal na narrativa  
Conto/crônica/narrativa 
Aspectos gramaticais – Pronomes de tratamento e vocativo  
Carta aberta/carta de reclamação/carta argumentativa 
Estudo da pontuação – Vírgula e ponto e vírgula  
Narrativa/página de diário/crônica 
Estudo da pontuação – Travessão, aspas e dois-pontos  
Carta aberta/artigo de opinião/texto dissertativo-argumentativo 
Conto  
Fábula, apólogo e parábola  
Relato pessoal  
Notícia  
Crônica  
Entrevista  
Aspectos gramaticais – Uso do imperativo  
Anúncio publicitário/receita/texto instrucional 
Texto argumentativo  
Artigo de opinião/crônica argumentativa/texto dissertativo-argumentativo 
Estratégias argumentativas  
Texto dissertativo-argumentativo/carta aberta 
Cartas argumentativas de solicitação e de reclamação  
Carta pessoal/carta de solicitação/carta de reclamação 
Carta aberta/carta pessoal/manifesto 
Carta do leitor  
Texto dissertativo-argumentativo padrão ENEM  
Literatura 
Introdução aos estudos da Literatura 
Trovadorismo 
Humanismo 
Classicismo 
Quinhentismo – Primeiras manifestações literárias no Brasil 
Barroco – Características, autores e obras - Barroco brasileiro 
Arcadismo 
Romantismo na Europa – Origens, autores e obras 
Romantismo no Brasil – Poesia: primeira fase 
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Romantismo no Brasil – Poesia: segunda e terceira fases 
Romantismo no Brasil – Prosa indianista e histórica 
Romantismo no Brasil – Prosa urbana e regional 
Realismo e Naturalismo na Europa 
Realismo no Brasil e o teatro brasileiro do século XIX 
Machado de Assis – Romance - Conto e crônica 
Naturalismo no Brasil – Características, autores e obras - Aluísio Azevedo e Raul Pompeia 
Parnasianismo 
Simbolismo 
Pré-Modernismo no Brasil – Contexto histórico, características, autores e obras - Augusto dos Anjos e 
Euclides da Cunha 
Lima Barreto, Monteiro Lobato e Graça Aranha 
 

Matemática 
 
Álgebra - Teoria dos Conjuntos I – Noção de conjunto; Conjunto e elemento; Conjuntos notáveis; 
Subconjuntos e relação de inclusão; Operações com conjuntos 
Teoria dos Conjuntos II – Problemas com conjuntos; Conjuntos numéricos 
Relação binária e função – Coordenadas cartesianas; Relações;  
Função - Função I – Domínio, contradomínio e imagem de uma função; Representação gráfica de uma 
função; Classificação das funções; Funções pares ou ímpares 
Função II – Função constante e funções crescente e decrescente; Função composta; Função inversa 
Função afim I – Definição; Casos particulares 
Função afim II – Variação da função afim; Gráfico de uma função definida por mais de uma sequência; 
Estudo do sinal da função afim 
Inequações do 1o grau – Inequação do 1o grau com uma variável; Trinômio do 2o grau 
Estudo da função quadrática I – Definição e valor numérico da função quadrática; Relações entre os 
coeficientes e as raízes da equação do 2o grau; Obtenção de uma equação do 2o grau a partir das raízes 
Estudo da função quadrática II – Zero ou raízes da função quadrática; Gráfico da função quadrática 
Estudo da função quadrática III – Valor máximo e ponto máximo de uma função quadrática; Valor mínimo 
e ponto mínimo de uma função quadrática 
Estudo da função quadrática IV – Estudo do sinal da função quadrática; Inequações do 2o grau; 
Inequações-produto e inequações-quociente do 2o grau 
Estudo da função modular I – Módulo de um número real; Definição de função modular 
Estudo da função modular II – Gráfico da função modular 
Equações modulares – Tipos de equação 
Inequações modulares 
Função exponencial 
Equações exponenciais – Resolução de uma equação exponencial 
Inequações exponenciais – Resolução de uma inequação exponencial 
Logaritmos – Definição; Consequências da definição 
Logaritmos – Propriedades operatórias – Cologaritmo; Antilogaritmo 
Funções e equações logarítmicas – Função logarítmica; Sistemas de logaritmos; Equações logarítmicas 
Inequações logarítmicas – Resolução de uma inequação logarítmica 
Logaritmos decimais – Característica e mantissa; interpolação logarítmica 
Trigonometria 
Arcos e ângulos na circunferência 
Unidades de medida de arcos e ângulos 
Trigonometria no triângulo retângulo 
Lei dos Senos e Lei dos Cossenos 
O sistema trigonométrico e o estudo da circunferência trigonométrica 
Relações trigonométricas – Seno e cosseno de um arco trigonométrico 
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Relações trigonométricas – Tangente de um arco trigonométrico 
Relações trigonométricas – Secante, cossecante e cotangente de um arco trigonométrico 
Relações fundamentais e derivadas 
Redução ao 1o quadrante 
Transformações trigonométricas – Adição e subtração de arcos 
Transformações trigonométricas – Arco duplo 
Transformações trigonométricas – Arco triplo e arco metade 
Transformações trigonométricas – Transformação em produto 
Funções trigonométricas – Função seno 
Funções trigonométricas – Função cosseno 
Funções trigonométricas – Função tangente e cotangente 
Funções trigonométricas – Função secante e cossecante 
Funções trigonométricas inversas 
Identidades trigonométricas 
Equações trigonométricas em seno e cosseno 
Outras equações trigonométricas 
Inequações trigonométricas em seno e cosseno 
Outras inequações trigonométricas 

 
 
Física 
Estudo dos movimentos – Movimento uniforme e movimento uniformemente variado 
Movimento vertical 
Vetores 
Cinemática vetorial e composição de movimento 
Lançamento oblíquo e lançamento horizontal 
Movimento circular 
Leis de Newton; Plano inclinado – Força de atrito 
Forças em trajetórias curvilíneas 
Trabalho e energia 
Impulso e quantidade de movimento 
Colisões mecânicas 
Gravitação universal 
Equilíbrio de um ponto material 
Equilíbrio de um corpo extenso 
Hidrostática I – Pressão; Densidade e massa específica; Pressão hidrostática e Teorema de Stevin; Pressão 
atmosférica 
Hidrostática II – Princípio de Pascal; Teorema de Arquimedes – Empuxo (E 
Introdução à Termologia – Termometria 
Dilatação térmica dos sólidos 
Dilatação térmica dos líquidos 
Calorimetria 
Mudança e diagrama de fases 
Gases ideais 
Termodinâmica – Primeira Lei da Termodinâmica 
Termodinâmica – Segunda Lei da Termodinâmica 
 
 
Química 
Introdução à Química – Estudo da matéria 
Análise imediata 
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Leis ponderais e atomística 
Átomo nuclear 
Átomo da Mecânica Quântica 
Classificação periódica dos elementos 
Propriedades periódicas e aperiódicas 
Ligações químicas I – Ligações iônicas e covalentes 
Ligações químicas II – Ligações covalentes e metálicas 
Hibridização dos orbitais 
Geometria molecular 
Polaridade molecular e forças intermoleculares 
Oxidação e redução 
Teorias ácido-base 
Funções inorgânicas – Ácidos e bases 
Funções inorgânicas – Sais 
Funções inorgânicas – Óxidos 
Reações químicas inorgânicas 
Métodos de balanceamento de equações químicas 
Cálculos químicos 
Cálculo estequiométrico I – Casos gerais da estequiometria, reagentes em excesso e reações sucessivas 
Cálculo estequiométrico II – Rendimento e pureza 
Estudo dos gases I – Características gerais e leis do estado gasoso, equação geral do estado gasoso e de 
Clapeyron 
Estudo dos gases II – Misturas gasosas: Leis de Dalton e de Amagat e massa específica de um gás, difusão 
e efusão gasosas (Lei de Graham) 

 
Biologia 
Compostos inorgânicos e orgânicos 
Estrutura celular 
Núcleo e divisão celular 
Desenvolvimento embrionário I – Introdução à Embriologia, gastrulação, organogênese 
Desenvolvimento embrionário II – Anexos embrionários 
Desenvolvimento embrionário III – Embriogênese humana 
Tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular e pele humana 
Tecidos conjuntivos – Características gerais e tecido conjuntivo propriamente dito 
Tecido adiposo e cartilaginoso 
Tecido ósseo e sistema esquelético; Tecido hematopoiético e sanguíneo 
Sistema imunitário e linfático 
Tecido muscular; Tecido nervoso 
Sistema digestório; Sistema cardiovascular 
Sistema respiratório; Sistema excretório 
Sistema nervoso I – Divisão, origem embrionária e sistema nervoso central 
Sistema nervoso II – Medula espinal, sistema nervoso periférico e sistema nervoso autônomo 
Sistema endócrino I – Características gerais e hipófise 
Sistema endócrino II – Glândula tireóidea, glândula paratireóidea, suprarrenais, pâncreas endócrino, 
testículos e ovários 
Sistema sensorial I – Células receptoras, tato, olfato e paladar 
Sistema sensorial II – Audição e visão 
A diversidade da vida 
A classificação moderna na Biologia e os reinos dos seres vivos 
Vírus – Características gerais e classificação 
Doenças causadas por vírus 
Reino Monera 
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Doenças causadas por bactérias 
Reino Fungi 
Doenças causadas por fungos 
Reino Protoctista – Algas – Protozoários - Doenças causadas por protozoários 
Filo Porifera / Cnidaria / Filo Platyhelminthes / Filo Nematoda / Filo Mollusca / Filo Annelida / Filo 
Arthropoda / Filo Echinodermata / Filo Chordata – Protocordados 
Filo Chordata – Ágnatos e subclasse Pisces / Filo Chordata – Anfíbios e répteis / Filo Chordata – Aves / Filo 
Chordata – Mamíferos 
 
História 
Por que estudar História? 
Os humanos dominam a Terra 
As primeiras civilizações 
Civilizações antigas do Oriente Médio 
Grécia Antiga 
Os primeiros séculos de Roma 
O Império Romano 
O mundo árabe-muçulmano e os reinos africanos 
O mundo medieval 
Baixa Idade Média 
A formação dos Estados nacionais e o absolutismo 
Renascimento e a Reforma Protestante 
As Grandes Navegações e o mercantilismo 
Civilizações pré-colombianas e conquista espanhola 
Impérios coloniais 
Índios no Brasil e Período Pré-Colonial 
Início da colonização na América portuguesa 
Escravidão 
O poder do açúcar 
Avanço da colonização 
Revolução Inglesa e Iluminismo 
Revolução Industrial 
Independência dos Estados Unidos e da América Espanhola 
A sociedade do ouro 
Geografia 
O olhar geográfico 
A Terra no Universo 
Localização e orientação espacial 
Cartografia: representações do espaço geográfico 
A geologia do planeta Terra 
Sociedades vulneráveis perante o tectonismo 
Geomorfologia: as transformações do relevo 
A atmosfera 
Diferentes climas e formações vegetais 
Os domínios morfoclimáticos do Brasil 
Desmatamento e desertificação 
A hidrosfera 
Debate ecopolítico: evolução, impasses e alternativas 
Mudanças climáticas 
Das cavernas à industrialização 
As primeiras fases da Revolução Industrial 
A Terceira Revolução Industrial 
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O mundo globalizado 
Os desafios do suprimento energético 
Dinâmica industrial 
Dinâmica industrial no Brasil 
A explosão urbana 
A complexa vida urbana 
Ecologia das grandes cidades 
 
 

L.E.M. Inglês 
Identity – BE + Subject pronouns 
Friendship – Possessive adjectives + WH- questions 
Teen World – Present continuous; object pronouns; subject pronouns 
Time – Refl exive pronouns; linking words (so, yet) 
Environment 
Consumerism – Possessive pronouns 
Eco Footprint – Present simple 
Biodiversity – Interrogative pronouns 
Technology 
Social media – Present simple (frequency adverbs) 
Games – Future simple (will) 
Media – Future (going to) 
Big data – Connectors (so, because) 
Visual arts – Past simple (verb BE) 
Photography – Past simple (regular verbs) 
Narrative art – Past simple (irregular verbs) 
Health 
The perfect machine – Verb can (ability) 
Mens sana, corpore sano – Verb should 
Medicine – Verb must 
Genome Project – Connectives 
GM Crops – Modifi ers (a lot of, much, many, few, little) 
Science 
Innovation – Comparatives 
Engineering – Superlatives 
Celestial bodies – May/might 
Biomes – Present perfect (for, since) 
Archaeological sites – Present perfect (just, yet, already) 

L.E.M. Espanhol 
El alfabeto; Presentaciones; Saludos y despedidas; Los gentilicios; Los signos ortográficos 
Las asignaturas – Pronombres personales sujeto 
Las profesiones – Verbos Ser y Estar 
La hora – Los numerales 
La boda – Verbos regulares en presente de indicativo 
Los meses y las estaciones del año – Los artículos 
Días de la semana y la fecha – Artículo neutro (lo) 
La rutina – Reglas de eufonía 
La familia – Los posesivos (adjetivos y pronombres) 
Relaciones interpersonales – Verbo tener; Tener × Haber 
El cuerpo humano – Verbos en imperativo afi rmativo 
Tipos y síntomas de enfermedades – Verbo doler 
Enfermedades causadas por el cigarrillo – Verbos en imperativo negativo 
Los deportes – Verbo gustar 
La ciudad – Verbo haber × estar 
El argot / jerga juvenil; Lugares de ocio – Las preposiciones 
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Medios de transporte – Locuciones prepositivas 
Aparatos científi cos – Género de los sustantivos y adjetivos; Sustantivos compuestos 
El coche – Formación del plural 
La casa – Adverbios y locuciones adverbiales; Algunas expresiones idiomáticas 
Accesorios de limpieza – Acentuación gráfi ca 
La ofi cina – Usos de muy y mucho 
Los alimentos – Pesos y medidas; Conjunciones 
Los colores – El vestuario; Los pronombres indefi nidos 
 
Filosofia 
Filosofia e ética 
É possível definir a liberdade? 
Liberdade como pensamento e atitude 
Dever, valor e liberdade 
O ser humano como ser racional 
O ser humano como ser de várias facetas 
O ser humano como indivíduo e ser social 
O sagrado e o profano (Filosofia da religião) 
Transcendência e imanência 
Religião e Filosofia, fé e razão 
Filosofia, religião e tolerância 
A questão da beleza 
Em busca da beleza 
Filosofia, arte e cultura 
Filosofia, trabalho e vida 
Trabalho, política e sociedade 
A condição social e privada do ser humano 
Formas de governo e de sociedade 
Filosofia e direito 
O que é o conhecimento? 
Filosofia e verdade 
Filosofia e ideologia 
Filosofia e Lógica 
Filosofia, conhecimento e ciência 

 
 
Sociologia 
O que é Sociologia? 
O nascimento da Sociologia 
Relações sociais e instituições de poder 
Sociedade dos indivíduos 
O trabalho nas diferentes sociedades 
Estratificação e desigualdade social 
Movimentos sociais e de classe 
O que é cultura? 
Cultura e ideologia 
Cultura e indústria cultural 
Diversidade cultural 
Sociologia urbana 
A vida nas grandes cidades 
Cidadania e democracia 
O novo espaço rural e a reforma agrária 
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Industrialização e meio ambiente 
Problemas ambientais contemporâneos 
Políticas públicas e proteção ao meio ambiente 
Desenvolvimento sustentável 
Problemas globais, perspectivas locais 
Intolerância e violência 
Terrorismo e crise migratória 
Educação e pobreza na América Latina 
Tecnologias e novas redes de sociabilidades 
 
Arte 
A cor como linguagem não verbal – O poder das cores; Aspectos psicológicos e culturais das cores 
Teoria cromática – As cores e seu funcionamento; Divisão e subdivisão das cores 
Teoria tricromática – As cores na fotografia e a impressão de cores; Cores e imagens em movimento 
Simbolismo e harmonias – A simbologia das cores; Harmonias das cores 
Arte e ritual – Manifestações artísticas e rituais; Arte rupestre no Brasil 
Magia e decoração – Arte pré-colombiana; Arquitetura e escultura pré-colombianas; Arte africana; 
Máscaras, músicas e danças africanas 
Arte pré-cabralina e tradição cultural indígena – Manifestações da cultura indígena; A pintura corporal; 
Artes da fibra e arte plumária; Cerâmica marajoara; Cultura Santarém; 
O corpo como suporte para pintura 
A arte e o sagrado – Arte e imortalidade da alma; O estilo na arte egípcia; Manifestações da música e da 
dança no sagrado 
O domínio do belo – Influências e transformações; Harmonia, equilíbrio e simetria – cânones; Arte 
helenística 
Arte e poder – A arquitetura; A arte e o poder – escultura e pintura 
Arte no Oriente Antigo – Arte na China e no Japão 
Arte e doutrina – Arte bizantina e arte medieval; Representação espiritual do corpo; O livro ilustrado: 
iluminuras; A escrita da música: canto gregoriano; Mosaicos, afrescos e vitrais; 
Arquitetura medieval 
Regras da ilusão – O Renascimento e uma nova perspectiva na arte; Individualidade do artista; Luz e cor: 
sfumato; Pintura a óleo, perspectiva; Renascença do Norte 
Popularização da imagem – Reprodução da imagem no período renascentista; A popularização do acesso 
às imagens por meio das reproduções 
Harmonia em três dimensões – A arquitetura; A escultura; A imposição do belo 
Música e teatro para todos – Polifonia, música instrumental e dança; Espaços cênicos e Commedia 
dell'Arte; O teatro elisabetano 
Arte e propaganda – Luz e sombra; Trompe-l'oeil; Música barroca e ópera 
Dramaticidade edificada – Arquitetura e escultura 
A grande encenação – Barroco e espetáculo; Apresentações musicais 
As manifestações do Barroco no Brasil e na América do Sul – Pintura, escultura e arquitetura na América 
Latina; Pintura, escultura e arquitetura barrocas no Brasil; Música barroca 
Arte e realidade – O Neoclassicismo e a reinvenção dos padrões greco-romanos; O Romantismo e a 
paisagem que expressa emoção; O Realismo como expressão dos fatos sem idealizações 
Impressões da realidade – O Impressionismo e as investigações sobre a representação da luz; Escultura e 
música na virada do século XIX para o XX; Impressionismo no Brasil 
Luzes, câmera, ação! – Fotografia e cinema: desenvolvimento da tecnologia e das linguagens; Mudanças 
na produção e circulação de imagens técnicas; Produções em mídias contemporâneas 
Os espaços legitimadores da arte e a magia do cinema – Galerias e salões de arte; Museus; A magia do 
cinema; O nascimento de uma linguagem; O cinema no Brasil 
 
Ensino Religioso 
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Reflexões bíblicas - milagres 
Campanha da Fraternidade 
Estudo e debates sobre o Lema e o Tema da Campanha da Fraternidade  
Identidade: quem sou eu? 
A realidade do jovem no Brasil 
Reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus 
Reflexão bíblica: Caminhos da juventude 
Dinâmicas com músicas / Filmes 
Afetividade / Sexualidade 
Gratidão / Santidade e juventude 
Aborto / A experiência dos erros 
A vida de Jesus 
 
 
Educação Física 
Manejo de bola 
Passes e dribles 
Fintas 
Posicionamentos e sistemas 
Sistemas de defesa 
Goleiro 
Lançamentos 
Jogo 
Voleibol 
Basquetebol 
Handebol 
Futsal 
 
 
2ª série 
 
Língua Portuguesa 
Gramática: Escrita e oralidade 
Variação linguística  
Enunciação  
Referenciação  
Coesão gramatical  
Organizadores textuais  
Concordância nominal/verbal  
Conectivos: conjunção e preposição  
Regência nominal / verbal  
Período composto / A coordenação  
Orações coordenadas / A subordinação  
Orações substantivas / Orações adjetivas  
Funções sintáticas do pronome relativo  
Orações adverbiais  
A pontuação no período composto  
Operadores argumentativos  
A reprodução das falas e sua gramática  
Figuras de sintaxe  
A gramática nos exames 
Introdução à Estilística  
Estilística Fônica / Estilística Léxica / Estilística Sintática  
Inferências – Música  
Intencionalidade discursiva  
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Intertextualidade discursiva  
Iconicidade linguística  
Análise crítica do discurso  
Relações lógico-semânticas – Enunciados de conteúdos dependentes e de conteúdos independentes  
Coesão e coerência textuais  
Inferências – Tirinhas / Charges e cartuns  
Imagens e símbolos para o ENEM  
Gráficos para o ENEM  
Hipertexto  
Semântica da pontuação  
Semântica dos tempos verbais  
Ambiguidade  
Leitura de textos interdisciplinares / de textos jornalísticos / de textos poéticos / de artes plásticas 
Redação 
A produção de textos e o ENEM – Avaliação de competências  
Texto dissertativo-argumentativo/carta argumentativa/crônica argumentativa  
A produção de textos e o ENEM – Análise do tema a partir das informações da coletânea  
Editorial/texto dissertativo-argumentativo/artigo de opinião  
Tese e plano de texto  
Texto dissertativo-argumentativo/reportagem/crônica argumentativa para blog  
Os argumentos  
Editorial/artigo de opinião/texto dissertativo-argumentativo  
Conclusão – Proposta para temas gerais  
Crônica argumentativa/texto dissertativo-argumentativo/carta argumentativa  
Conclusão – Proposta com ação efetiva  
Texto dissertativo-argumentativo/artigo de opinião/carta argumentativa  
Estrutura do texto dissertativo-argumentativo  
Artigo de opinião/texto dissertativo-argumentativo/editorial  
Objetividade e subjetividade na argumentação  
Texto dissertativo-argumentativo/crônica argumentativa/reportagem  
Debate regrado  
Artigo de opinião/carta argumentativa/texto dissertativo-argumentativo  
Estabelecimento de relações de sentido  
Texto dissertativo-argumentativo/reportagem/editorial  
Recursos de coesão textual – Epíteto, nominalização, sinonímia e síntese  
Crônica argumentativa/carta argumentativa/texto dissertativo-argumentativo  
Recursos de coesão textual – Pronomes, numerais e advérbios pronominais  
Reportagem/texto dissertativo-argumentativo/editorial  
Coerência textual  
Artigo de opinião/texto dissertativo-argumentativo/editorial  
Vocabulário – Adjetivos, lugares-comuns e modismos  
Artigo de opinião/texto dissertativo-argumentativo/carta argumentativa  
Narrativa aplicada à argumentação  
Texto dissertativo-argumentativo/crônica argumentativa  
Artigo de opinião/texto dissertativo-argumentativo  
Editorial/texto dissertativo-argumentativo  
Reportagem/texto dissertativo-argumentativo  
Vocabulário – Palavras abstratas, repetições desnecessárias, aspas e uso do etc.  
Descrição  
Texto dissertativo-argumentativo/texto descritivo  
Descrição aplicada à argumentação  
Texto dissertativo-argumentativo  
Resenha crítica  
Texto dissertativo-argumentativo/resenha crítica/artigo de opinião  
Texto de divulgação científica e verbete/texto dissertativo-argumentativo 
Literatura 
O contexto artístico no início do século XX  
Arte do século XX – As vanguardas: Cubismo, Futurismo e Fauvismo  
Arte do século XX – As vanguardas: Expressionismo, Surrealismo e Dadaísmo  
Modernismo em Portugal – Grupo de Orpheu e Florbela Espanca  
Fernando Pessoa – Ortônimo, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares  
Modernismo no Brasil – Geração de 22: Fase de Destruição: Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e 
Alcântara Machado  
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Geração de 30: Fase de (Re)Construção – Prosa I: José Lins do Rego e Rachel de Queiroz  
Geração de 30: Fase de (Re)Construção – Prosa II: Jorge Amado e Erico Verissimo  
Geração de 30: Fase de (Re)Construção – Prosa III: Graciliano Ramos  
Geração de 30: Fase de (Re)Construção – Poesia I: Murilo Mendes e Jorge Lima  
Geração de 30: Fase de (Re)Construção – Poesia II: Cecília Meireles e Vinicius de Moraes  
Geração de 30: Fase de (Re)Construção – Poesia III: Carlos Drummond de Andrade  
Geração de 45: Fase de Maturidade – Prosa I: Clarice Lispector  
Geração de 45: Fase de Maturidade – Prosa II: Guimarães Rosa  
Geração de 45: Fase de Maturidade – Poesia: João Cabral de Melo Neto e Mario Quintana  
Introdução à literatura brasileira contemporânea – Hibridismo e intermidialidade  
Tendências contemporâneas na Literatura – Concretismo e Neovanguardas  
Poesia marginal e contemporânea  
Prosa contemporânea no Brasil  
Literatura portuguesa contemporânea – Lobo Antunes e José Saramago  
Literatura africana contemporânea de língua portuguesa 
 
 

Matemática 
Progressão aritmética I – Sequências; Progressão aritmética (P.A.); Razão; Notações especiais; Termo geral da P.A. e 
propriedades; Soma dos termos equidistantes dos extremos  
Progressão aritmética II – Interpolação aritmética; Soma dos n primeiros termos de uma P.A.  
Progressão geométrica I – Razão; Classificação; Notações especiais; Termo geral da P.G.; Propriedades da P.G.; Interpolação 
geométrica  
Progressão geométrica II – Soma dos n termos de uma P.G. finita; Soma dos termos de uma P.G. infinita  
Progressão geométrica III – Produto dos termos equidistantes dos extremos de uma P.G.; Produto dos n primeiros termos de uma 
P.G.; Dízimas periódicas; Relações entre P.G. e juros compostos  
Matrizes – Conceitos básicos – Montagem de matrizes; Tipos de matrizes; Igualdade de matrizes  
Operações com matrizes – Adição, subtração e multiplicação de um número real por matriz  
Multiplicação de matrizes  
Determinantes I – Definição e regras práticas  
Determinantes II – Teoremas e propriedades  
Sistemas lineares I – Solução e classificação de um sistema linear  
Sistemas lineares II – Resolução de um sistema linear por escalonamento e por determinantes  
Sistemas lineares III – Discussão de um sistema linear  
Análise combinatória I – Princípio Fundamental da Contagem; Fatorial  
Análise combinatória II – Arranjos simples  
Análise combinatória III – Permutações simples; Permutações com elementos repetidos; Permutações circulares  
Análise combinatória IV – Combinações simples  
Binômio de Newton – Número binomial  
Probabilidade I – Definição, propriedades e adição de probabilidades  
Probabilidade II – Probabilidade condicional e multiplicação de probabilidades  
Probabilidade III – Distribuição binomial  
Estatística I – Variável e tabelas de frequências  
Estatística II – Medidas de centralidade e variabilidade  
Estatística III – Medidas de dispersão 
Geometria de posição  
Triângulo retângulo  
Projeções, ângulos e distâncias  
Estudo de Triângulos e Polígonos  
Poliedros  
Unidades de área e unidades de volume  
Prismas / Pirâmide / Tronco de pirâmide  
Circunferência e círculo  
Cilindro  
Cone / Tronco de cone  
Esfera / Partes da esfera  
Inscrição e circunscrição de sólidos  
Sistema cartesiano  
Divisão de segmentos  
Equação da reta  
Trabalhando com o coeficiente angular da reta  
Distância entre ponto e reta  
Equações da circunferência  
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Posições relativas de duas retas  
Inequações do 1o e do 2o grau 

 
Física 
Introdução à Óptica Geométrica  
Reflexão da luz e espelhos planos  
Associação, translação e rotação de espelhos planos  
Espelhos esféricos  
Estudo analítico dos espelhos gaussianos  
Refração da luz – Leis da refração  
Refração da luz – Ângulo limite ( ˆL )  
Dispersão da luz e reflexão total  
Lâminas de faces paralelas e dioptro plano  
Prisma  
Lentes esféricas I – Tipos de lentes e seus elementos geométricos; Formação da lente e seus elementos  
Lentes esféricas II – Equação de Gauss  
Instrumentos ópticos  
Defeitos da visão – Ametropias  
Movimento harmônico simples – Características do MHS  
Movimento harmônico simples – Funções do MHS  
Ondas – Característica da onda e equação da onda  
Interferência de ondas  
Acústica – O som e suas características  
Acústica – Efeitos sonoros  
Acústica – Cordas sonoras  
Acústica – Tubos sonoros  
Acústica – Efeito Doppler  
Análise dimensional – Grandeza física, unidades de medida e dimensionamentos de grandezas 
Cargas elétricas – Processos de eletrização  
Lei de Coulomb  
Campo elétrico – Característica do vetor campo elétrico  
Campo elétrico em condutores  
Potencial elétrico – Trabalho da força elétrica  
Potencial elétrico – Diferença de potencial (d.d.p.)  
Corrente elétrica  
Potência elétrica e energia  
Resistores elétricos – Primeira e segunda leis de Ohm  
Associação de resistores – Associação em série e em paralelo  
Associação de resistores – Associação mista  
Medidas elétricas  
Geradores – Características dos geradores; Equação do gerador  
Geradores – Associação de geradores  
Receptores elétricos – Características dos receptores; Equação do receptor  
Leis de Kirchhoff  
Capacitores – Capacitância elétrica; Associação de capacitores  
Capacitores em circuitos elétricos  
Circuitos especiais  
Campo magnético – O ímã  
Campo magnético – Campo magnético gerado pela corrente  
Campo magnético – Linhas de campo  
Força magnética – Força magnética sobre cargas elétricas  
Indução magnética – Força magnética sobre a corrente elétrica 
 
 
Química 
Introdução ao estudo da Química Orgânica  
Estudo das cadeias carbônicas  
Hibridização do carbono  
Identificação das funções orgânicas  
Regras básicas de nomenclatura orgânica  
Estudo dos hidrocarbonetos  
Ressonância e aromaticidade  



1

 

 

Petróleo e combustíveis fósseis  
Biocombustíveis  
Impactos ambientais dos combustíveis  
Estudo das funções oxigenadas I – Alcoóis, fenóis, éteres e cetonas  
Estudo das funções oxigenadas II – Ácidos carboxílicos, aldeídos, ésteres e sais orgânicos  
Estudo das funções oxigenadas III – Anidridos de ácidos, cloretos de ácidos carboxílicos e ácidos sulfônicos  
Estudo das funções nitrogenadas, haletos orgânicos e compostos de Grignard  
Isomeria constitucional / Isomeria configuracional geométrica / Isomeria configuracional óptica  
Introdução ao estudo de reações orgânicas  
Reações de adição / Reações de substituição  
Substituição em aromáticos  
Reações orgânicas de oxirredução  
Reações de eliminação em alcoóis, esterifi cação, transesterificação e saponificação  
Polímeros – Classificação 
Dispersões  
Soluções  
Concentração das soluções  
Diluição das soluções  
Mistura de soluções sem reações químicas  
Mistura de soluções com reações químicas  
Propriedades coligativas  
Termodinâmica Química  
Termoquímica I – Fatores que infl uenciam o ΔH e tipos de ΔH 10 3 Termoquímica II – Cálculos do ΔH pelo(a): calor de 
formação, Lei de Hess e energia de ligação  
Cinética Química I – Velocidades média e instantânea  
Cinética Química II – Fatores que alteram a velocidade de uma reação  
Cinética Química III – Lei da Velocidade das Reações Químicas  
Radioatividade  
Equilíbrio químico  
Deslocamento de equilíbrio  
Equilíbrio iônico da água – pH e pOH  
Hidrólise salina e solução-tampão  
Produto de solubilidade – Kps  
Eletroquímica I – Potencial padrão de redução e proteção contra a corrosão  
Eletroquímica II – Pilhas: células galvânicas ou voltaicas  
Eletroquímica III – Pilhas comerciais  
Eletroquímica IV – Células eletrolíticas; Eletrólise ígnea e em meio aquoso  
Eletroquímica V – Aspectos quantitativos da eletrólise 
 
 

Biologia 
Pré-Mendelismo e Genética Mendeliana  
Redescoberta do trabalho de Mendel, mono-hibridismo e estudo de heredogramas  
Herança autossômica monogênica, penetrância e expressividade  
Dominância incompleta, codominância, alelos letais, pleiotropia e alelos múltiplos  
Genética do sangue e eritroblastose fetal  
Herança dos cromossomos sexuais  
Lei da Segregação Independente e interação gênica  
Herança quantitativa ou poligênica  
Mapas de ligação gênica – Linkage  
DNA – Material genético e genética do funcionamento dos genes  
Tecnologia do DNA recombinante e suas aplicações  
Mutações gênicas e cromossômicas  
Desvendando o genoma humano  
Câncer – Genética do controle celular aberrante  
História da vida na Terra e evidências da evolução  
Teorias evolutivas  
Neodarwinismo  
Tipos de seleção natural  
Bases genéticas da evolução  
Noções de filogenética  
Processo de especiação  
Divisão do tempo geológico  
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Características e classificação dos primatas  
Evolução humana 
Introdução ao reino Plantae  
Briófitas  
Pteridófitas 
Gimnospermas  
Angiospermas  
Histologia vegetal – Tecidos meristemáticos e permanentes  
Morfologia e anatomia da raiz  
Morfologia e anatomia do caule  
Morfologia e anatomia da folha  
Morfologia e anatomia da flor  
Morfologia e anatomia do fruto e da semente  
Fisiologia da absorção – Condução e transpiração  
Hormônios vegetais  
Efeito da luz no desenvolvimento da planta  
Introdução à Ecologia; Cadeias e teias alimentares  
Fluxo de energia, produtividade nos ecossistemas e pirâmides ecológicas 
Ciclos biogeoquímicos  
Relações ecológicas  
Biomas e vegetação litorânea  
Ecossistemas aquáticos  
Ecologia de populações  
Sucessão ecológica  
Desequilíbrio em ecossistemas – Causas e consequências  
Desequilíbrio em ecossistemas – Leis básicas de legislação ambiental 
 
 

História 
Revolução Francesa – Origens e apogeu  
Império Napoleônico e Congresso de Viena  
Da crise do sistema colonial à independência  
Primeiro Reinado  
Período Regencial 
Segundo Reinado – Política interna e economia 
Segundo Reinado – Política externa e crise do império  
A Europa no século XIX – Revoltas populares e unificações italiana e alemã  
EUA no século XIX e imperialismo  
Primeira República – De 1889 a 1914  
Primeira Guerra Mundial  
Revolução Russa  
Primeira República – De 1914 a 1930  
Período Entreguerras – Crise de 1929 e regimes totalitários  
Segunda Guerra Mundial  
Era Vargas  
Guerra Fria  
Descolonização asiática e africana; Revoluções na América Latina  
Governos liberais e democráticos no Brasil  
Ditadura Civil-Militar – Da implantação do regime à redemocratização  
Nova Ordem Mundial – Novas configurações políticas  
Nova Ordem Mundial – América Latina  
O mundo no século XXI  
Governos atuais no Brasil 

 
Geografia 
A produção dos espaços rurais  
O espaço agrário nos países desenvolvidos  
O espaço agrário nos países em desenvolvimento  
A questão da reforma agrária  
Desigualdades socioeconômicas: vários mundos no mundo  
As contradições socioeconômicas do mundo globalizado  
A regionalização do território brasileiro  
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Rede de transportes: o mundo conectado e em movimento  
Expansão do turismo no Brasil e no mundo  
Comércio global – O fluxo de mercadorias  
Sistema financeiro mundial  
Estrutura e distribuição populacional  
Cultura e migrações – A dinâmica das identidades regionais  
Espaços de tensão migratória e xenofóbica  
A estrutura da ONU  
O poder global e os blocos econômicos  
O Brasil e o comércio multilateral  
O terceiro setor e as mobilizações sociais  
Principais impasses na gestão do mundo globalizado  
Nacionalismos históricos e tensões políticas  
Oriente Médio – tradicional espaço de tensão mundial  
Herança da Guerra Fria na geopolítica do século XXI  
O terrorismo internacional  
Conflitos regionais e suas conexões globais 
 
 

L.E.M - Inglês 
Lifestyles – Present perfect × Past simple  
Values – Present perfect continuous  
Cultural industries – Past progressive + connectors: while and when  
Mobility – Indefinite pronouns: some, any, no  
Environment  
Water – Defi nite and indefi nite articles (a/an, the)  
Indigenous peoples – Past perfect  
Green energy – Causative verbs  
Technology  
Artifi cial intelligence – Zero/fi rst conditional  
Better life – Second conditional  
Cutting-edge technology – Third conditional  
Coding – Relative clauses  
Arts / Literature – Relative clauses (continuação)  
Performing arts: dance & theater – Question tags  
Performing arts: music – Connectors  
Health  
Body image/body language – Reported speech  
Addictions – Reported speech  
Movement/sports/health – Infi nitive/gerund  
Overcoming disabilities – Infi nitive/gerund  
Public health – Position of adverbs  
Science  
Life sciences – Passive  
Changes – Passive  
Neuroscience – Future continuous  
Physical sciences – Verb tense overview  
Education – Verb tense overview 
 
 

L.E.M - Espanhol 
Comprensión lectora; Objetos personales – Pronombres complemento directo e indirecto  
Comprensión lectora; Ocio, maneras de relajar, viaje – Tiempos compuestos  
Comprensión lectora; Fiestas familiares y populares de España – Pretérito imperfecto de indicativo  
Comprensión lectora; Fiestas populares de Hispanoamérica – Pretérito perfecto × pretérito indefi nido  
Comprensión lectora; Culturas y tribus urbanas – Pretérito pluscuamperfecto de indicativo y de subjuntivo  
Comprensión lectora; La religión – Pretérito perfecto e imperfecto de subjuntivo  
Comprensión lectora; La música – Oraciones condicionales  
Comprensión lectora; El cinema – Irregularidades verbales  
Comprensión lectora; La literatura y sus géneros – Verbos de irregularidad propia  
Comprensión lectora; Gitanismos – Verbos terminados en -iar/-uar/-uir  
Comprensión lectora; Las adicciones – Perífrasis verbales  
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Comprensión lectora; El fútbol – Expresiones de deseo  
Comprensión lectora; Informática – Usos del verbo HABER  
Comprensión lectora; La prensa, la televisión y la radio – Discurso directo × discurso indirecto  
Comprensión lectora; Estructuras de gobierno – Apócope I  
Comprensión lectora; Las monedas – Apócope II  
Comprensión lectora; Sistema fi nanciero y comercio – Verbos de cambio  
Comprensión lectora; La ofi cina de correos – Voz activa y voz pasiva  
Comprensión lectora; Los sentimientos – Locuciones prepositivas  
Comprensión lectora; Medio ambiente – Uso de los porqués  
Comprensión lectora; Los animales – Divergencias léxicas  
Comprensión lectora; Razas de perros – Divergencias léxicas  
Comprensión lectora; El dentista – Las interjecciones  
Comprensión lectora; Crímenes y criminales – Pronombres y adjetivos relativos 

 
 
Ensino Religioso 
Reflexões bíblicas - milagres 
Campanha da Fraternidade 
Estudo e debates sobre o Lema e o Tema da Campanha da Fraternidade  
Identidade: quem sou eu? 
A realidade do jovem no Brasil 
Reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus 
Reflexão bíblica: Caminhos da juventude 
Dinâmicas com músicas 
Afetividade / Sexualidade / Gratidão / Aborto 
Santidade e juventude 
A experiência dos erros 
A vida de Jesus 

 
Filosofia 
Felicidade e Filosofia no pensamento antigo  
Filosofia e morte  
Eros e Filosofia  
Filosofia e bioética  
Visão moderna do ser humano  
Tecnologia e sociedade  
Como se tornar quem você é  
Religião e Estado  
Metafísica  
Crítica à metafísica  
Metafísica após a crítica  
O gosto e a educação para o Belo  
A arte na Era Contemporânea  
Indústria cultural  
O papel do Estado na vida social  
Sociedade e controle  
A questão das massas  
As faces do totalitarismo  
Projetos econômicos e políticos – Liberalismo e socialismo  
O que é a linguagem?  
Linguagem e percepção de mundo  
Metodologia científica  
Ciência e sociedade  
Como pensar com a Filosofia? 

 
 
Sociologia 
O que é a Sociologia?  
Sociologia clássica  
Sociologia contemporânea  
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Sociologia brasileira  
O trabalho ao longo da história  
O trabalho como elemento estrutural da vida da sociedade  
Conceitos de trabalho  
Definições de cultura  
Cultura e identidade  
A análise sociológica da religião  
A indústria cultural do Brasil  
Formação do Estado moderno  
Poder, Política e Estado  
O Brasil sob o olhar dos sociólogos  
Economia e sociedade  
Desigualdades sociais  
Direitos e cidadania  
Formas de participação política  
Ditadura, autoritarismo e totalitarismo  
Identidade na modernidade  
Sociologia do conhecimento e a Teoria dos Sistemas  
Razão comunicativa: uma (re)abertura para a democracia  
Dos direitos dos animais e da natureza  
Compreendendo o feminismo 

Arte 
Liberdade de expressão e expressão da liberdade – A arte como ferramenta de (des)construção 
Inovações na linguagem – O Impressionismo e o Neoimpressionismo; A revolução alcança outras linguagens artísticas; A dança 
moderna 
Busca pela transcendência e tendências decorativas nas linguagens artísticas – O Simbolismo no teatro; O fauvismo; A arte na 
arquitetura; A Art Nouveau; Art Déco 
Quebra de paradigmas – O Expressionismo; O Expressionismo na dança; O Expressionismo na música; O Cubismo; O 
Futurismo 
Pluralidade de linguagens – O Dadaísmo; A influência dada em outras linguagens; O Dadaísmo no Brasil; O Surrealismo; 
Expoentes do Surrealismo; O Surrealismo no Brasil; A van- guarda chega à música brasileira 
Tendências à abstração – O Abstracionismo; A arte como instrumento de propaganda política 
Pré-Modernismo no Brasil – Antecedentes do movimento modernista; A Semana de Arte Moderna de 1922; A antropofagia de 
Oswald de Andrade 
Modernismo no Brasil – A consolidação do Modernismo na pintura; O Cinema Novo; Flávio de Carvalho e o Clube dos Artistas 
Modernos (CAM); O Teatro Oficina; O Tropicalismo 
De malas prontas – Mudança do eixo cultural para Nova York: a presença de Jackson Pollock; Expressionismo Abstrato; Merce 
Cunningham, precursor da dança contemporânea; O teatro de Antonin Artaud 
Rompimento de fronteiras – Período histórico: décadas de 1960 e 1970 do século XX; Outras abstrações: action painting, 
Neodadaísmo; Hiper-realismo; Pop Art; Experimentações sonoras: o jazz após a Segunda Guerra Mundial 
Representação do corpo e o corpo como suporte – Expressão e linguagens do corpo; As representações do corpo nu e as 
transformações da representação do corpo através do tempo; Minimalismo 
Arte brasileira nos anos 1960 e 1970 – O impacto da censura durante o Regime Militar na produção artística brasileira; Os 
festivais da canção / MPB; O teatro de Nelson Rodrigues e Cacilda Becker 
Contemporaneidade e diversidade – A Arte na Contemporaneidade; Assemblage, junk art e land art 
Retomada da subjetividade – Arte feminista; Arte povera; Rock dos anos 1980 no Brasil 
Conceito e ação – Happening e performance; Arte Interativa; As videomáscaras e videocriaturas de Otávio Donasci; O 
conceitualismo na dança e no teatro 
A expressão e a arte que nasce nas ruas – O Neoexpressionismo; O grafi te e a arte urbana; Novos meios; O movimento 
Manguebeat 
A fotografia contemporânea – A fotografia como expressão artística; Os fotógrafos artistas da atualidade; Henri Cartier-Bresson; 
Sebastião Salgado; Vik Muniz 
Arte e ativismo – O ativismo e a ideologia nas artes e suas manifestações; As intervenções de Hélio Oiticica; Happening; 
Happening no Brasil; As interferências no espaço coletivo; A guerrilla art, ou arte guerrilha 
Arte e tecnologia – A tecnologia e a transformação cultural; Tecnologia nas Artes; Videoarte; Tecnologia nas artes cênicas; 
Tecnologia e música 
HQ e outros sistemas – A estrutura e a linguagem dos quadrinhos; Os quadrinhos e o cinema; Cinema de animação; O 
storyboard 
Tradições populares brasileiras – Cultura e arte popular; Frevo; Capoeira; Jongo; Carimbó; O teatro de mamulengos 
Música Popular Brasileira – As raízes da Música Popular Brasileira; Grandes compositores; O samba: origem, sambas de roda e 
escolas de samba 
Ritmos regionais e festas populares brasileiras – As festas populares e tradicionais da cultura do Brasil; O Carnaval; A Festa do 
Divino; Congada; A Festa do Boi 
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Tradições, música e ritmos da América Latina – Influência das culturas indígena, europeia e africana na América Latina; Música; 
Danças; Artes Plásticas; As vanguardas latino-americanas 

 
Educação Física 
Manejo de bola 
Passes e dribles 
Fintas 
Posicionamentos e sistemas 
Sistemas de defesa 
Goleiro 
Lançamentos 
Jogo 
Voleibol 
Basquetebol 
Handebol 
Futsal 

 
 
 
3ª Série 
 
Língua Portuguesa 
Língua, linguagem e variedades linguísticas; Fonética e Fonologia 
ENEM e dissertação – Avaliação de competências, linguagem e estrutura dissertativas 
Quinhentismo; Barroco; Arcadismo Linguagem e competência leitora Texto e interpretação textual 
Ortografia; Estrutura e processo de formação das palavras 
Entendendo a proposta de redação do ENEM  
Romantismo no Brasil – Poesia 
Linguagem não verbal e linguagem verbal 
O que é contexto; O poder da leitura 
Artigo e substantivo Elaboração do projeto de texto Romantismo no Brasil – Prosa Linguagem mista 
O papel da inferência; Implícito e explícito 
Adjetivo, numeral e pronomes 
Uso eficiente dos textos de apoio e tipos de introdução  
Realismo e Naturalismo no Brasil 
Competência linguística; Variação linguística diatópica 
Pressuposto e subentendido; Interpretando a Morfologia 
Colocação pronominal; Concordância nominal 
Tipos de desenvolvimento; Informatividade e fuga ao senso comum 
Parnasianismo; Simbolismo; Teatro brasileiro no século XIX 
Variação linguística diastrática e variação linguística diafásica 
Interpretando a Sintaxe; Introdução à Semântica 
Verbos 
Uso do repertório sociocultural; Elaboração de propostas de intervenção 
Pré-Modernismo; Vanguardas europeias; 
Semana de Arte Moderna e primeira fase do Modernismo 
Denotação e conotação; A estilística da língua 
Intertextualidade, interdiscursividade e comparação entre textos 
Advérbio, palavras denotativas e preposição; Frase, oração e período; Termos essenciais da oração I – Sujeito 
Coesão sequencial e referencial; Paralelismo sintático e semântico 
Segunda fase do Modernismo (Geração de 30) – Prosa 
Estilísticas fônica, léxica e sintática Coesão e coerência textuais 
Transitividade verbal e nominal e verbos de ligação; Termos essenciais da oração 
II – Predicado e predicativo 
Pontuação dos períodos simples e composto; Como redigir um texto claro e coerente 
Segunda fase do Modernismo (Geração de 30) – Poesia Linguagem figurada Texto poético e sua coerência 
Concordância verbal 
Análise de temas do ENEM – Cidadania, meio ambiente e sociedade 
Terceira fase do Modernismo (Geração de 45) – Prosa e poesia 
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O discurso: direto, indireto e indireto livre 
Cinema; Texto narrativo e texto dissertativo-argumentativo 
Termos integrantes da oração; Regência e crase 
Análise de temas do ENEM – Diversidade e cultura 
Novas vanguardas; Tropicalismo; Poesia contemporânea 
Inferência e intertextualidade discursivas Textos publicitário e jornalístico 
Termos acessórios da oração – Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo; Conjunções coordenativas e período 
composto por coordenação 
Análise de redações do ENEM I 
O teatro e a crônica modernos e contemporâneos 
A arte e suas funções; As artes plásticas 
Arte e discurso – As questões de gênero e racial 
Conjunções subordinativas e período composto por subordinação 
Análise de redações do ENEM II O conto e o romance contemporâneos A dança e a música 
Interpretando imagens – A tirinha e a charge 

 
Arte 
Arte para quê – O que é Arte? 
Arte ritual – Arte rupestre 
Culturas ancestrais – Arte pré-colombiana; Arte pré-cabralina 
O eterno e o belo – Arte egípcia; Arte grega 
O transcendental e o decorativo – Arte bizantina; Arte medieval; Arte islâmica; Arte chinesa; Arte japonesa 
O ser humano sob nova perspectiva – O Renascimento e uma nova perspectiva de Arte 
Fé e drama – Arte barroca 
O Barroco nos trópicos – As manifestações do Barroco no Brasil e na América do Sul 
O sentimento e a realidade – Romantismo e Realismo 
Impressões – Impressionismo; Impressionismo musical; Fotografia e cinema 
Atitudes – Neoimpressionismo e Pós-Impressionismo 
Expressão simbólica – Simbolismo; Fauvismo; Art nouveau; Art déco 
Rupturas – Cubismo e Futurismo 
Arte e expressão – Expressionismo 
Vanguardas – Dadaísmo e Surrealismo 
Novos sistemas – Abstracionismo e a Vanguarda russa 
Modernismo no Brasil – A Semana de Arte Moderna de 1922; Consolidação do Modernismo na pintura 
Transgressões – Mudança do eixo cultural para Nova York; Expressionismo abstrato 
Objetividade geométrica – Op art e arte cinética; Minimalismo; Crise das vanguardas 
Arte e cotidiano – Action painting; Novo Realismo; Neodadaísmo; Hiper-realismo; Quadrinhos e arte sequencial 
Arte sob pressão – Arte concreta e neoconcreta; A arte brasileira nos anos 1960 e 1970 
Corpo em evidência – Expressão e linguagem do corpo 
Diversidade de abordagens – Multiplicidade de linguagens na contemporaneidade 
Conceito e ação – Arte conceitual; Arte interativa; Neoexpressionismo; Grafite e arte urbana; Guerrilla art 
Arte e tecnologia – A tecnologia e a transformação cultural 
Cultura e arte popular – Literatura de cordel; Teatro de mamulengos; Samba 
Arte e tradição – Artes visuais na América Latina; Festas populares e tradicionais da cultura brasileira 

 
Matemática 
Frações 
Geometria Plana I – Axiomas e teoremas; Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume e capacidade; Comprimento da 
circunferência, área do círculo e sistema de medidas de ângulos 
Sistema métrico decimal 
Geometria Plana II – Paralelismo e suas propriedades; Definição de polígono: elementos; Classificação dos polígonos; 
Diagonais e soma dos ângulos internos e externos de um polígono regular; Correspondência entre ângulos e arcos na 
circunferência; Propriedades 
Problemas com equações do 1o e 2o graus com uma e duas variáveis 
Geometria Plana III – Triângulo: classificação, condição de existência e reconhecimento; Congruência de triângulos: Teorema da 
Base Média e Teorema da Mediana Relativa à Hipotenusa; Triângulos retângulos notáveis; Lugares geométricos; Pontos notáveis 
de um triângulo 
Razões e proporções Geometria Plana IV – Teorema de Tales e Teorema das bissetrizes; Semelhança de triângulos 
Relação de dependência entre grandezas 
Geometria Plana V – Relações métricas entre comprimentos e áreas de figuras semelhantes; Relações métricas no triângulo 
retângulo 
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6 Porcentagem – Definição e aplicação no cotidiano 
Geometria Plana VI – Circunferência e círculo; Posições relativas entre reta e circunferência; Relações métricas na circunferência; 
Cálculo da área de um quadrilátero convexo 
Juros simples e compostos 
Geometria Plana VII – Cálculo da área de um triângulo qualquer; Cálculo da área do círculo e de suas partes 
Divisibilidade – Múltiplos; Divisores; Critérios de divisibilidade; Paridade dos números inteiros Geometria Espacial I – Noções 
básicas de geometria de posição; Poliedros; Prisma; Paralelepípedo 
Sistemas de numeração; Produtos notáveis; Fatoração Geometria Espacial II – Pirâmide; Tronco de pirâmides de bases paralelas 
Áreas e volumes I – Estudo de áreas de figuras planas; Transformações de unidades Geometria Espacial III – Cilindro; Cone; 
Tronco de cone 
Áreas e volumes II – Relações matemáticas no cálculo de volumes; Troncos Geometria Espacial IV – Esfera e suas partes; 
Inscrição e circunscrição de sólidos 
Problemas combinatórios; Tabelas e gráficos Homotetia; Transformações isométricas: translação, rotação e reflexão; Simetria: 
axial e central 
Teoria dos conjuntos; Operações e problemas envolvendo conjuntos; Leis de De Morgan 
Análise de dados I – Noções de estatística 
Trigonometria I – Razões trigonométricas no triângulo retângulo; Ângulos complementares; Valores notáveis; Relação 
fundamental da Trigonometria; Relações trigonométricas derivadas da fundamental 
Conjuntos numéricos; Relação binária; Conceito de função Análise de dados II – Interpretação de gráficos: linhas, colunas, 
setores, histograma, polígono de frequência, cartograma e pictograma 
Trigonometria II – Trigonometria no triângulo retângulo: aprofundamento; Ciclo trigonométrico e simetria de arcos 
Domínio, contradomínio e imagem de uma função; Função afim Medidas de tendência central – Média 
Trigonometria III – Transformações trigonométricas: adição e subtração de arcos; Arco duplo e arco metade 
Proporcionalidade e funções afins Medidas de tendência central – Moda e mediana 
Trigonometria IV – Transformação em produto; Equações e inequações trigonométricas 
Inequações – Inequação do 1o grau; Sistema de inequações; Inequações simultâneas; 
Inequação-produto; Inequação-quociente; Função quadrática I 
Medidas de dispersão – Desvio médio, variância e desvio padrão 
Trigonometria V – Função seno 
Função quadrática II; Tabelas e gráficos Análise combinatória I – Fatorial e Princípio Fundamental da Contagem 
Trigonometria VI – Função cosseno 
Tipos de funções – Função injetora, função sobrejetora, função bijetora, função composta e função inversa 
Análise combinatória II – Arranjo simples, arranjo com repetição e combinação simples 
Trigonometria VII – Função tangente e funções inversas 
Equações e inequações modulares 
Análise combinatória III – Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular 
Trigonometria VIII – Lei dos senos; Lei dos cossenos; Área de um triângulo em função de um ângulo; Fórmulas de adição de 
arcos 
Função modular; Potência de expoente natural; Equação exponencial 
Números binomiais; Triângulo de Pascal e suas propriedades Sequência e lógica; Progressão aritmética I – Classificação e 
fórmula do termo geral 
Função e inequação exponencial 
Binômio de Newton; Probabilidade – Definição e conceitos básicos 
Progressão aritmética II – Propriedades; Interpolação aritmética; Soma dos termos da P.A. 
Logaritmos – Definição, condição de existência e propriedades operatórias; Equações logarítmicas 
Probabilidade – Propriedades da probabilidade e probabilidade condicional 
Progressão geométrica I – Classificação; Fórmula do termo geral; Propriedades; Interpolação geométrica 
Funções logarítmicas e logaritmos decimais Probabilidade – Lei Binomial das Probabilidades 
Progressão geométrica II – Soma e produto dos termos da P.G.; Situações-problema em Matemática 
Introdução aos números complexos 
Números complexos na forma trigonométrica 
Operações com a forma trigonométrica I – Potenciação de números complexos; Equações 
Operações com a forma trigonométrica II – Radiciação de números complexos 
Polinômios 
Divisão de polinômios 
Dispositivo de Briot-Ruffi ni 
Relações de Girard 
Distância entre dois pontos 
Ponto médio 
Equações da reta / Perpendicularismo / Área do triângulo / Circunferência / Reta e circunferência / Corda de uma circunferência 
Elipse / Hipérbole / Parábola / Reconhecimento 
Matrizes I – Quadrada; Nula; Linha; Coluna; Diagonal; Identidade; Transposta; Iguais; Simétrica; Antissimétrica; Operações; 
Propriedades / Matrizes II – Aprofundamento 
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Determinantes I – Regras práticas / Determinantes II – Cofator; Teorema de Laplace; Propriedades 
Matriz inversa 
Sistemas lineares I – Definição; Classificação; Teorema de Cramer; Discussão de sistemas lineares quadrados / Sistemas lineares 
II – Aprofundamento 
 
 

Física 
Movimento Harmônico Simples (MHS) 
Física Moderna 
Modelos atômicos 
Teoria da Relatividade Restrita 
Radioatividade 
Termometria  
Processos de eletrização; Força elétrica 
Fundamentos da Óptica Geométrica e espelhos planos  
Introdução ao estudo da Física 
Dilatação térmica dos sólidos  
Campo elétrico I  
Espelhos esféricos  
Vetores e cinemática vetorial 
Dilatação térmica dos líquidos 
Campo elétrico II – Propriedades dos condutores;  
Campo elétrico de uma esfera condutora; Potencial elétrico I – Diferença de potencial elétrico (d.d.p.) 
Introdução ao estudo da refração da luz; Reflexão total; Prismas 
Cinemática escalar I – Movimento uniforme e movimento uniformemente variado 
Calorimetria e mudanças de fase – Calor sensível, calor latente e Lei Geral das Trocas de Calor 
Potencial elétrico II – Potencial elétrico em um ponto devido a uma carga e a várias cargas puntiformes, energia potencial 
elétrica, potencial elétrico de uma esfera condutora, superfícies equipotenciais e equilíbrio elétrico dos condutores; Corrente 
elétrica 
Dioptro plano; Lâminas de faces paralelas 
Cinemática escalar II – Composição de movimentos, movimento no plano vertical no vácuo e movimento parabólico 
Calorimetria – Estados físicos da matéria 
Eletrodinâmica I – Leis de Ohm; Primeiro Lema de Kirchhoff e resistores: associações em série e em paralelo 
Lentes esféricas 
Cinemática angular 
Propagação do calor  
Eletrodinâmica II – Resistores: associação mista e Ponte de Wheatstone 
Óptica da visão e revisão de Óptica Geométrica 
Leis de Newton I – Primeira, segunda e terceira leis; Principais forças; Aplicação 
Gases ideais 
Eletrodinâmica III – Potência elétrica, efeitos da corrente elétrica, energia elétrica e lâmpadas incandescentes 
Introdução ao estudo do MHS – Função horária, gráfico e período 
Leis de Newton II – Força de atrito; Dinâmica do movimento circular 
Primeira Lei da Termodinâmica  
Circuitos elétricos I – Geradores elétricos e Segundo Lema de Kirchhoff 
Energia do MHS; Introdução ao estudo das ondas periódicas 
Estática do ponto material e do corpo extenso 
Segunda Lei da Termodinâmica 
Circuitos elétricos II – Lei de Ohm generalizada, instrumentos elétricos e associação de geradores 
Reflexão e refração de pulsos em cordas; Superposição de pulsos e interferência 
Trabalho mecânico e potência 
Hidrostática  
Capacitores 
Ondas estacionárias em cordas vibrantes; Interferência de ondas bi e tridimensionais 
Energia mecânica 
Gravitação universal  
Magnetismo 
Introdução ao estudo das ondas sonoras e fenômenos sonoros 
Impulso, quantidade de movimento, sistema isolado e colisões 
Revisão geral  
Eletricidade  
Tubos sonoros e efeito Doppler  
Centro de massa 
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Química 
Substâncias puras, misturas e sistemas; Análise imediata 
Introdução à Química Orgânica; Estudo das cadeias carbônicas; Estudo das funções orgânicas 
Evolução dos modelos atômicos; Modelo atômico atual e números quânticos 
Estudo das dispersões e dos coloides 
Número de oxidação (Nox); Oxidação e redução (redox) 
Regras gerais de nomenclatura orgânica; Hidrocarbonetos 
Distribuição eletrônica; Paramagnetismo, diamagnetismo e ferromagnetismo; Características do átomo e semelhança atômica 
Estudo e concentração das soluções 
Métodos de balanceamento de equações químicas; Teorias sobre ácidos e bases 
Álcool, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico e éster – Nomenclaturas e aplicações 
Tabela periódica; Propriedades dos elementos 
Diluição e misturas sem reação química; Mistura de soluções com reação química e titulação 
Funções inorgânicas – Ácidos I – Classificação e força; Determinação da força ácida (Pauling) 
Derivados do ácido carboxílico e funções com nitrogênio – Nomenclaturas e aplicações 
Ligação química iônica e covalente Propriedades coligativas 
Funções inorgânicas – Ácidos II: nomenclatura; Bases 
Isomeria plana e estereoisomeria confi guracional geométrica 
Ligação coordenada e representações de fórmulas; Hibridização e Geometria Molecular 
Termoquímica I – Reações exotérmicas e endotérmicas e fatores que influem no valor do ΔH de uma reação; Calor de reação, 
calor de formação e calor de combustão 
Funções inorgânicas – Sais e óxidos 
Estereoisomeria confi guracional óptica, diastereoisômeros e composto meso; Propriedades dos compostos orgânicos 
Polaridade molecular e ligações intermoleculares; Ligação metálica 
Termoquímica II – Lei de Hess e Energia de Ligação; Espontaneidade de reações: entropia e energia livre 
Reações químicas inorgânicas Reações orgânicas – Introdução; Reações de adição Radioatividade; Cinética radioativa; Energia 
nuclear 
Velocidade das reações e teoria das colisões; Fatores que alteram a velocidade de uma reação 
Cálculos químicos Reações de substituição Células galvânicas; Pilhas comerciais e baterias 
Lei de velocidade de uma reação e equilíbrio químico 
Cálculo de fórmulas; Leis ponderais Reações de eliminação, oxirredução e polimerização Corrosão e proteção de metais; 
Células eletrolíticas 
Cálculos envolvendo a constante de equilíbrio; Deslocamento do equilíbrio químico 
Cálculos estequiométricos Polímeros sintéticos e naturais 
Eletrólise com elétrodos reativos; Aspectos quantitativos da eletrólise 
Equilíbrio iônico e equilíbrio iônico da água; Cálculos envolvendo pH e pOH 
Gases 
Química dos alimentos, óleos, gorduras, sabões e detergentes 
Metalurgia 
Hidrólise de sais; Equilíbrio e solubilidade; Solução-tampão 
Água; Tratamento de esgoto 
Petróleo, gás natural, carvão, biocombustíveis e impactos ambientais de combustíveis fósseis 
Química ambiental Lixo, tratamento de lixo e lixo atômico 
 
 

Biologia 
Introdução à Biologia e características gerais dos seres vivos; Constituintes inorgânicos das células – Água e sais minerais 
Evolução – Conceitos e evidências, teorias evolucionistas e fatores evolutivos 
O método científico; A origem da vida 
Princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias; Aspectos genéticos do funcionamento do corpo 
humano 
Glicídios e lipídios 
Genética das populações; Especiação; Seleção artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populações humanas 
Classificação dos seres vivos; Reino Plantae e grandes grupos vegetais 
Grupos sanguíneos, transplantes, doenças autoimunes, sistema Rh e eritroblastose fetal; Segunda Lei de Mendel 
Proteínas, enzimas e vitaminas 
Histologia animal – Tecido epitelial, pele humana e tecido conjuntivo 
Reprodução vegetal – Briófi tas, pteridófi tas, gimnospermas e angiospermas 
Noções básicas de linkage; A genética do sexo e determinação genética do sexo na espécie humana; Pleiotropia e interação 
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gênica 
Ácidos nucleicos, código genético e síntese proteica 
Histologia animal – Sistema imunitário e tecido muscular 
Histologia vegetal – Tecidos meristemáticos e permanentes Vírus e viroses 
Engenharia Genética – Técnica do DNA recombinante, exame de DNA e Projeto Genoma Humano 
Histologia animal – Tecido nervoso; Fisiologia humana – Sistema nervoso Morfologia e anatomia da raiz e do caule  
Reino Monera e bacterioses 
Introdução à Citologia e à Microscopia; Membrana plasmática 
Drogas; Fisiologia humana – Sistema sensorial  
Morfologia e anatomia da folha e da flor  
Reino Fungi e micoses 
Citoplasma 
Fisiologia humana – Sistema digestório, controle hormonal da digestão e distúrbios digestórios 
Morfologia e anatomia da semente e do fruto; Fisiologia da absorção – Condução e transpiração 
Reino Protoctista – Protozoários, protozooses e algas 
Fermentação e respiração aeróbica 
Fisiologia humana – Sistema respiratório e cardiovascular 
Os hormônios vegetais; Efeito da luz no desenvolvimento da planta  
Filos Porifera, Cnidaria e Platyhelminthes 
Fotossíntese  
Fisiologia humana – Sistema excretório 
Introdução ao estudo da Ecologia; Cadeias e teias alimentares; Fluxo de energia no ecossistema 
Filos Nemathelminthes, Mollusca e Annelida 
Núcleo celular; Células-tronco e clonagem; Ciclo celular e câncer 
Fisiologia humana – Sistema endócrino 
Ciclos biogeoquímicos; Dinâmica das populações  
Filos Arthropoda e Echinodermata 
Mitose e meiose 
Fisiologia humana – Sistema genital masculino e feminino 
Interações ecológicas, sucessão ecológica e comunidade clímax 
Filo Chordata – Protocordados e vertebrados: ciclostomados ou ágnatos e peixes 
Embriologia  
Métodos contraceptivos 
Biomas brasileiros e impactos humanos nos ecossistemas 
Filo Chordata – Classes Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia 
 
 

História 
Introdução aos estudos das Ciências Humanas; Cultura, patrimônio e memória social; Formação dos Estados teocráticos 
Aspectos sociais e culturais do Oriente Antigo 
Evolução política na Grécia Antiga – A sociedade grega na Antiguidade 
Evolução política e social de Roma; A cultura greco-romana 
Germânicos, bizantinos e árabes; O mundo feudal; A Igreja medieval 
Baixa Idade Média; Cultura medieval 
Renascimento cultural; Reforma Protestante e Contrarreforma católica 
História cultural dos povos africanos 
Absolutismo; Mercantilismo 
Civilizações pré-colombianas; A conquista da América 
Revoluções científicas do século XVII; Revoluções inglesas; Século das Luzes 
Revolução Americana; Revolução Industrial 
Revolução Francesa; Era Napoleônica; O pensamento revolucionário do século XIX 
A França no século XIX; As unificações italiana e alemã; A Inglaterra e os Estados Unidos no século XIX 
As lutas pela conquista da independência política das colônias das Américas espanhola e portuguesa; Imperialismo no século XIX 
e ocupação da Ásia e da África 
Primeira Guerra Mundial; O mundo após a Primeira Guerra 
A Revolução Russa (Bolchevique) e a formação da URSS; A crise de 1929 
Os sistemas totalitários na Europa do século XX; Os antecedentes da Segunda Guerra 
A Segunda Guerra Mundial; O mundo após a Segunda Guerra 
O capitalismo no Primeiro Mundo; O mundo socialista 
Revolução Chinesa; Revolução Cubana 
Descolonização asiática; Conflitos no Oriente Médio; Conflitos árabe-israelenses 
Descolonização africana; América Latina no século XX 
O fim da Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial; Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e 
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social 
A conquista da América portuguesa; A história social dos povos africanos e indígenas; A economia açucareira 
A mineração no Período Colonial e as atividades subsidiárias; A formação territorial brasileira 
As revoltas coloniais; Período Joanino e a transição para a independência 
A construção do Estado – Política e economia no Primeiro Reinado; O Período Regencial e os grupos sociais em conflito na 
construção da nação 
Segundo Reinado – Estrutura política, economia e sociedade 
Segundo Reinado – Política externa e decadência 
O processo de formação da Primeira República; O domínio oligárquico na República Velha e os grupos sociais em conflito 
A crise da República Velha e a Revolução de 30; A Era Vargas 
O Estado Novo no Brasil; A República Liberal de 1946 a 1964 
A crise do populismo; O Golpe de 64; A estrutura política e econômica da Ditadura Civil-Militar 
A crise da Ditadura Civil-Militar e o processo de abertura política; A Nova República e o Governo Sarney 

A Nova República – História do tempo presente 

 
Geografia 
Ciência geográfica; O espaço – Revolução Técnico-Científica  
Geopolítica – Ordens mundiais; Desenvolvimento e subdesenvolvimento 
Orientação e movimentos da Terra; Coordenadas geográficas e fusos horários  
Globalização e os blocos econômicos 
Cartografia e elementos de um mapa; Projeções cartográficas  
Geopolítica da América Latina e da África 
Estrutura geológica e estrutura geológica do Brasil; Geomorfologia – Agentes internos e externos do relevo 
Novas áreas de influência do século XXI; Comércio 
Relevo do Brasil; Solos 
Formação territorial e posição geográfica do Brasil 
Hidrografia e hidrografia do Brasil  
Divisão política, regional e complexos geoeconômicos do Brasil 
População – Conceitos; Teorias demográficas  
Climatologia 
Dinâmica da população brasileira e crescimento migratório no Brasil  
Vegetação; Formações vegetais e domínios morfoclimáticos do Brasil 
Migrações inter-regionais e internas no Brasil; Estrutura etária e ocupacional  
Geografia dos conflitos 
Urbanização e urbanização do Brasil Agricultura e produção agropecuária do Brasil 
Recursos naturais e impactos ambientais Indústria e industrialização brasileira 
Impactos ambientais em ecossistemas brasileiros e desertificação  
Energia; Fontes de energia do Brasil; Transportes e comunicação 
 
 

L.E.M - Inglês 
Competências e habilidades – A língua estrangeira moderna no ENEM; Domínio lexical I 
Estudo dos falsos cognatos; Domínio lexical II 
A compreensão textual como mecanismo de acesso a informações, tecnologias e culturas 
Construção do texto – As estruturas linguísticas do texto 
A função e o uso social do texto 
A diversidade linguística e cultural através de poemas e canções 
A compreensão de vocábulos e expressões mediante análise do contexto 
A compreensão textual como mecanismo de acesso a informações 
A compreensão textual como mecanismo de acesso a tecnologias e culturas 
As estruturas linguísticas e a função do texto 
O uso social do texto; A diversidade cultural através de poemas e canções 
A diversidade linguística 

 
L.E.M - Espanhol 
El español, el alfabeto, signos ortográficos, días de la semana; Vocales, encuentros vocálicos, división silábica 
Los artículos; Reglas de eufonía 
Acentuación gráfi ca; Los demostrativos y los posesivos 
Adverbios; Apócope 
Los numerales; Género de los sustantivos y formación del plural 
Conjunciones; Divergencias léxicas 
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Verbos regulares – Tiempos simples 
Pronombres personales, complemento, relativos, interrogativos e indefinidos 
Adjetivos 
Verbos regulares: tiempos compuestos; Verbos irregulares: irregularidades vocálicas, consonánticas y ortográficas 
Verbos irregulares: irregularidad propia 
Preposiciones 

 
 
Filosofia 
O que é Filosofia? 
Origem da Filosofia 
Atitude filosófica 
A influência de Platão e Aristóteles na Filosofia ocidental 
Ética e moral 
Juízo moral e utilitarismo 
Sujeito e objeto do conhecimento 
Sentidos, razão, realidade e experiência 
Liberdade – Teoria e prática 
Direitos humanos e sociais 
Indivíduo e sociedade 
Ser social – Gênero, respeito e tolerância 
Visões de mundo – Sagrado, profano, transcendência e imanência 
Ciência e religião 
Alienação e razão instrumental 
Cultura e sociedade 
História e Filosofia 
Origem da linguagem 
Linguagem, conhecimento e poder 
Estado natural e estado civil 
Regimes políticos 
Ideologia 
Tecnologia e a sociedade da informação 
Meios de comunicação de massa 
Tecnologia e poder 
Arte – Dos gregos à indústria cultural 
Tradição e inovação 
 

Sociologia 
O surgimento de uma ciência da sociedade 
Sociologia marxista e Sociologia weberiana 
A Sociologia no Brasil 
Sociedades e modos de produção I 
Sociedades e modos de produção II 
Capital e trabalho 
A organização do trabalho no século XX 
Globalização e novos intercâmbios sociais 
A “aldeia global” e o seu reverso 
Relações de poder e sociedade 
Formas de poder e sua influência no cotidiano 
Diferenças, desigualdades sociais e violência 
Estratificação e classes sociais 
Interações sociais e vida cotidiana 
Sociedade do indivíduo 
Cultura: definições 
A cultura brasileira sob o olhar da Sociologia 
Cultura e contracultura 
Ideologia 
Indústria cultural e sociedade 
A indústria da cultura segundo Adorno e Horkheimer 
Direitos e cidadania 
Cidadania e direitos humanos 
Sociologia dos movimentos sociais 
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Movimentos sociais contemporâneos 
Urbanização e meio ambiente 
Cidade e cultura urbana 

 
Ensino Religioso 
Reflexões bíblicas - milagres 
Campanha da Fraternidade 
Estudo e debates sobre o Lema e o Tema da Campanha da Fraternidade  
Identidade: quem sou eu? 
A realidade do jovem no Brasil 
Reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus 
Reflexão bíblica: Caminhos da juventude 
Dinâmicas com músicas 
Afetividade / Sexualidade / Gratidão 
Santidade e juventude 
Aborto 
A experiência dos erros 
A vida de Jesus 

 
 
Educação Física 
Manejo de bola 
Passes e dribles 
Fintas 
Posicionamentos e sistemas 
Sistemas de defesa 
Goleiro 
Lançamentos 
Jogo 
Voleibol 
Basquetebol 
Handebol 
Futsal 
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Metodologia 
 

METODOLOGIA 
 
 

A metodologia fundamenta-se na premissa de que toda a ação pedagógica é 
constituída por relações pessoais e afetivas para que o processo ensino 
aprendizagem, além de ser significativo, contextualizado e atual, se caracterize 
como humano. 

 
 

A metodologia apresenta-se de forma construtiva, cooperativa, lúdica, prática e dialógica. 
Neste enfoque, a metodologia é dinâmica, flexível e aberta à participação, bem como à formação 
da consciência crítica. 

O aluno constrói seu conhecimento, baseado em metodologia atualizada, competente e 
relacional, enfatizando os aspectos da autonomia, do conhecimento científico e da integração dos 
desafios compatíveis com a evolução dos tempos. 

Educação, fonte de aprendizagem e realização, é vida. Ensinar a aprender faz parte da 
dinâmica da vida; daí a importância de aprender fazendo, vivenciando, compreendendo o que se 
aprende, numa relação entre teoria e prática. Aprender fazendo, agindo, experimentando, é o 
modo mais natural, intuitivo e fácil de aprender. Para tanto, a metodologia de projetos 
interdisciplinares apresenta-se como a forma mais organizativa e viabilizadora do ensino, pois, 
constitui a coragem de romper com as limitações do cotidiano, incitando os alunos à reflexão 
sobre questões importantes da vida real e da sociedade em que vivem. 

A nossa prática escolar encontra-se comprometida e articulada à realidade do aluno e 
deve encontrar respaldo no respeito mútuo, companheirismo, compreensão, generosidade, fé, 
humildade, tendo como princípios norteadores da ação o paradigma da educação cristã. 

O educador adota metodologias que estimulem a construção do conhecimento e 
mobilizam a evolução do raciocínio, da experimentação, da solução de problemas, da crítica, da 
revisão e da compreensão das situações evidenciadas no ambiente educativo. 

A metodologia aplicada às diferentes situações de aprendizagem deve atender ao 
desenvolvimento tecnológico associado ao conhecimento do indivíduo, da sociedade e da cultura. 

As atividades desenvolvidas exigem muita criatividade por parte do professor no trabalho 
com as crianças nos aspectos a serem desenvolvidos. Introduz-se cada conteúdo, não através de 
explicações teóricas, mas de forma lúdica, com cantos, jogos, brincadeiras, dramatizações, 
observações de objetos concretos na matemática e nas ciências, passeios, manipulação de 
objetos para identificação de tamanho, cores, forma gestos, tato, música e sons diversos, 
recados, historinhas com reprodução oral, etc. 

A participação da criança é ativa, contínua e intensa também nas noções de boas 
maneiras, desenhos com reprodução oral, noções de limites já na coordenação fina iniciando 
assim a grafia das vogais e sua leitura incidental na primeira fase da Educação Infantil (Jardim I e 
II) 

Na classe de Alfabetização trabalha-se novamente cada aspecto do período preparatório 
e do período de prontidão para a matemática, iniciando a leitura e escrita sistematizada das 
vogais, letras do alfabeto, sílabas simples e palavras com sílabas simples. 

Na matemática são trabalhados os conteúdos com muito material concreto para a 
manipulação. Numerais até dez relacionados com quantidade, noções de conjuntos, adição e 
subtração. Na Educação Infantil identificar os numerais de zero a 99 e sua respectiva quantidade. 

Também serão trabalhadas as noções de higiene e saúde, as partes do corpo da criança, 
seu nome, nome dos demais membros da família, nome dos colegas, a dança, os cantos com 
gestos e ritmos, a casa e a função dos cômodos, observação em excursões dos tipos de 
habitação, a escola, sua função, dependências, etc. 

A metodologia da Educação Infantil deverá se utilizar de atividades lúdicas, tendo o jogo 
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como forma efetiva de trabalho, onde o professor tem a função de propor desafios à criança e de 
estabelecer estratégias em que a mesma possa construir seus conhecimentos. 

Adota-se, também a metodologia dos projetos, buscando situações e temas geradores 
para criar a interdisciplinaridade do conhecimento. O trabalho com Projetos além de enriquecer a 
aprendizagem, contribui para um maior envolvimento professor-aluno, acuidade no planejamento 
e na organização. 

 
 Alguns projetos permanentes: 

 
− Painéis decorativos 
− Semana de Aprofundamento Humano e Cristão (Semana Pedagógica) 
− Projetos sociais 
− Mostra Literário-Artístico-Cultural 
− Festa da Família e Festa Junina 
− Reforço escolar 
− Vida em Celebração 
− Reuniões com pais 
− Ao Mestre com carinho 
− Celebração Eucarística 
− Feira de Ciências 
− Cantata 

 
 
 
 
APRENDIZAGEM 

 
“Um dos eixos das mudanças na Educação passa por sua transformação em um 
processo de comunicação autêntica e aberta entre professores e alunos, 
primordialmente, mas também incluindo administradores e comunidade, 
principalmente os pais.” (José Manuel Morna. Mudanças na comunicação Pessoal. 
1998). 

 
 

Neste contexto global a tarefa do professor estabelece-se na medida em que ganha uma 
perspectiva interativa, constituindo-se conhecimento, ocupando o professor um lugar mediador 
entre aqueles e a realidade que lhes é apresentada. Professor e alunos encontram-se numa 
relação dialógica de agir entendendo e entender agindo. 

O fenômeno da aprendizagem deve voltar-se para o modo de ser e agir do aluno. Neste 
enfoque, a ação crítico-transformadora da aprendizagem possibilita ao educando a produção do 
saber, baseado na transformação das informações em conhecimentos significativos, reais e 
comprometidos com a evolução do homem. A aprendizagem deve provocar os educandos a 
alçarem voo rumo aos seus desejos e às suas apreensões verdadeiras. 

Atualmente, com o excesso de informações vinculadas à mídia e aceleração constante 
destas informações, não há como a escola se omitir em desenvolver a sabedoria, em lidar com ela, 
filtrando, criticando, condensando e expressando seu juízo de valor em relação com os outros. 

Nesses tempos em que os problemas do mundo são sistêmicos, transdisciplinares, não há 
como não aprender a trabalhar em grupo, agir sinergicamente com o outro, multiplicando os 
conhecimentos para o bem comum, negociando e ampliando os espaços de participação. 

O núcleo da aprendizagem é o monitoramento de projetos educacionais voltadas para o 
desencadeamento de competências cognitivas e habilidades instrumentais e relacionais. Aqui, o 
processo do conhecimento passa, necessariamente, pelo saber-fazer, onde a compreensão orienta 
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e coordena a ação que culmina na tomada de consciência das relações estabelecidas como foco 
de aprendizagem. 

Os instrumentos de aprendizagem favorecem uma relação ativa. Fomenta-se a expressão 
pessoal dos alunos através de projetos culturais, científicos, literários, artísticos, técnicos, sociais, 
onde se experienciam ações concretas de trabalho na comunidade e no ambiente escolar. 

Oportunizando a participação e a criatividade no processo de aprendizagem, desenvolve- 
se a autoconfiança, a competência e formação de juízo crítico. 

A reflexão do cotidiano e a participação na construção de uma sociedade mais justa e 
fraterna são aspirações que embasam as relações intra e interpessoais, favorecem a expressão da 
comunicação, ajudando a vivenciar e entender emoções e sentimentos no ambiente escolar. 

O projeto da escola inclui também a prática de atividades esportivas, voltadas para o 
desenvolvimento de habilidades físicas, motoras e relacionais. 

A preocupação com a educação integral do aluno faz com que as propostas de 
aprendizagem apresentadas correspondam aos seus interesses, tenham conexão com suas 
experiências e vivências pessoais e, progressivamente, desenvolvam seu conhecimento, sua 
estrutura para que o aluno saiba responder e corresponder aos desafios reais da vida. 

Nossa prática está comprometida com os valores evangélico. É de Maria, a Mãe da Divina 
Providência Divina Providência, que tomamos os três traços: a simplicidade, o trabalho e a vida em 
família. De São Bento procede nosso estilo educativo e disciplinar. Ora et labora. 

A aprendizagem proporciona condições para que cada um assume seu próprio 
desenvolvimento e seu processo histórico. Atuando no processo educativo, como força viva, a 
pedagogia do Colégio visa desabrochar no educando suas potencialidades, favorecendo seu 
aprimoramento como centro irradiador e atuante em uma sociedade comprometida com a verdade, 
a justiça e a fé. 

Levando-se em consideração as especificidades de cada aluno, busca-se encontrar 
formas, técnicas e alternativas que favoreçam o aluno a construir a sua aprendizagem em bases 
sólidas e eficazes, para isso é importante o conhecimento da história do aluno, suas características, 
suas dificuldades, as facilidades e estímulos apresentados, através de uma parceria franca e aberta 
com a família é feito um estudo de caso, no sentido de desenvolver as potencialidades presentes 
em todas as crianças. 

Se houver necessidade há que se encaminhar para uma avaliação interdisciplinar 
especializada, com profissionais capacitados nas áreas da psicologia, da neurologia, da sociologia, 
da fonoaudiologia, entre outras, para que conjuntamente com a escola e família encontrem a 
melhor forma de desencadear e enriquecer o processo ensino-aprendizagem 

O Colégio também proporciona para complementação da aprendizagem aulas de reforço, 
que tem o objetivo de individualizar o atendimento para os alunos que apresentam algum tipo de 
déficit de aprendizagem, não visando, necessariamente, o nivelamento da turma, mas procurando 
diagnosticar eventuais dificuldades e instrumentalizar a criança para a superação. 
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Concepções e Princípios do Trabalho Pedagógico 
 

 

MISSÃO DO COLÉGIO 
 

As Irmãs Beneditinas da Divina Providência fiéis ao carisma de suas fundadoras, exerce 
sua função educadora a partir de uma visão de transcendência, oportunizando uma educação 
integral e tendo como finalidade levar ao mundo, o aspecto do confiante abandono na Divina 
Providência. 

Expressar sua finalidade desenvolvendo uma missão que pode ser no meio das crianças 
pobres, carentes, adolescentes e jovens necessitados, em meio aos doentes nos Hospitais, 
amenizando as pessoas anciãs nos Asilos, e nas Escolas. 

No âmbito escolar precisamente através de seu Projeto-Político-Pedagógico visa levar a 
criança, o adolescente e jovem a um processo pessoal em todas as suas dimensões. 

O colégio fundamenta seu processo educativo nos valores cristãos de orientação católica e 
nos princípios educativos de São Bento. Faz uma evangelização dinâmica, procurando sempre 
consolidar os valores do Evangelho. Aceita o desafio de formar o educando de hoje, ajudando-o a 
integrar-se à família como base da sociedade e realizando assim sua missão educadora. 

Propõe princípios e fins voltados para a formação de homens capazes de realizar-se 
plenamente em suas capacidades, transcendendo-se na participação e promoção do bem comum 
para criar uma sociedade justa e fraterna. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O MUNDO: 
 

Vivemos num mundo marcado por grandes transformações e com uma velocidade cada 
vez maior de mudanças que provocam impactos sobre o ser humano, o qual vê-se diluído nas 
grandes concepções e nos paradigmas deste início de milênio. 

A Revolução Tecnológica provoca novas concepções culturais e científicas, onde 
desenvolvem as novas formas de convivência humana, reordenando o espaço e o tempo em 
escala mundial. Essas divergências interferem tanto na sociedade como um todo, provocando 
impactos sobre a individualidade dos seres, com desemprego, fome, marginalidade, 
analfabetismo e tantos outros males que podem interferir no processo de relacionamento humano, 
o qual desencadeia-se na educação, na economia, na política e na estrutura social. 

Os processos de globalização do mundo do trabalho e da mundialização da cultura 
desencadeados pela sociedade tecnológica em que vivemos, recolocam as questões da 
sociabilidade humana em espaços cada vez mais amplos, e trazem questões de identidade 
pessoal e social cada vez mais complexas, que precisam ser enfrentadas. 

Portanto, para o mundo atual, nos seus aspectos econômicos, conta muito o princípio da 
revolução industrial, ou seja, produzir cada vez mais em tempos cada vez menores. Para chegar- 
se a isso, fazemos uso intensivo de modernas tecnologias. 

Mas esse mesmo mundo pauta-se pelo pluralismo cultural, ético, religioso. Isso mostra 
uma tendência totalmente nova, no sentido de reconhecer no diferente, algo fundamental para o 
pleno convívio de todos os seres humanos. Não mais a intolerância, marca fundamental do 
mundo anterior à segunda guerra mundial, mas agora o diverso, plural, com toda sua riqueza. 

Isso quer dizer que, não existem mais modelos, tanto no capitalismo, quanto, 
principalmente nas tentativas frustradas de aplicação do socialismo. Novos paradigmas são 
colocados, onde a verdade não reina soberana em nenhum deles, mas está se buscando um 
novo modelo explicativo da sociedade atual. 
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A leitura de mundo em que vivemos apresenta-se da seguinte forma: 
 

- Individualista (cada pessoa procura o melhor para si sem levar em conta os 
prejuízos causados ao outro e ao meio ambiente); 

- Competitiva (cada vez mais somos levados a buscar os melhores postos, (no 
trabalho), as melhores notas (na escola, nas avaliações), muitas vezes pensando 
nos semelhantes para ter ao invés de ser); 

- Consumista (marcas, tecnologias avançadas. Não damos conta de possuir tudo o 
que nos é apresentado, o que vale é usar e ter a marca que mais aparece na 
mídia, visando o exibicionismo e não o bem-estar do indivíduo) com a perda da 
identidade. 

- Por um capitalismo selvagem privilegiando a produção, a competitividade em 
detrimento da valorização do ser humano; 

- Com transformações tanto o nível de produção tecnológica, de conhecimento, 
como de informação. Essas transformações produzem no seio familiar um 
desequilíbrio que leva a desnutrição de valores e faz com que o maior objetivo da 
mesma seja a luta pela sobrevivência; 

- Desigual (dividida em classes sociais onde poucos possuem muito e muitos não 
possuem quase nada); 

- Com muita agressividade provocada pela violência transmitida pelos meios de 
comunicação, pela necessidade de sobrevivência, pela falta de valores 
transcendentais, de religiosidade, de opções de vida, falta de carinho humano; 

- Com um modelo de desestruturação familiar (os velhos conceitos e valores de 
família estão se modificando, levando-os a uma reorganização da estrutura familiar, 
e com isso a escola sofre conseqüências por não estar preparada para esta 
transformação acelerada); 

- Com uma imensa busca do transcendental (gerada pela insegurança) com a 
criação de novas seitas, religiões, novos valores...; 

- Com a busca de sinais de vida onde estão à vontade de crescer e vencer, 
esperança num mundo melhor. 

 
Gerimos idéias e propostas concretas que possam viabilizar a superação desses 

paradoxos, para que os efeitos sejam menos devastadores. O desafio é encaminhar-se para o 
campo educacional, na medida em que este possa propor alternativas para o cidadão poder 
acompanhar e engajar-se na revolução tecnológica. 

Queremos um mundo onde as pessoas sejam solidárias, apesar da competitividade que é 
inevitável, mas levando em conta que neste universo imenso existe lugar para todos, ensinar a 
determinação para que cada qual busque o seu espaço, melhorando o todo, o meio em que 
vivemos. 

 
Que seja levado em conta o valor humano, como: espiritualidade, amor, 
compreensão...; 
Um mundo sem violência, sem drogas, sem exploração infantil; 
Um mundo onde é possível a reconstrução familiar. O desafio está posto. 

 
A SOCIEDADE: espaço determinante e determinado 

 
“...criação de uma sociedade menos perversa, menos discriminatória, 
menos racista, menos machista que está. Uma sociedade mais 
aberta, que sirva aos interesses das classes populares sempre 
desprotegidas e minimizadas e não apenas aos interesses dos ricos, 
dos afortunados, dos chamados ‘bem- nascidos’”(Freire, maio de 
1991, apud Gadotti, 1996, p. 103). 
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As diferentes tendências educacionais e pedagógicas que tivemos ao longo da história não 
cumpriram seus parâmetros primordiais. Estavam desvinculadas e desarticuladas de projeções e 
metas futuras. Por isso busca-se agora atingir as ansiedades emergentes da sociedade e com isso 
não podemos caminhar a passos contraditórios, pois o conjunto de determinações sociais espera 
transformações do mundo escolar, enquanto espaço de produção do saber, e em consequência 
disso, o ensino de qualidade deve estar vinculado e flexionado de acordo com as variantes e 
tendências sociais. 

O que fica bastante evidente e claro é que, enquanto sociedades têm a formação do 
Ocidente, de grandes classes médias, justamente altamente consumidora de bens. Ao mesmo 
tempo há uma grande contradição no modelo de sociedade proposto de vez que, com o 
capitalismo acentua-se a tendência a uma maior e mais crescente acumulação de capital, gerando 
imensas desigualdades sociais. 

Nos seus contornos políticos a predominância ocorre na tentativa de construir sociedades 
democráticas, onde o acesso à participação no poder passa a ser irrestrito, enquanto ideal a ser 
alcançado. Na realidade o ideal de uma sociedade democrática hoje está profundamente vinculado 
ao uso dos meios de comunicação social de massa. É de se destacar que o século XX foi pródigo 
em revoluções de todos os sentidos, porém agora elas batem em retirada, enquanto 
possibilitadoras de soluções mais duráveis. Estas virão do pleno exercício da cidadania, no 
contexto de sociedades profundamente democráticas. Portanto, democratizar uma determinada 
sociedade é algo que ainda se encontra aberto. 

A escola deve estabelecer possibilidades sólidas de alicerces para as relações sociais. A 
vida e o mundo exigem articulações, e esta é a função revitalizadora da escola. 

É necessário visar uma sociedade democrática onde se vivam as diferenças, 
contemplando os exercícios da cidadania; procurando desenvolver consciências críticas capazes 
de gerar respostas adequadas a problemas atuais que enfrentamos e situações novas que estão 
decorrendo do avanço da ciência e também o desenvolvimento da consciência cívica. 
 
 

O HOMEM: um ser-de-relação 
 

“A existência humana não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com 
que os homens transformam o mundo. Existir humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua 
vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir 
deles novo pronunciar. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 
trabalho, na ação-reflexão” (1987, p.78) 

Paulo Freire 
 

A filosofia do Colégio considera o homem como ser-de-relação consigo mesmo, com o 
mundo, com o outro e com Deus. Estes são pontos de apoio que o ajudam em sua realização 
pessoal, social, histórica e transcendente. Desta forma, o homem, agente da transformação, 
movido pela esperança cristã, caminha para a sua plenificação, relacionando-se com a realidade e 
transformando-a com consciência crítica. 

O homem por natureza não consegue viver isolado, busca uma constante socialização. 
Seu desenvolvimento social lhe garante amparo para as suas realizações e busca de sua 
felicidade, para tal está inserido num contexto cultural e religioso. 

Considerou necessário manter-se em sociedade e integrar-se em um sistema cultural que 
lhe garante a sobrevivência, social e intelectual. 

Todos os homens nascem livres e iguais, são dotados de razão, consciência e conduta 
caracterizando seus valores e virtudes. 

Criado a imagem e semelhança de Deus, o homem é o único ser do universo que, tem 
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alma e é dotado de inteligência e vontade, sendo que todo ato praticado é resultado de uma 
escolha. Através do conhecimento e do querer o homem progride e se aperfeiçoa, 
conseqüentemente por ser um ato racional e livre, a escolha acarreta em responsabilidades, 
definido pelo fundamento de comportamento humano que é de fazer o bem e evitar o mal. 

Ao nascer o homem é dotado de um ser perfeito constituído de caráter, temperamento, 
firmeza de convicção e fortaleza de vontade. 

O homem é o único ser insatisfeito. Permanentemente busca transformações no seu 
comportamento e avanço na sua social. É da natureza do homem estar sempre querendo mais e 
algo diferente. 

O Colégio Mãe da Divina Providência ciente de sua influência na formação humana sente 
a necessidade formar o aluno num verdadeiro ser humano e cidadão, bem como um ser 
democrático, social e produtor de cultura; capazes de lutar por seus direitos e em condições de 
contribuir para a realização de um projeto de sociedade, tornando-a mais justa: fazendo com que o 
indivíduo se entregue enquanto membro do grupo através da construção de sua identidade cultural 
e construa sua personalidade, caracterizando-o. 

O homem deve ser consciente, sábio e inovador, pois desta forma conseguirá acompanhar 
o salto da qualidade vistos em todas as áreas do conhecimento humano. 

O mundo necessita de homens humanos e fraternos, não querendo tudo para si, mas 
transmitindo conhecimento e proporcionando condições para o crescimento de todos e buscando a 
construção de um mundo mais justo e solidário. 

Ora, o homem é muito mais do que isso. Ser dotado de uma imensa capacidade de pensar 
e criar. É preciso que ele encontre valores que simplesmente consigam motivar a sua vivência em 
sociedade. É este o homem pleno que busca hoje a humanidade sob várias formas distintas. Aqui 
também não existem definições postas e acabadas, estando todo este processo em contínua 
destruição e construção. A busca de um ser pleno que tenha valor em si mesmo e consiga conviver 
harmoniosamente com outros seres humanos e com a natureza é buscada em todos os 
quadrantes do planeta. Portanto, estão em alta os valores éticos, no sentido de uma atitude de vida 
onde a dignidade do ser humano seja suficiente para manter um nível de respeito por todos e 
manter um quadro atual. 

O educando se constrói e chega a ser sujeito na medida em que integrando em seu 
contexto reflete sobre ele e com ele compromete, ornando consciência de sua historicidade. O 
educando é desafiado constantemente, e a cada um destes desafios deve responder de maneira 
original propiciando a integração social, viabilizando o acesso à cultura, despertando nele a 
consciência de que ele também possui contribuição social e cultural para a humanidade. Que ele 
também é um agente de transformação capaz de realizar uma obra. 
 
 

A EDUCAÇÃO: um processo libertador 
 

A compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da natureza 
humana, Vitor Paro define a educação como: 

“Entendida a educação como apropriação da cultura humana 
produzida historicamente e a escola como instituição que provê a 
educação sistematizada, sobressai a importância das medidas 
visando à realização eficiente dos objetivos da instituição escolar, em 
especial da escola pública básica, voltada ao atendimento das 
camadas trabalhadoras... é pela educação que o ser humano 
atualiza-se enquanto sujeito histórico, em termos do saber produzido 
pelo homem em sua progressiva diferenciação do restante da 

natureza”( Paro, 2003, p. 7). 
 

Reconhece-se que o conhecimento tornou-se ator principal de produção. Aprender a 
aprender coloca-se como competência fundamental para inserção numa dinâmica social que se 
reestrutura continuamente. Há necessidade de se romper com modelos tradicionais da educação 
para que se alcancem os objetivos propostos para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 



1

 

 

Médio. A perspectiva é, pois, de uma aprendizagem permanente, de uma formação continuada, tendo 
em vista a construção da cidadania. 

Trabalha-se a partir do conhecimento adquirido pelo educando no dia-a-dia em contato 
com o meio social, preparando-o para continuar aprendendo de modo a ser capaz de adaptar-se 
com a flexibilidade e novas condições ou aperfeiçoamento posterior, procurando desenvolver a 
capacidade de pensamento autônomo e criativo, a teoria com a prática. 

Tanto os professores com os alunos atuam como instrumentos de compreensão do mundo 
e da vida, permitindo ao aluno ver a realidade de maneira 
consciente e construtiva criando vínculos produtivos e realizadores desta necessidade. 

O professor que é reflexivo, autor e cidadão ciente de seus direitos 
cumpridos, é capaz de criar outros direitos exigidos pelas novas 
realidades, em parceria com o educando. 

Esses entre outros apontam para uma leitura de sociedade que 
deve nos levar a buscar alternativa e posturas condizentes com a nova 
realidade. 
 
 

Para onde caminhamos? 
Qual é o nosso ideal? 

Quais são os fins da Educação? 
 

a) Buscar caminhos que conduzem a reestruturação familiar; 
b) Resgatar valores éticos, sociais, morais e culturais; 
c) Buscar a valorização do ser humano através de desafios que os levam a traçar 

objetivos para a vida resgatando a esperança num mundo melhor; 
d) Trabalhar para transformar a sociedade colocando mais humanismo nas ações e 

buscando a justiça social; 
e) Conscientizar a sociedade (entendida como um todo: pais, alunos, professores e 

comunidade) para que resgatem valores e preservem o meio ambiente, enfim, que 
o indivíduo seja formado integralmente; 

f) Preparar os alunos para novos desafios e novos valores; 
g) Conscientizar para que tenham objetivos de vida dentro de valores mais humanos; 
h) Preparar os educandos de maneira que possam desenvolver os conhecimentos 

adquiridos na escola, em sua vida social, sendo cidadão crítico, capaz de discernir 
os verdadeiros valores; 

i) Buscar a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária; onde a 
valorização da dignidade humana seja a meta, incutindo nos educandos a 
capacidade de solucionarem seus problemas, sendo assim não permitindo a 
exclusão; 

j) Repensar o que é fundamental para a formação da pessoa para a sua vida, 
visando a valorização do indivíduo e dando-lhe competência para o mundo de 
trabalho; 

k) Promover situações onde seja possível visualizar a cooperação procurando 
diminuir o individualismo, a competição e a rivalidade; 

l) Conscientizar os educadores de que somos formadores e promovedores da 
sociedade; 

m) Tornar a escola um elo de ligação entre a formação de um cidadão crítico e a 
capacidade que ele deverá ter para resolver problemas, sendo um centro de 
atração para que o educando compreenda a sua importância, o papel que 
desempenhará na sua vida. 

 
A educação, norteada pelos valores e pelo sentido profético da vida, cria condições para o 

exercício de ser, de viver, de conviver, possibilitando o encontro dos homens entre si e com 
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Deus. Anuncia os valores evangélicos da verdade, da partilha, da solidariedade, da igualdade, num 
diálogo crítico e criativo que se nutre do amor, da humildade, da esperança, da fé e da confiança. 
 

A ESCOLA: espaço vital e não só espaço acadêmico 
 

“... a participação democrática não se dá espontaneamente, sendo antes um 
processo histórico de construção coletiva, coloca-se a necessidade de se 
preverem mecanismos institucionais que não apenas viabilizem mas também 
incentivem práticas participativas dentro da escola pública. Isso parece 
tanto mais necessário quanto  mais considerarmos nossa sociedade, com 
tradição de autoritarismo, de poder altamente concentrado e de exclusão da 
divergência nas 

discussões e decisões” ( Paro, 2003, p. 46) 
 
 

Concebem a educação numa linha libertadora, sabendo que o marco da ação escolar é “a 
escola”, no mais pleno sentido da palavra: não só como “lugar de aprendizagem” mas como 
espaço de vida, plataforma educativa que favorece a formação das diferentes facetas da pessoa e 
a inter-relação entre pessoas nos diferentes níveis. 

A ação dinâmica da Escola Católica projeta-se mais além do marco escolar (ambiente 
físico), em ações “extraescolares” colaborando com a família, paróquia, comunidade, completando 
e acompanhando a educação da fé. 

A estrutura escolar, como qualquer outra estrutura, não é neutra: transmite opções e  
valores. 

O Colégio Mãe da Divina Providência caracteriza-se pela busca constante de coerência 
entre o aprendido e o vivido, entre o dizer, o pensar, o sentir e o agir, perseguindo sempre o saber 
ser e o saber repartir. Tem como meta o ser humano responsável por si mesmo e pelo mundo. 

O processo educativo dá-se num espaço privilegiado para o pleno desenvolvimento do ser 
humano em todas as suas dimensões: faculdades intelectivas, possibilidade física, hábitos, atitudes, 
modos de vida harmônica, vivência de valores éticos, estéticos e religiosos. No Colégio Mãe da 
Divina Providência, esse contínuo aperfeiçoamento é buscado no sentido horizontal de inserção do 
sujeito no meio social e no seu sentido vertical de vivência das lições evangélicas. 
 
 
 

O EDUCADOR: intermediador do processo educativo 
 

A verdadeira função do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensinar de 
fato não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscá-lo. 

Cabe ao professor desejar que os alunos adquiram novas atitudes, isto é, que o conteúdo 
aprendido permaneça. Para que isto ocorra é necessário modificar sua maneira de pensar, é 
alterar sua prática pedagógica. Isto ocorre num processo trabalhoso de plantar sementes que irão 
germinar, e, o que é o mais interessante, vão dar frutos. Quanto? Nunca se sabe. E esta é a parte 
mais fascinante do processo de ensino. 

Não se deve ficar preocupado demais com o conteúdo a ponto de se esquecer que: o bom 
ensino, o verdadeiro ensino consiste em uma série de momentos em que o aprendiz se mostra 
predisposto a aprender. Ocorre aí uma dinâmica especial em momentos imprevisíveis, quando se 
consegue chegar na mente e no coração do aluno que possui esta predisposição. 

E nesta prática vale a pena relembrar que não basta o sujeito estar fazendo: há necessidade 
de se analisar como se está fazendo. 
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É função da educação dar aos alunos a opção de escolha para sua plena realização social, 
através dos conhecimentos recebidos. Preparar um homem crítico, atuante, determinado e 
devidamente instrumentalizado cientificamente para pensar, questionar e interagir com a 
sociedade, adaptando e transformando a realidade de acordo com as suas necessidades 
individuais e de seu grupo social. 
 
 

PRESSUPOSTO EPISTEMOLÓGICO: 
 

A escola tem como lema: “EDUCAR É A ARTE DE AMAR”, frente a esta proposta toda a 
equipe: pedagógica, administrativa, docentes e demais profissionais comprometem-se com o 
desenvolvimento de seu trabalho de forma clara, fornecendo aos alunos, uma educação de 
qualidade, para que estes desenvolvam suas potencialidades de nível intelectual, bem como, na 
formação dos valores humanos para a construção de seu caráter e personalidade. 

Que na escola, o aluno encontre condições de aprender, e que as oportunidades 
educativas estejam voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas 
necessidades compreendem, tanto instrumentos essenciais para aprendizagem, como leitura, 
escrita, a expressão oral, o cálculo e a solução de problemas, tanto quanto a aprendizagem de 
habilidades, conhecimento, valores e atitudes, necessários para que, os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, 
participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentais e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e 
a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país, cultura, região, município. 

Oferecendo a satisfação dessas necessidades, conferimos aos membros da nossa 
sociedade a possibilidade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de respeitar a sua herança 
cultural, linguística e espiritual, de promover a educação de outros, defender a causa da justiça 
social, de proteger o meio ambiente e de ser tolerante com os sistemas sociais, políticos e 
religiosos que defiram dos seus, assegurando respeito aos valores humanistas e aos direitos 
humanos comumente aceitos, bem como trabalhar pela paz e pela solidariedade no meio em que 
este vive, bem como, a paz internacionalmente em um mundo interdependente. 

Nosso objetivo, não menos fundamental, do desenvolvimento da educação, é também o 
enriquecimento dos valores culturais e morais comuns. É nestes valores que cada educando e a 
sociedade encontra sua identidade e sua dignidade. 

Para nós, a educação básica é mais do que uma finalidade em si mesma. Ela é a base 
para a aprendizagem e o desenvolvimento humano permanentes, sobre a qual o município, o país, 
podem construir, sistematicamente, níveis e tipos mais adiantados de educação e capacitação. 

Existem hoje novas possibilidades que resultam da convergência do crescimento da 
informação e de uma capacidade de comunicação sem precedentes. Vamos trabalhar estas 
possibilidades com criatividade e com determinação para aumentar ainda mais a sua eficácia. 

Com a nossa educação queremos concretizar um enorme potencial para progresso do ser 
humano, porém isso depende do acesso das pessoas à educação e da articulação entre o 
crescente conjunto de conhecimentos, através da tecnologia e demais meios que temos acesso. 

O objetivo é melhorar a qualidade de ensino e/ou aprendizagem, reduzir as desigualdades, 
os obstáculos que impedem essas melhoras, os preconceitos ou discriminação de qualquer 
natureza. Propomos assim, uma educação inclusiva onde os portadores de necessidades 
especiais tenham nossa atenção voltada para as suas necessidades individuais, de igualdade e de 
qualidade como e para os demais, como integrantes do sistema educativo como um todo. 

Com os diversos meios (cursos, recursos tecnológicos...); que nosso município, a 
secretária de educação, a Associação das Escolas Católicas e nós como escola, dispomos, que 
contribua com a transmissão dos conhecimentos essenciais e objetivos propostos, bem como na 
informação e educação dos educandos até mesmo nas questões sociais. 
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Que neste propósito, possamos envolver, inserir, trabalhar os nossos alunos de maneira 
atrativa, buscando cada vez mais, maneiras e formas que se adaptam às necessidades, e 
dimensões que hoje o ser humano busca. Aberto às novas tendências e/ou necessidades do 
educando onde o tradicional, a forma arcaica, seja trocada por inovação e criatividade, atraindo 
assim, o interesse por todo o processo educativo, sempre dentro dos valores e normas propostos 
posteriormente. 
Que todo esse processo seja revisto, auto avaliado e que nele tenhamos a clareza, que só teremos 
sucesso a partir do momento que como educadores saibamos ser e dar exemplo, pois a real 
educação e/ou aprendizagem somente acontece, quando ensinamos aquilo que realmente 
acreditamos e/ou aceitamos como correto. 
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Diagnóstico Escolar 
 

Escola e comunidade são esferas de uma mesma realidade. Juntas somam forças para a 
efetivação de uma educação comprometida com o ser humano. A escola constitui-se em uma 
organização sistêmica aberta, isto é, em um conjunto de elementos (pessoas com diferentes 
papéis, estrutura de relacionamento, ambiente físico, etc.), que interagem e se influenciam 
mutuamente, conjunto esse com o objetivo de educar. 

Dessa forma, como organismo social, qualquer mudança em qualquer dos elementos da 
escola produz mudanças no contexto geral. 

A interferência será tanto mais forte quanto maior proximidade e relacionamento tiverem os 
elementos. Essa interferência ocorre, quer tenhamos consciência dela ou não, e o entendimento de 
como funciona o processo. 

O entendimento entre Escola e Família é de suma importância, a fim de que ambas 
possam exercer equilibradamente sua função educativa. 

Como sistema aberto, a escola tem uma função de promover a melhoria de sua 
comunidade, e que, ao fazê-lo com seus alunos, recebem influência dessa comunidade, adaptando 
seus objetivos, programas, métodos e técnicas, às suas necessidades. Também aí as mudanças 
são recíprocas. 

Portanto, quando se pensar em algum setor da escola, deve-se pensar em suas relações 
com os demais setores, bem como a comunidade. 

Dessa aliança, comunidade e os sistemas educacionais melhores posições e medidas 
poderão ser tomadas a fim de garantir o sucesso das iniciativas e/ou propósitos. 

 
 

Não há como esquecer, que estamos sendo influenciados pela tecnologia digital, que 
está adotou critérios da divisão do trabalho, por especialização de funções. 

Esse agrupamento especializado de funções e sua atribuição às pessoas diferentes, 
produz situações de conflito no sistema, promovendo disparidade de interesses e 

dificultando a comunicação. 
 
 

A aplicação de medidas integradora deve ser a preocupação de todos os participantes do 
sistema, a fim de que o paralelismo e conflitos ocorram ao nível mínimo possível. 

A fim de garantir uma maior integração entre todos os participantes do sistema escolar, faz-
se necessário o conhecimento dos objetivos comuns da prática educativa. 

A resolução das necessidades básicas, materiais e humanas, neste contexto, possibilitam a 
efetiva conquista destes mesmos objetivos e garantem um melhor desempenho de cada 
profissional na função que é de sua responsabilidade dentro do processo ensino-aprendizagem. 
Visando tudo isso, foi aplicado um questionário para professores, alunos e pais, tendo como objetivo 
identificar os pontos positivos e negativos apresentados pelos diversos personagens que constituem 
o cenário educacional do CMDP. 
 

Segmento de alunos 

A clientela atendida por este Colégio é de classe média/alta e a maioria dos alunos mora 
em bairros próximos e em residência própria. Pelo fato de os alunos visarem entrar na 
Universidade, os mesmos não trabalham para que tenham tempo de estudar e se preparar. O grau 
de instrução dos pais dos alunos, em quase sua totalidade, é de nível médio e superior. 

Quanto à prática da leitura mais de 56,8% dos alunos entrevistados disseram que leem 
entre 1 e 2 livros, num período correspondente a 1 mês. 
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Os meios de comunicação acessíveis a grande maioria dos alunos se dá através da 
televisão e Internet. Uma das perspectivas dos mesmos em relação ao Colégio é a formação 
teórica voltada para o vestibular. 
A clientela CMDP enxerga esta instituição como séria e comprometida com um trabalho de 
qualidade. 
A forma de tratamento dos professores para com os alunos e vice-versa é identificada de forma 
moderada e carinhosa de ambas as partes e a maioria dos professores buscam encontrar paliativos 
através do diálogo. 

Na opinião dos alunos o mais importante em uma escola é o nível da aprendizagem, 
seguida de bons professores e de uma boa Direção. 

Sobre a avaliação, os alunos preferem aquela que seja dada de acordo com o conteúdo 
dado em sala, compreensível e com aulas de reforço para os que apresentam dificuldades de 
aprendizagem. 
 

Segmento Pais 

A maioria dos pais entrevistados afirma já ter participado do processo de elaboração do 
Projeto Político Pedagógico do CMDP. 

Sobre a existência do Conselho de Classe, grande parte dos pais tem conhecimento sobre o 
mesmo e também sobre as suas finalidades 

Dos pais entrevistados 90,9%, afirmaram participar das reuniões promovidas pelo colégio 
quando são convocados. 

Parte significativa dos pais ou responsáveis procura a escola por iniciativa própria para 
saberem sobre a vida escolar dos seus filhos. Outros, porém, procuram algumas vezes ou nunca 
procuram. 

Segundo a opinião dos pais a diretora envolve os mesmos nas decisões a serem tomadas 
na escola para a melhoria da instituição. Mais de 70% dos entrevistados confirmam que essa 
participação se efetiva na prática. 
 

Segmento Professores 

Observa-se segundo os dados que 86,1% dos professores e funcionários apontam de forma 
unânime que o Colégio realiza planejamento, desenvolvendo ações escolares de forma 
participativa, com envolvimento do conselho escolar, professores, funcionários, pais e alunos. 

Dos professores entrevistados, 91,7% afirmaram que há um esforço constante em atualizar o 
currículo de acordo com as Orientações Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e ensino 
médio. 

Com relação à adoção por parte do Colégio sobre avaliação do desempenho de professores e 
funcionários 86,1% dos entrevistados consideraram a medida importante para o desenvolvimento 
da qualidade do trabalho dos professores e funcionários. 

Quanto à adoção por parte do Colégio de práticas de valorização e reconhecimento do 
trabalho dos professores e funcionários, visando o aprimoramento do seu desempenho, 80,6% dos 
entrevistados consideraram valiosa a atitude para o crescimento da equipe de trabalho, uma vez 
que há valorização e respeito por parte da equipe gestora em relação aos professores e 
funcionários. 

Com relação à promoção do Colégio com ações de conservação, higiene, limpeza e 
manutenção do patrimônio escolar, afirmaram que o trabalho desenvolvido para este fim, tem 
alcançado bons resultados e proporcionado um ambiente confortável de trabalho. 

Quanto aos objetivos e metas propostos no Projeto Pedagógico, 94,4% dos entrevistados 
consideraram que os mesmos são atingidos com êxito. 
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 Condições Físicas e Materiais: 
 

A estrutura física da escola é considerada boa, pois todo o espaço é seminovo, adaptado 
especialmente para escola. Onde as atividades escolares podem devidamente ser executadas. 

 
 Espaço Físico 

- 19 Salas de aula com ares condicionados Springer 
- 01 Laboratório de Ciências 
- 01 Biblioteca 
- 01 Cozinha 
- 03 Depósitos 
- 08 Banheiros com seis sanitários 
- 01 Recepção 
- 01 Coordenação 
- 01 Orientação 
- 01 Diretoria 
- 01 Sala dos Professores 
- 01 Ginásio Poliesportivo 
- 01 Quadra Esportiva aberta – coberta 
- 01 Parque infantil 
- 01 Sala de material didático 
- 01 Brinquedoteca 
- 01 Cantina 
- 01 Lindo Jardim no interior do Colégio 
- Parque Educativo 
- Salão para reuniões 
- Dependências para zeladoria 
- Segurança contra incêndio 
- Sala de dança 

 
 

Para que tornem-se conhecidas as necessidades básicas e suas possíveis soluções para 
dificuldades encontradas, assim como, sobre a situação em que se encontra a escola, foi realizada 
uma pesquisa entre todos os funcionários da equipe, e foi possível chegar ao presente diagnóstico: 

 

 Situação Atual da Escola 
 

 Aspectos positivos: 
− O apoio pedagógico permanente: 

. hora de planejamento e avaliação – 2 horas / aula por semana 

. quando houver necessidade 
− A troca de ideias entre os professores nas horas de planejamento. 
− Encontro de Professores: cultivo de Aprofundamento Profissional, Humano, 

Cristão, realizado bimestralmente. 
− Inovação dos projetos com profissionais responsáveis em cada setor, como, meio 

ambiente, saúde, pais na escola, disciplina, higiene, trânsito. 
− Tempo integral nas salas de aula, sem atividades extras no período que o aluno 

está com o professor regente. 
− Bom desenvolvimento dos projetos propostos. 
− Busca constante de sintonia e organização. 
− Projetos sociais: envolvendo comunidade-escola. 
− A frequência dos alunos aos atendimentos psicológico, fono-audiológico, 
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fisioterapêutico, oferecidos pelos pais, auxilia na superação de suas dificuldades 
também em sala de aula. 

− Interesse dos pais no sentido de conhecer o processo de ensino - 
aprendizagem. 

− A maioria dos pais estão satisfeitos com o trabalho realizado pela equipe de 
funcionários da escola. 

− A maioria dos Pais tem consciência de sua responsabilidade na participação da 
vida escolar dos seus filhos. 

− Aproveitamento de todo espaço disponível para a comunicação visual através de 
painéis temáticos. 

− O comprometimento da zeladoria na função educativa. 
 
A Escola mantém as seguintes fases de Educação Infantil: 

a) Educação Infantil – para crianças de 2 a 5 anos (completados durante o ano e a 
partir de 31/03); 

 
Em hipótese alguma serão agrupadas crianças, com idade cronológica diferente da prevista, para a 

fase correspondente. 

 
A organização das classes da Educação Infantil, obedecerá a seguinte estrutura: 

a) Maternal I – para crianças de 2 anos; 
b) Maternal II – para crianças de 3 anos; 
c) Nível I – para crianças de 4 anos; 
d) Nível II – para crianças de 5 anos; 

 
 

Os cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio serão regidos pela legislação oficial 

quanto a seriação, currículo, programas, carga horária, avaliação e frequência. 

 
A grade curricular dos Cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio constam em documentos 

anexos a este Regimento Escolar e poderão ser modificadas e adequadas a qualquer tempo, 

desde que respeitada a legislação específica que rege a matéria. 

 
O Colégio Mãe da Divina Providência se declara fiel aos ensinamentos da Igreja Católica 

Apostólica Romana por eles norteia sua ação pedagógico-educacional e se pauta pelo Carisma 

fundacional de Madre Maria e Madre Giustina Schiapparoli, expresso no “Confiante abandono na 

Divina Providência”, Acolhendo, Assistindo e Educando, especialmente, crianças, adolescentes e 

jovens. 
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Gestão Escolar 
 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
 

A Organização Administrativa é constituída pela Direção, Coordenação, Orientação, Apoio 
Administrativo e Associação de Pais e Professores. 

A Organização Administrativa tem como pressuposto a inter-relação de seus diversos 
componentes. O desempenho de cada componente da organização deve estar direcionar para as 
metas compartilhadas, responsabilidades e valores coletivos da instituição. 

A Organização Administrativa procura estabelecer um clima de confiança e responsabilidade, 
baseada no respeito à hierarquia, à participação das pessoas no desenvolvimento das tarefas, nas 
decisões consensuais e na harmonia das relações. 

A Organização Administrativa  deve estar comprometida com a inovação sistêmica que 
consiste na busca deliberada e organizada de mudanças, bem como da análise constante e 
sistemática das possibilidades, necessidades e oportunidades  que as mudanças podem oferecer para 
a inovação e atualização de aspectos culturais, psicológicos, econômicos, tecnológicos, sociológicos e 
religiosos. 

 
Os recursos humanos disponíveis: 

 
     Equipe Técnico-Pedagógica: 

 

Cargo Nome Formação 
Horário de 
atuação 

Diretora Ir. Rita Apª 
Jaguszeski 

Licenciatura em Pedagogia – Pós 
graduação em Planejamento 
Educacional 
 

Integral 
Vesp. e Matutino 

Coordenadora Pedagógica – 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental – 5º ao 8º Ano  

Tania Regina Mariussi 
Londero 

Licenciatura em Pedagogia – Pós 
Graduação em Gestão Escolar 

Integral 
Vesp. e Matutino 

Orientadora Educacional – Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 1 

Maria Aparecida M. 
Caires 

Licenciatura em Estudos Sociais 
Pós-Graduação em Administração, 
Orientação e Supervisão Escolar 

Vespertino 

Orientadora Educacional – 5º ao 8º 
Ano 

Geovana Lurdes 
Bandieira 

Licenciatura em Ciências Biológicas 
/ Pós-Graduação em Gestão de 
Saúde 

Matutino 

Coordenadora Pedagógica do Ensino 
Médio Odete F. C. Bervian 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
Pós-Graduação em Planejamento 
Educacional 

Matutino 

Coordenadora Pedagógica  - 1º ao 4º 
Ano 

Cecilia Fernanda 
Sosa Santos 

Graduação em Psicologia / Pós-
Graduação em Psicopedagogia 
Institucional e em EAD e Novas 
Tecnologias 

Vespertino 

Secretária 
 

Vera de Paula 
Zelenski 

Magistério / Bacharelado em 
Administração 

Integral 
Vesp. E Matutino 
 

Tesoureira Ir. Paulina Stapazzoli Ensino Médio Integral 
Vesp. E Matutino 

Aux. De 
Contabilidade/Financeiro/RH 

Francieli Trizotto 
Cabral Bacharelado em Ciências Contábeis 

Integral 
Vesp. E Matutino 
 

Recepção Leidiani Aparecida 
De Carvalho Lauer Ensino Médio Integral 

Vesp. E Matutino 

Operador de Computador (T.I.) Fabiana da Silva 
Lima Ensino Médio Integral 

Vesp. E Matutino 
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Aux. De Biblioteca  Charlene Regiane 
Gonçalves Santos  Licenciatura em Pedagogia Integral 

Vesp. E Matutino 

Felipe Augusto Cavalcante de Brito Auxiliar de 
Secretaria Ensino Médio Integral 

Vesp. E Matutino 

 Mecanógrafa Ana Cleide Pereira Ensino Médio Integral 
Vesp. E Matutino 

Almoxarife 
 

Lourdes Alves de 
Senna Ensino Médio Integral 

Vesp. E Matutino 

Assistente Social Ninfa Aparecida de 
Oliveira Severino Bacharelado em Serviço Social Integral 

Vesp. E Matutino 
 

Equipe Docente 
 
Nome Formação 
Alexandra Aparecida Tozo de Oliveira Licenciatura Plena em História 
Ana Carolina Moreno Licenciatura em Letras / Pós-Graduação em Educação Especial em 

Deficiência Intelectual 
Camila Almeida de Campos Sousa Licenciatura em Pedagogia 
Camila Mazini Cesco Licenciatura em Pedagogia 
Camyla Gabriela Menegon Licenciatura em Pedagogia 
Cecilia Fernanda Sosa Santos Graduação em Psicologia / Pós-Graduação em Psicopedagogia 

Institucional e em EAD e Novas Tecnologias 
Cristiane Francies Boeck Licenciatura em Pedagogia 
Cristiane Pereira de Oliveira Ribas Licenciatura em Letras 
Cristiano da Silva Paiva Licenciatura em Educação Física 

Pós-Graduação em Treinamento Esportivo 
Eder Fabiano Leandro da Silva Licenciatura em Educação Física Pós-Graduação  

em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo 
Edinéia Aparecida Mariano Licenciatura em Pedagogia 
Edistiane Alves Siqueira Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática 
Elecilda Eloi Vieira Silva Licenciatura em História / Pós-Graduação em Antropologia 
Elza Sayoko Sassaki de Oliveira Licenciatura em Pedagogia, Ciências Naturais e Matemática / Pós-

Graduação em Psicopedagogia 
Fernanda de Carvalho Saldanha de 
Azambuja 

Licenciatura em Pedagogia / Pós-Graduação em Educação Infantil: 
Currículo e Infância 

Franciele Maria Souza Cirilo Licenciatura em Letras 
Henrique Ferrari Nunes Licenciatura em Educação Física/ Pós-Graduação  

em Educação Física Escolar: Saúde e Qualidade de Vida 
Jaqueline Piovesan Bacharelado em Ciências Contábeis / Pós-Graaduação em 

Neuroaprendizagem – Proficiency English Graduated Teacher 
João Paulo Santos Neves Mendonça Licenciado em Química / Licenciado em Pedagogia / Mestrando em 

Ciências da Educação - UCP Paraguay / Esp. Educação Infantil e 
Séries Iniciais / Esp. Docência do Ensino Superior 
Esp. Ensino de Química 

Juliana Aparecida Mollmann Licenciatura em Normal Superior / Pós-Graduação em Metodologia 
Aplicada ao Ensino: Leitura e Prod. de Texto 

Juliane de Jesus Machado Licenciatura em Pedagogia – Pós-Graduação em  
Educação Infantil 

Katiane Severina da Silva Licenciatura em Pedagogia / Pós-Graduação em Psicopedagogia 
Lais Nunes da Silva Licenciatura em Educação Física 
Liliane Botton Bianchin Licenciatura em Pedagogia / Pós-Graduação em Psicopedagogia 
Luciana de Araujo Ribeiro Souza Licenciatura em Ciências Biológicas / Pós-Graduação em 

Psicopedagogia Institucional 
Luciana Pereira de Freitas Licenciatura em Pedagogia 
Marciane Moraes Barbosa Licenciatura em Pedagogia 
Maria Solange Martins Licenciatura em Letras 
Marilise Mª K. Bragagnollo Licenciatura Plena em Filosofia e Geografia 
Marivalter Gomes Costa Licenciatura Plena em Biologia 

Pós-Graduação em Biotecnologia 
Marlene Ramin Magistério e Pedagogia 
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Michele Nikodem Licenciatura em Pedagogia – Pós-Graduação em  
Educação Infantil 

Patrícia Vieira dos Santos Licenciatura em Pedagogia 
Pedrina Feldhaus Licenciatura em Educação Física – Pós-Graduação 

Em Prática Psicopedagógica Interdisciplinar  
e Gestão Escolar Básica 

Ricardo Royes dos Santos de Moura Licenciatura em Educação Física 
Rosely Maria Rodrigues Menegon Licenciatura em Letras – Pós-Graduação em 

Administração Educacional 
Salete de Oliveira Licenciatura em Pedagogia 
Samantha Amurielly de Souza Ferreira Licenciatura em Matemática  

Pós-Gradução em Matemática Financeira e Estatística 
Sandra Regina Ferreira Licenciatura em Pedagogia 
Sandra Regina Patrício Betti Licenciatura em Ciências 

Pós-Graduação em Educação Ambiental 
Sirlei Terezinha Cataneo Licenciatura Plena em Matemática  

Pós-Gradução Educação Matemática 
Suzi Alves Panta Licenciatura em Pedagogia 
Tatiane da silva Porto Licenciatura em Pedagogia 
Thirly Vieira de Moraes Licenciatura Plena em Pedagogia  

Pós-Graduação em Docência Multisciplinar 
Vanúbia Alves da Silva Licenciatura Plena em Pedagogia  
 
 
Auxiliares de Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe de Serviços Gerais: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nome Horário de atuação Formação 
Alici Rodrigues Lopes Nunes Vespertino Superior Incompleto 
Cinthya Nascimento Zanquetin Vespertino Superior Incompleto 
Francisca das Chagas da Silva Santos Vespertino Superior Incompleto 
Gabriela Longhi Ravagnani Vespertino Superior Incompleto 
Gildânia Ferreira Lima Vespertino Superior Incompleto 
Juliana Araujo Ramalho Vespertino Superior Incompleto 
Karine Lopes de Lara Vespertino Superior Incompleto 
Karolainy Almeida Lucas Vespertino Superior Incompleto 
Liliane da Silva Mendes Vespertino Superior Incompleto 
Monara Silva Figueiredo Vespertino Superior Incompleto 
Paula Vanessa Santos Vespertino Superior Incompleto 

Nome Horário de atuação 
Claudineia dos Santos Rezende Integral Vespertino e Matutino 
Edvin Szewczak Integral Vespertino e Matutino 
Elaine Cristina de Lima Moreira Integral Vespertino e Matutino 
Eliane Barbosa de Moraes Integral Vespertino e Matutino 
Gullian Ferreira Lima Integral Vespertino e Matutino 
Luciana Melquiades de Souza Integral Vespertino e Matutino 
Luciene Severa de Jesus Integral Vespertino e Matutino 
Luzia Rodrigues Lopes Nunes Integral Vespertino e Matutino 
Maria Aparecida de Lourdes Dias Integral Vespertino e Matutino 
Maria da Glória Conceição dos Santos Integral Vespertino e Matutino 
Maria de Lourdes Barros da Silva Integral Vespertino e Matutino 
Maria Evanir Alves Pinheiro Integral Vespertino e Matutino 
Simone Cebalho dos Santos Integral Vespertino e Matutino 
Solange da Silva Vilto de Souza  Integral Vespertino e Matutino 
Veronice da Silva Guimarães Integral Vespertino e Matutino 
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Organogramas 
 
 Apoio Pedagógico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apoio Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo 
Discente 

 

Direção 

Coordenação 

Corpo 
Docente 

Grêmio 
Estudantil 

SOE 
SOP 
SOR 

 

Orientação 

 

      APP 
Apoio 

Administra- 
tivo 

Vigilância 

Tesouraria 
 Serviço 
Pessoal 

 

Serviços 
Gerais 

 
Secretaria 

 

DIREÇÃO 

 
Biblioteca 

Recepção Mecanografia 
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 Suporte Pedagógico 
 

SUPORTES PEDAGÓGICOS 

La
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Física 
 

Biologia 
 

Química 
 

Informática 
 

Ciências 
 
 

Salas de aula 
 

Direção 
 

Sala dos 
Professores 

 
Recepção 

 
Coordenação 

 
Orientação 

 
Sala de Reunião 

 
Parque 

 
Cantina 

 
Cozinha 

 
Sala de Material 

Didático 
 

Depósitos 
 

Jardim 
 

Sala de Vídeo 
 

Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadra 
Poliesportiva 

 
Vestiários 

 
Sanitários 

 
Jogos de mesa 

 
 

 

Internet 
 

Estudo 
 

Pesquisa 
 

Leitura 
 

Acervo 
 

Máquina  
Fotográfica 

 
Copiadoras 

B
ib
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M
u
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Tela de projeção 
 

Projetor 
multimídia 

 
Som 

 
Vídeo 

 
DVD 

 
Projetor de Slide 

 
Retroprojetor 

 
Episcópio 

 
Filmadora 

 
Ar Condicionados 

 
Internet 

 
Computadores 

 
Impressoras 

 
Scanner 
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  ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL 
 
 

• O que propomos... 
 
 

• Como agimos... 
 
 

A Organização Educacional, composta pelos serviços de Orientação Educacional (SOE), 
Orientação Pedagógica (SOP) e Orientação Religiosa (SOR), deve trabalhar  de forma  integrada, 
promovendo e articulação com os demais serviços, visando à qualidade do ensino e da educação. 

A Organização Educacional deve estar articulada em um ambiente participativo onde se 
privilegie o respeito mútuo, a justiça, a solidariedade e o diálogo. A construção da liberdade, neste 
contexto, é algo construído  pela organização à  medida que constrói sua própria identidade. 

A Organização Educacional precisa desenvolve o sentido da história como processo de 
construção do destino dos educandos do qual  todos  devemos participar. Estimular  e facilitar a 
participação de pais e membros da comunidade educativa, neste enfoque define-se  como importante 
tarefa desta organização, pois,  desta forma possibilita o estabelecimento de relações e melhor 
compreensão das questões que envolvem o ambiente educativo.   

Cabe a Organização Administrativa e Educativa: 
 

“Em todas essas nossas instituições escolares, expressamos nosso sentido de 
pareceria na Missão, na medida em que, unidos, constituímos uma única 
comunidade educativa: professores, funcionários e pais, apoiando-se mutuamente 
em seus papéis complementares. Juntos, buscamos desenvolver um padrão de 
relacionamento que reflita o Evangelho e os nossos ideais, e que testemunhe os 
valores que desejamos transmitir aos nossos educandos”. 

 
 
 

ESCOLA: Como centro irradiador e espaço de construção do conhecimento 
 

O Colégio Mãe da Divina Providência propõe às famílias como  paradigma filosófico, um projeto 
educativo que busca harmonizar-se em três pilares: Fé, Cultura e Vida. Para tanto, aprofunda os princípios da 
educação cristã e da cidadania.  

A pedagogia é fundamentada nos valores e princípios evangélico-cristãos: pedagogia da presença, da  
simplicidade, do espírito de família e de trabalho, numa dimensão transcendente. 
A proposta educativa apresenta o educador como co-responsável pelo processo educativo que estimula e 
desafia o educando a ser agente ativo, participativo e responsável pela produção do  conhecimento. 

A finalidade do processo educativo  enfatiza a importância das relações humanas alicerçadas  na 
afetividade e na disciplina para alcançar o equilíbrio que torna a pessoa sociável e feliz.  

O projeto educativo inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, visa ao desenvolvimento integral da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania, 
para tanto a escola propõe ao educando: 

 
a) a responsabilidade de imprimir sentido à vida  e dar um significado ao que realiza, 

desenvolvendo a percepção de si mesmo e a compreensão do outro, mobilizando suas 
potencialidades e valores, iluminado pela fé e pelo conhecimento que, gradualmente, vai 
construindo em relação ao mundo, ao homem e à vida;  

b) aprimorar suas potencialidades como autêntico cristão e verdadeiro cidadão, baseando sua 
ação em critérios evangélicos, fraternos e solidários; 

c) uma prática interativa e dinâmica que possibilita uma aprendizagem ativa e prazerosa de caráter 
lúdica e investigativa em um ambiente de descobertas onde as respostas a desafios servem 
como fomento à motivação; 

d) uma prática comprometida e articulada à realidade do aluno, aberta, democrática e cooperativa, 
baseada no respeito mútuo, companheirismo, amizade, diálogo, disponibilidade e presença; 
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e) um ambiente de aprendizagem onde o aluno constrói seu conhecimento baseado em 
metodologia atualizada, dinâmica e relacional, onde se enfatizam os aspectos sócio-político-
cultural-histórico-científico-religioso, como elementos que favoreçam a interação do aluno e a 
aprendizagem;   

f) uma educação libertadora e emancipatória, comprometida com o bem comum, atualizada, 
permanente, unida e coerente, voltada para a vivência de valores que fortalecem a autonomia, o 
saber agir com responsabilidade,  as inovações, as transformações sociais e o processo de 
desenvolvimento integral  do aluno. 

 
 
 

EDUCADOR:  Co-Responsável  Pelo  Processo Educativo 
 

A função do educador é dialética. O educador inserido neste contexto requer abertura ao diálogo, 
sensibilidade, querer, ousadia. Promotor da participação e estimulador da criatividade, desencadeia uma 
educação de cunho social, culturalmente  relevante e  de natureza e dimensão cristãs, comprometido com a 
MISSÃO EDUCATIVA das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. 

A metodologia relacional utilizada pelo  professor  no processo de produção do  conhecimento e 
transformação da realidade deve ser, necessariamente, participante, crítica e científica. Neste sentido, enfatiza 
o  aprendizado cooperativo, tendo como ponto relevante os processos de aprendizados e utilização dos multi-
meios de forma interativa, construindo redes cooperativas de aprendizados . 

No ambiente interativo a competência  do professor  deve ser de incentivo à interdisciplinaridade e do 
aprender a pensar. O docente torna-se animador da inteligência coletiva dos educandos pelos quais é 
responsável. Sua atividade terá como centro o acompanhamento e gerenciamento dos aprendizados 
orientando o aluno para: “Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”. 

O aluno, ser-de-relação, constitui o núcleo central do processo educativo. A articulação desse 
relacionamento tem como berço a família, cabendo a Escola a continuidade e o aperfeiçoamento 
deste processo que firmar-se-á  na sociedade. Estando   inserido  num contexto  histórico-cultural que 
favorece a motivação, serve de  estímulo ao aperfeiçoamento e  possibilita o pleno desenvolvimento 
do ser humano em suas dimensões e atitudes: intelectivas, físicas, hábitos, atitudes, habilidades, 
vivência de valores éticos, morais, religiosos. 

 
 
 

  PLANO DE AÇÃO  
 

Equipe Técnica 
 
Diretora:  Ir. Rita Aparecida Jaguszeski 
 
Secretária:    Vera de Paula Zelenski 
 
 

Além das atribuições registradas no Regimento Interno a Equipe técnica se propõe a: 
 
− Respeitar e fazer respeitar os horários de trabalho de cada funcionário; 
− Cumprir e fazer cumprir as regras internas e as normas propostas pela Secretaria Estadual e 

Municipal de Educação; 
− Fazer encontros com todos os funcionários para avaliar o andamento do trabalho no geral; 
− Acompanhar e auxiliar, se necessário, o trabalho dos professores e funcionários; 
− Propiciar um ambiente agradável; 
− Zelar pelo bem estar e a conservação da escola, como um todo; 
− Como patrimônio público; 
− Estar disponível, recebendo bem a comunidade escolar em qualquer eventualidade; 
− Organizar o cronograma de todas as atividades escolares no início do ano letivo; 
− Divulgar e coordenar os eventos; 
− Estar sempre motivado e motivar todos os funcionários para a busca de novos cursos; 
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− Respeitar e fazer respeitar o calendário escolar e demais normas estabelecidas pela Secretaria 
Estadual e Municipal de Educação; 

− Estar atento e fazer e/ou solicitar a manutenção de todo o ambiente escolar; 
− Chamar, quando necessário, os funcionários visando o bom andamento do trabalho; 
− Manter a ética e/ou sigilo quando lhe for confiado problemas particulares ou do trabalho; 
− Manter um relacionamento amigável, respeito mútuo das individualidades; 
− Zelar pela imagem positiva de todo o trabalho escolar; 
− Organizar de forma eficiente os trabalhos burocráticos do Colégio; 
− Defender as causas justas, evitando injustiças.   

 
 
 

Equipe Técnico-Pedagógica   
 
 
  Coordenadoras Pedagógicas: Odete Fátima de Carvalho Bervian 
                                                                     Tânia Regina Mariussi Londero    
 

Além das atribuições registradas no Regimento Interno a 
Coordenação pedagógica se propõe a: 

 
− Subsidiar a Direção com critérios para a organização das 

classes; 
− Elaborar com o corpo docente, o currículo pleno em 

consonância com as Diretrizes Pedagógicas; 
− Assegurar e avaliar a implantação dos programas de ensino 

e dos projetos pedagógicos desenvolvidos pelo Colégio; 
− Acompanhar o processo de ensino, atuando junto dos alunos e pais, no sentido de analisar os 

resultados de aprendizagem com vistas a sua melhoria; 
− Promover e coordenar reuniões sistemáticas de estudos e trabalhos para o aperfeiçoamento 

constante dos docentes; 
− Propor a Direção a implementação de projetos de enriquecimento curricular a serem 

desenvolvidos pelo Colégio, coordená-los e avalia-los; 
− Instituir uma sistemática e permanente avaliação do Plano Pedagógico do Colégio a partir do 

rendimento escolar; 
− Participar sempre que convocado para cursos, seminários, reuniões, encontros, grupos e outros 

eventos; 
− Avaliar os resultados dos Planos e Projetos propondo sua revisão adequando-os conforme as 

necessidades da Instituição; 
− Promover a melhoria qualitativa do processo ensino-aprendizagem; 
− Acompanhar o desempenho das atividades dos docentes orientando, supervisionando, as 

atividades didático-pedagógicas desenvolvidas; 
− Orientar a elaboração dos planejamentos semanais ao nível de sala de aula; 
− Orientar quanto ao preenchimento de instrumentos de controle e avaliação das atividades; 
− Divulgar métodos, recursos e procedimentos didáticos comprovadamente eficientes; 
− Manter organização periódica das turmas; 
− Estimular a continua atualização dos docentes; 
− Avaliara o processo ensino-aprendizagem através das atividades desenvolvidas, mantendo 

contato direto com os alunos em sala de aula; 
− Avaliar a ação docente e o rendimento escolar; 
− Fornecer sempre que solicitado dados complementares relativos ao acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem; 
− Visitar com assiduidades as classes orientando os professores no que for necessário na área 

pedagógica; 
− Participar de todos os eventos programados pelo Colégio; 
− Dar exemplo de pontualidade, assiduidade, energia, perseverança e amor ao trabalho, aos 

professores e aos alunos; 
− Convocar reuniões pedagógicas periodicamente ou sempre que necessário; 
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− Convocar os pais para orientações quando se fizer necessário; 
− Comunicar e liderar reuniões de pais, sempre que solicitado pelo professor para esclarecimentos 

pedagógicos; 
 

 
 
  Orientadoras Educacionais: Geovana Lurdes Bandieira 
                                                  Maria Aparecida Morelli Caires 
                                                   
 

O Serviço de Orientação Educacional tem por finalidade acompanhar e promover o desenvolvimento 
integral do educando, através de aconselhamento, individual ou grupal, visando o bom ajustamento ao Colégio 
e seu encaminhamento para a sociedade. 

O serviço estará a cargo de professor devidamente habilitado e subordinado a Direção. 
 
Além das atribuições registradas no Regimento Interno a Orientação Educacional se propõe 

a: 
 
− Participar da elaboração do planejamento Global de atividades do estabelecimento, propondo 

critérios para a organização de classes e turmas; 
− Orientar os alunos que apresentem dificuldades de adaptação no grupo; 
− Aplicar testes e organizar trabalhos para sondagem de rendimento de aprendizagem; 
− Manter contatos sistemáticos com os alunos, individualmente ou grupal, com finalidade de 

aconselhamento; 
− Orientar e assistir os professores na função de conselheiros de classe; 
− Atuar junto às famílias no sentido de que haja unidade de pensamento e de ação entre pais e 

professores, na orientação do processo ensino-aprendizagem; 
− Procurar resolver casos de indisciplina por meios suasórios, antes de lhes serem aplicadas 

sansões previstas no Regimento Interno; 
− Acompanhar e orientar o desenvolvimento global do aluno; 
− Organizar e manter atualizado o arquivo de documentação do Serviço de Orientação Educacional, 

com devidos dados que permitam o estudo individual de cada aluno. 
 

 
Equipe Docente  

 
 

Além das atribuições registradas no Regimento Interno a Equipe docente se propõe a: 
 

− Manter a ética profissional respeitando a hierarquia existente, bem como, dos demais 
profissionais da escola; 

− Relacionar-se bem com os outros professores, mantendo o diálogo, troca de ideias e 
experiências, estabelecendo harmonia no trabalho. 

− Trabalhar a socialização, aprendizagem, respeito e esforços para atingir os objetivos desejados; 
− Ser pontual, chegar no horário determinado; 
− Em caso de falta prevista e necessária avisar com antecedência; 
− Adequar-se às regras da escola facilitando o trabalho como um todo; 
− Disponibilidade e flexibilidade para atualização e mudanças; 
− Estar a disposição da escola quando necessário; 
− Levar ao conhecimento da direção, os fatos que julgar necessário, quando precisar de ajuda ou 

esclarecimento; 
− Participar de reuniões e cursos; 
− Ler mais sobre assuntos escolares, relações humanas, para obter mais conhecimentos; 
− Procurar (lendo e pesquisando) novas estratégias para poder ter resultados na 

interdisciplinaridade escolar e no rendimento dos alunos; 
− Valorizar o trabalho de todos os colegas em qualquer função; 
− Ter uma boa postura pessoal e profissional, tanto na escola quanto perante as sociedades; 
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− Trabalhar dentro dos pré-requisitos, dando possibilidade de um bom desenvolvimento do aluno na 
série seguinte; 

− Estimular a motivação para que a persistência do aluno seja o ponto de partida para o sucesso. 
− Manter um ambiente agradável em sala de aula, para que o aluno sinta-se acolhido e disposto a 

colaborar com o bom desenvolvimento da mesma (disciplina); 
− Procurar ser exemplo ao aluno em atitudes dentro e fora da escola; 
− Desenvolver no aluno o gosto pela vida escolar e pessoal, ou seja, o gosto pelo aprender; 
− Fazer com que o aluno acredite que ele faz a diferença para um mundo melhor; 
− Fazer com que o aluno sinta-se integrante e importante na escola; 
− Conscientizar os educandos sobre a importância do respeito mútuo; 
− Responder aos questionamentos feitos pelos alunos, para que ele não perca a motivação; 
− Possibilitar a aquisição de conhecimentos pelo aluno nas áreas do ensino, promovendo assim o 

desenvolvimento integral da criança; 
− Usar formas sócias educativas como forma de correção de atitudes fora das normas da escola; 
− Usar estratégias e instrumentos diferenciados para a aprendizagem; 
− Usar materiais variados, concretos e abstratos nas diversas disciplinas e conteúdo; 
− Fazer com que os alunos tenham conceitos positivos sobre si mesmos; 
− Avaliar o aluno de forma justa. 
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Sistemática de Avaliação 
AVALIAÇÃO 

 
 

“ A avaliação é uma atividade intrínseca ao agir humano.” 
 
 
 

O Estabelecimento adota o sistema de avaliação integral, abrangendo os aspectos qualitativos e 

quantitativos. 

• A avaliação, processo contínuo, progressivo e sistemático abrange todas as áreas da 
personalidade do educando realizando-se cooperativamente com este e seus educadores. 

• A avaliação da Educação Infantil é expressa por pareceres descritivos tendo por base os 
objetivos de cada nível. 

• A avaliação será diagnóstica, contínua, permanente e cumulativa com a finalidade de 

acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos alunos, obedecendo a 
ordenação e sequência do ensino bem como a orientação do currículo. 

• Como instrumento e técnica de avaliação serão utilizados: testes de aproveitamento orais e 
escritos, atividades específicas, resultados de pesquisas, trabalho de criação, observações 

espontâneas ou dirigidas, relatórios de trabalhos em grupos, coleta de materiais e dados, 
fichas de leitura, discussões, outras modalidades e critérios do professor sob orientação do 

Serviço de supervisão Pedagógica. 

• A avaliação será desenvolvida através de trabalhos cooperativos entre direção, Corpo 

docente, Serviço de supervisão Pedagógica e Serviços de Orientação Educacional, com 
objetivo de analisar e debater os dados intervenientes da aprendizagem. 

 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
 

Utilizam-se, entre outros, para o ensino Fundamental e Médio os seguintes instrumentos de 

avaliação: 

a) observação direta do progresso do aluno; 
b) trabalhos e avaliações individuais; 

c) participação nas atividades docentes; 

d) trabalhos em grupos; 

e) relato de experiências; 

f) simulados; 

g) parecer descritivo do Conselho de Classe. 
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Será vedada a repetição automática de avaliações, em qualquer época do ano letivo, sob 

qualquer pretexto ou para qualquer efeito. 

 
• O resultado da avaliação do aproveitamento ao aluno da Educação Infantil é expresso por 

meio de pareceres descritivos e, do 1º Ano do Ensino Fundamental I em diante, é expresso 
em notas de um (1,0) a dez (10,0). 

Estes resultados são lançados bimestralmente nos registros da Secretaria e comunicados aos 

alunos e seus responsáveis. 

 
NÍVEIS DE PROMOÇÃO 

 
 

No Ensino Fundamental e Médio, os resultados das avaliações bimestrais, devidamente 

interpretados pelo Conselho de Classe, que emite o parecer final, indicam as condições do aluno 

de: 

a) aprovação 

b) recuperação terapêutica 

c) progressão parcial 

d) reprovação 
 
 

A média de cada bimestre será obtida pela seguinte fórmula: 

Média das Avaliações x 3 + 2 x Prova Bimestral 

5 

A nota no transcorrer do bimestre, acontece da seguinte maneira: 

Nota 1 e 2- Referente a trabalhos/testes/atividades pedagógicas/tarefas peso 10,0 

Nota 3- Referente a Prova Bimestral, peso 10,0 
 

Ter-se-á como aprovado quanto ao aproveitamento: 

• o aluno que alcançar média 7 (sete) durante o ano em cada disciplina, independente da 
Recuperação paralela, Recuperação Terapêutica (Final). 

 
• Considerar-se-á reprovado quanto ao aproveitamento: 

 

a) o aluno de 3º a 6º ano que após Recuperação paralela e terapêutica, não alcançar média 7 

(sete) em 3 (três) ou mais disciplinas; 

b) o aluno de 7º a 9º ano que após Recuperação paralela e terapêutica, não alcançar média 7 

(sete) em 5 (cinco) ou mais disciplinas; 

c) o aluno do Ensino Médio que após Recuperação paralela e terapêutica, não alcançar média 7 
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(sete) em 5 (cinco) ou mais disciplinas; 

d) o aluno que após processo de recuperação terapêutica, não for considerado Aprovado ou 

Reprovado, são encaminhados para Progressão Parcial, de acordo com regimento escolar. 

 
O Aluno dos três anos iniciais Ensino Fundamental I que compreendem o processo de 

alfabetização de acordo com a Res. Nº0 de 14/11/10, não serão passíveis de reprovação, para 

não haver prejuízo na continuidade da aprendizagem. 

 
Ter-se-á como aprovado quanto a assiduidade: 

a) o aluno de frequência igual ou superior a 75% (Setenta e cinco por cento) na respectiva 

disciplina; 

b) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com frequência igual ou 

superior ao mínimo estabelecido pelo conselho Estadual de Educação, e que demonstre 

aproveitamento após estudos a título de recuperação e avaliação final, em cada disciplina. 

 
 

RECUPERAÇÃO PARALELA E TERAPÊUTICA 
 
 

• A Escola oferece recuperação PARALELA e TERAPEUTICA para atender as necessidades 
e deficiências dos alunos. 

• A recuperação oferecida pela Escola é paralela e terapêutica. 
 

• A recuperação paralela é contínua, desenvolvida na medida das necessidades dos alunos, 

no desenrolar das aulas, com revisão das avaliações feitas, retorno de conteúdos onde o 

professor detectar dificuldades dos mesmos, resultando em reforço durante o bimestre 
e/ou plantão de estudos, e na aplicação de um simulado ao final do bimestre (1º, 2º e 

3ºBimestre), pelo próprio professor da classe ou outro. 

• Para efeito de registro, o professor registrará no diário de classe, todo momento de retorno 
de conteúdo em sala, bem como a escola registrará o reforço e/ou plantão oferecido em 
período extra turno sem ônus para o discente. 

• A título de registro de nota da recuperação paralela utilizaremos em forma de simulado no 
bimestre, que substituirá a média do bimestre quando for superior a mesma. 

• A recuperação terapêutica é oferecida obrigatoriamente pela Escola, ao final do período 
letivo, em regime intensivo, pelo próprio professor ou por outro, para o aluno que não 

atingiu os mínimos estabelecidos nos níveis de promoção após a recuperação paralela, 

para que possa ter maior atendimento. 
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• A avaliação final da recuperação será de responsabilidade do respectivo professor da 

disciplina à qual o aluno esteve sujeito. 
 

• Nos estudos de recuperação terapêutica será exigida a frequência de 100% (cem por 
cento) às aulas e atividades escolares programadas em cada disciplina, para efeito de 
promoção. 

• Serão atribuídas notas que variarão de 1,0 a 8,0 para prova escrita e 2,0 pontos 
reservados para participação e presença. 

 
• Ao final da recuperação, o professor da disciplina atribuirá uma média final dos estudos, 

baseado nas notas ou graus na forma prevista no artigo anterior. 
 

• Para apuração final do rendimento escolar do aluno sujeito a estudos de recuperação 
terapêutica, aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

Média dos Bimestre + Nota da Avaliação Final 

2 

 
• Para promoção o aluno deverá obter média final igual ou superior a sete (7,0) em cada 

disciplina que esteve sujeito à Avaliação Final (recuperação terapêutica) considerando-se 
está a nota final. 

 
• o aluno que não alcançar o mínimo estabelecido na hipótese da alínea anterior e que 

submetido à Avaliação Terapêutica, após o período de recuperação, tirar a nota 7,0(sete) 
será submetido a análise do Conselho Escolar, que emitirá um parecer final. 

 
• Os resultados finais da recuperação paralela e de Avaliação Terapêutica serão registrados 

nos documentos próprios, além do diário de classe do professor. 

 
 
 

PROGRESSÕES PARCIAIS 
 
 

• O aluno regularmente matriculado, será submetido ao processo de Recuperação Paralela e 
terapêutica (possível em todas as disciplinas) e, sendo ainda insuficiente, ficará em 

Progressão Parcial possível em até 2 (dois) Componentes Curriculares de Terceiro Ano do 

Ensino Fundamental I ao 6º Ano do Ensino Fundamental II e 7º Ano Ensino Fundamental  
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II a Terceira Série do Ensino Médio em até 4 (quatro) ) Componentes Curriculares. 

 
• Caso os resultados sejam insatisfatórios em 03(três) ou mais componentes curriculares do 

3º Ano do Ensino Fundamental I ao 6º Ano do Ensino Fundamental II e 7º Ano Ensino 
Fundamental II a Terceira Série do Ensino Médio em até 4 (quatro) ou mais Componentes 
Curriculares , o aluno será considerado reprovado. 

 
• O educando que o número de disciplinas/componentes curriculares excederem o número 

previsto para Progressão Parcial de acordo com parágrafo primeiro, é considerado 

reprovado, permanecendo no mesmo ano/série, porém dispensado das disciplinas ou 
componentes curriculares em que já tenha obtido aprovação. 

 

• No ato da matrícula, o educando se comprometerá a organizar-se de acordo as 

aulas/componentes curriculares que precisar estar presente, durante as 
aulas/componentes curriculares dispensado, ficará sob a responsabilidade de seus 

responsáveis. 

 
• Para aprovação deste ano/série o educando está sujeito ao previsto no regimento da 

escola no tocante média e presenças; 

 
• Podendo diante desta situação o pai/responsável pelo educando optar para que o mesmo 

faça todos os componentes curriculares; 

 
• O aluno que percorrer todo processo previsto no artigo e continuar retido em 03 (três) ou 

mais componentes curriculares do 3º Ano do Ensino Fundamental I ao 6º Ano do Ensino 

Fundamental II e 7º Ano Ensino Fundamental II a Terceira Série do Ensino Médio em até 4 
(quatro) ou mais Componentes Curriculares terá direito a matricular-se no ano 

subsequente e optar pela Progressão Parcial com todas as obrigações conforme disposto 

em regimento da escola. (Res. 002/2009 CEE/MT) 

a) A Progressão parcial será presencial, onde a carga horária da disciplina será para 

estudos e avaliações. E terá média para aprovação 7,0 (Sete). Constando de Prova 

com peso 7,0 e trabalho com peso 3,0. Totalizando 10,0. 
b) A Progressão Parcial será realizada no primeiro semestre do ano subsequente. 

c) As despesas decorrentes da Progressão parcial, seja de pagamento do professor e 

despesas com a organização curricular, será acordado no início do ano é de 

responsabilidade dos responsáveis pelo aluno, em carnê próprio. 

d) A matrícula para Progressão Parcial será submetida a partir do 3º Ano do Ensino 
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Fundamental I ao 6º Ano do Ensino Fundamental II em até três (3) componentes 

curriculares e 7º Ano Ensino Fundamental II a Terceira Série do Ensino Médio em até 4 

(quatro) em até 4 (quatro) Componentes Curriculares. (Resolução 002/23/11/2009- 

CEE/MT) 

e) O aluno fará duas matrículas, sendo uma Progressão Parcial e outra na série 

subsequente obrigatoriamente, sendo que no ato da opção da progressão parcial, o 

responsável, assinará um termo de compromisso onde fica ciente das normas dispostas 

em regimento escolar. 

f) A matrícula de alunos vindos de outras unidades escolares será conforme disposta no 

regimento interno e respeitando o limite estabelecido pelo mesmo. 

g) A reprovação nos componentes curriculares, na progressão, não inviabiliza o processo 

pedagógico, pois o mesmo poderá repeti-lo no segundo semestre, caso continue retido,  

ao final do processo, nenhum outro recurso à Escola ou a sua Associação de Pai e 

mestres. E cabe ao aluno retornar para série de origem. 

 
 

ADAPTAÇÕES 
 
 

• O aluno que vier transferido de outro estabelecimento com grade curricular diferente do 
presente Regimento, estará sujeito à adaptação, nas disciplinas, áreas de estudo e 
atividades ou conteúdo que não tenha cursado em série idêntica ou equivalente. 

 
• A adaptação deverá ser promovida até o final do curso respectivo de forma que nenhum 

aluno possa concluí-lo sem que tenha cumprido o currículo pleno previsto para o curso, 
com a respectiva carga horária. 

 
• A adaptação se fará mediante a execução de trabalhos e tarefas, determinados pelos 

professores, a serem executados pelo aluno no decorrer do período letivo. 

 

• A todo trabalho ou tarefa, será atribuída uma nota, que variará de 1,0 (um) a 10,0 (dez). 
 
 

• Será considerado adaptado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete), nas 
disciplinas que estiver sujeito a adaptação. 

 
• O aluno que for julgado não adaptado, poderá ser submetido a estudos de recuperação, 

aplicando-se, então, para o caso previsto na Secção V deste Título, que trata 
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especificamente da Recuperação. 

 
• O resultado obtido pelo aluno na adaptação, mesmo na hipótese do artigo anterior, se 

lavrará no livro de exames especiais e será transcrito nos documentos escolares próprios 
previstos neste Regimento. 

 
 
 

CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 
 
 

A classificação é o posicionamento do educando na etapa organizada sob a forma de série, ano e 

ocorrerá em qualquer série/ano, exceto na primeira do Ensino Fundamental. 
 

a) por promoção, para educandos que cursarem, com aproveitamento, a série/ano, adotada 

na escola. 

b) por transferência, para educandos procedentes de outras escolas, mediante apreciação do 

Histórico Escolar em que consigne o aproveitamento curricular quanto aos componentes 

da Base Nacional Comum, 

c) por avaliação, em consonância da escolarização anterior e ou independente quando for 

comprovadamente impossível a recuperação dos registros escolares, realizada pela 

instituição receptora, para situá-lo na série /ano. 

d) Para classificação deverá ser verificado os conhecimentos da Base nacional Comum do 

currículo. 

 
A Reclassificação do educando acontecerá quando houver necessidade de fazer 

reposicionamento do educando em série/ano, diferente daquela indicada em seu histórico 

escolar, exceto no último ano do Ensino Médio, vedado o princípio de retrocesso. 

a) Acontecerá mediante processo formal de avaliação realizada pelo Conselho de Classe ou 

similar, e no caso dos primeiros anos do Ensino Fundamental ou equivalente, com o 

Professor uni docente, sendo que em ambas as situações o processo será acompanhado 

pelo Coordenador Pedagógico, antes do início do 2º bimestre ou período avaliativo. 

b) A reclassificação tomará por base as normas curriculares gerais e transversais, cuja 

sequencia será preservada, levando em conta, na avaliação o grau de maturidade, 

competência e habilidades mínimas para prosseguimento dos estudos subsequentes. 

c) O resultado da avaliação, justificativa e procedimentos deverão ser registrados em atas 

individuais, em Livros de Processos Especiais, da qual será extraída súmula assinada pela 

Equipe Gestora, pelo Conselho de Classe e Professores envolvidos, e deverá ser 
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arquivada em pasta individual do educando, juntamente com os demais documentos que 

fundamentam a reclassificação do educando, assegurando-se anotação no Histórico 

Escolar. 

 

ESTRATÉGIAS PARA A DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO ENSINO- APRENDIZAGEM 
 
 

ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA 
 
 

Um ambiente harmonioso é de suma importância para o bom desenvolvimento dos 

trabalhos, por isso o Colégio Mãe da Divina Providência busca proporcionar alternativas para uma 

maior integração dos profissionais: 
 

• Reunião semanal para avaliação das ações, estudo e troca de experiências. 
• Troca de experiências empíricas e científicas 

 
 
 

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 

Como já explicitado acima o Colégio Mãe da Divina Providência oferece bimestralmente 

um encontro de Aprofundamento Profissional - Humano – Cristão, os chamados Cultivos. 

Concebe-se que tudo o que é positivo no mundo deve ser cultivado, cuidado para que se 

desenvolva, desabroche e frutifique. Nestes encontros são enfocados temas diversos, tanto de 

natureza espiritual, pessoal e profissional de caráter administrativo e pedagógico. 

A dinâmica dos Cultivos é assim caracterizada: 

- Acolhida 

- Espiritualização: momento de cultivar a espiritualidade, através de diversificadas 

dinâmicas, leitura da Palavra de Deus, vídeos e partilha de experiências 

- Estudo: em cada encontro é abordado um tema diferente de interesse dos 

profissionais, ora é realizado pelos profissionais do Colégio, ora por convidados 

para este fim. 

- Momento Celebração da Vida: confraternização entre os profissionais, onde 

comemora-se os aniversários do período. 

- Retomada dos estudos. 
- Agenda: repasse dos avisos, recados e orientações práticas para o bom 

desenvolvimento do processo educativo. 

Na perspectiva de aprimoramento profissional também é incentivada a participação dos 
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educadores em congressos e cursos, sendo oferecida ajuda de custo de acordo com a 

disponibilidade de verbas. O foco de capacitação é de acordo com a necessidade e o interesse 

dos educadores. 

Outra forma de estimular a formação continuada dos profissionais é a constante 

atualização e enriquecimento do acervo bibliográfico, através da aquisição de livros, 

enciclopédias, periódicos e instrumentos formativos solicitados pelos profissionais. Além de se 

proporcionar livre acesso à Internet. 

 

COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS E COMUNIDADE 
 
 

A família, santuário da vida, constitui-se a primeira comunidade de vivência e de 

aprendizado para a criança, sua missão é por excelência primordial para o desenvolvimento da 

criança. Como a família e a escola têm interesse comum no bem-estar e na formação integral do 

aluno, desenvolve-se um trabalho de colaboração no qual a escola complemente a educação 

familiar. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e demais leis com orientação educacional 

julgam imprescindível a interação da escola com a família do educando, possibilitando assim a 

compreensão mútua dos fins da educação e metodologia adotada pela escola. 

No Cap. IV, Parágrafo único, ECA aponta que “É direito dos pais ou responsáveis ter 

ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais”. 

Para tal, a escola promove um encontro bimestral com os pais, quando são trabalhados, além dos 

informes da escola, temas de interesse dos mesmos, técnicas para integração da família com a 

escola e pautas administrativas e pedagógicas. 

Além dos encontros coletivos, momentos individuais serão agendados com os pais, 

conforme a necessidade. 
Outras formas de comunicação/ integração com os pais e com a comunidade: 

• Uso diário da agenda, afim de manter os pais e os educadores informados da rotina 

da criança/adolescente. 

• Quadro de avisos. 

• Carta aos pais. 

• Encontros informais, quando da entrada e saída dos alunos. 

• Jogos, Campeonatos. 

• Conversa por telefone. 

• Internet (homepage). 

• Mostra Literário-Artístico Cultural 

• Festa da Família 
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• Participação da escola nos eventos da comunidade. 

• Feira de Ciência  

• Festa Junina 
 
 
 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação Institucional se dará em duas esferas: Interna e Externa, tendo como objetivo 

o feedback de suas ações, propostas e finalidades, afim de ressignificar suas necessidades frente 

as exigências da sociedade e da comunidade escolar. 
 

a) Interna: objetivando buscar índice de satisfação e sugestões de educadores, pais, alunos 

e funcionários. Ocorrerá semestralmente (julho e dezembro), nas modalidades oral e 

escrita, coletiva e dependendo da necessidade, individual. 

 
b) Externa: buscando o parecer do público externo quanto à qualidade dos serviços 

prestados e eficácia dos métodos utilizados. 

 
Também será realizada uma avaliação anual feita pela Mantenedora da Instituição para 

analisar os dados qualitativos e quantitativos verificados durante o ano. 

 
 

AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 
 

A avaliação será contínua, pautada na prática pedagógica cotidiana e nos pareceres do 

público interno e externo da escola. A atualização será feita ao término de cada ano letivo e 

remetida para leitura da entidade mantenedora, destacando-se as alterações. 

A avaliação da Proposta-Político-Pedagógica será realizada numa ação conjunta entre os 

participantes da Comunidade Educativa: Direção, Serviços (SOE, SOP, SOR), Coordenação 

Pedagógica, Orientação Educacional, professores, funcionários, alunos, pais e demais envolvidos 

através de contatos informais e observação, reuniões, tendo como indicadores: 

- o cumprimento das ações previstas na Proposta-Político-Pedagógica; 

- o engajamento dos participantes nas propostas de trabalho, priorizando o trabalho em 

equipe; 

- o nível de satisfação manifestada pelos integrantes, durante a execução da proposta; 

- o reconhecimento e a participação da comunidade educativa para com a escola; 

- a vivência de valores éticos, morais e cristãos ( humanitários, solidários e espirituais), 

manifestado pelo engajamento dos integrantes da comunidade  educativa  em 
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campanhas solidárias, assistenciais e educativas; 
- a Associação de Pais e Professores atuantes e integrados às metas estabelecidas na 

Proposta-Político-Pedagógica; 

- o envolvimento do aluno como sujeito do processo de aprendizagem; 
- o índice de participação dos alunos nas decisões da Escola; 

- o aprimoramento da qualidade e a atualização do desempenho do corpo docente; 

- a ampliação da prática de pesquisa entre professores e alunos; 

- o aumento da solicitação de matrícula nos diferentes níveis de ensino da Escola; 
 

- o exercício da coerência entre as metas estabelecidas, o discurso manifestado e a 

prática realizada, no ambiente educativo, por todos os comprometidos com a efetivação 

da Proposta-Político-Pedagógica. 

 
 

METAS 
 
 

• Definindo caminhos... 
 

“A prática político-pedagógica dos educadores progressistas ocorre numa sociedade desafiada 

pela globalização da economia, das informações, pela fome, pela pobreza, pela tradicionalidade, 

pela modernidade e até pós modernidade, pelo autoritarismo, pela democracia, pela violência, 
pela impunidade, pelo cinismo, pela apatia, pela desesperança, mas também pela esperança.” 
(Freire, P. A Sombra da Mangueira. 1995) 

 
Na compreensão do mundo que imprime significado, a leitura das palavras é ferramenta 

transformadora que inspira o fazer de nossa comunidade educativa. Agir coletivamente e dentro 

das diretrizes de uma educação voltada para a cidadania, para a criatividade, para a vivência de 

valores, da democracia e da liberdade torna o Colégio Mãe da Divina Providência, ciente de sua 

missão na comunidade educativa, propõe como prioridades para o triênio que segue: 

 
 

METAS GERAIS 
 
 

a) Continuar a incentivar o educando a fazer estudos sólidos que o preparem para 

enfrentar os grandes desafios da vida. 

b) Motivar o educando a aceitar ser protagonista principal de sua própria formação. 

c) Estimular a criança e o adolescente a vivenciar a construção de relações afetivas 
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harmônicas que os levem a relacionar-se bem na família, no trabalho e na convivência 

social. 

d) Orientar o educando para que aprenda a dar sentido ao trabalho e à própria vida. 

e) Estimular o educando a posicionar-se criticamente diante do mundo. 

f) Priorizar um processo de ensino-aprendizagem para a formação de sujeitos críticos, 

competentes, autônomos e construtores de seu conhecimento, comprometidos com a 

transformação social. 

g) Propiciar um ambiente acolhedor, de participação e interação entre a direção, 

professores, alunos e comunidade, tornando a Escola uma referência como centro de 

formação e integração na sociedade. 

h) Fortificar a integração da comunidade no acompanhamento do processo de ensino- 

aprendizagem. 

i) Aumentar o número de alunos matriculados. 

j) Estimular o aperfeiçoamento permanente e graduação acadêmica dos professores, 

favorecendo, com isto, o desempenho e a competência do corpo docente. 

k) Estabelecer estudos, visando à reestruturação do processo de avaliação do ensino- 

aprendizagem, objetivando uma avaliação em rede com características emancipatórias. 

l) Investir na qualidade e competência dos recursos humanos da escola. 

m) Insistir na vivência de valores éticos, morais, cristãos, habilidades relacionais e 

afetivas. 

n) Promover atividades construtivas com amor, para deixar a marca e o exemplo na 

sociedade. 

o) Promover uma escola humanitária, engajando os educandos em propostas solidárias. 
p) Investir em técnicas pedagógicas de apoio, para ajudar os educandos necessitados. 

q) Incentivar os alunos ao exercício da liderança. 
 
 
 

PROPONDO ATIVIDADES 
 
 

− propor atividades que levem o aluno a expressar seu pensamento, revelando sua 
autonomia e crescimento; 

− desenvolver estudos de referenciais teóricos, referentes à construção e 
desenvolvimento do conhecimento; 

− aprofundar estudos sobre avaliação como um processo emancipatório  do  aluno, 

numa visão dialética do desenvolvimento da avaliação escolar - envolvendo os alunos 
na própria avaliação; 
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− buscar uma nova avaliação, na qual o aluno perceba que ele é o principal interessado 
em verificar o quanto e como pode aprimorar as estratégias de construção do saber; 

− estabelecer estudos sobre recuperação processual com os professores dos diferentes 
níveis de ensino; 

− avaliar a estrutura curricular, analisando seus conteúdos, componentes curriculares e 

áreas do conhecimento, vinculadas à realidade do aluno e às necessidades da 
sociedade e da Igreja ; 

− envolver o aluno no processo de ensino-aprendizagem para que se sinta sujeito de sua 
ação educativa; 

− adequar a metodologia da ação educativa aos propósitos da Missão Educativa e aos 
objetivos da Escola; 

− exercer uma administração participativa voltada para a projeção e desenvolvimento da 
comunidade educativa de nossa Escola; 

− promover a participação dos alunos nas discussões e decisões dos assuntos 
pertinentes a sua atuação enquanto aluno da escola; 

− realizar, anualmente, reuniões de reflexão e avaliação com pais, professores e alunos 
sobre a Proposta Educativa da Escola alinhada ao sistema de ensino adotado pela 
Instituição. 

 
 

PRATICANDO ATIVIDADES PERMANENTES 
 

− Reuniões bimestrais de estudos, planejamento e avaliação com os professores por 
séries, por áreas, por turnos ou geral conforme se fizer necessário; 

− Cursos de atualização e aperfeiçoamento de professores; 

− Conselho de Classe, bimestralmente; 

− Encontros quinzenais com os professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental  

( 1º ao 9º ) com a Coordenação Pedagógica; 

− Reunião periódica da diretoria APP; 

− Reunião setor administrativo reúne-se, ordinariamente, uma vez em cada mês e em 
sessões extraordinárias, sempre que houver necessidade; 

 
 

CONCLUSÃO 
Ao elaborar uma Proposta Pedagógica, pretende-se realizar dentro do possível um 

trabalho que nos leve a acrescentar no que já fazemos como algo importante para construção de 

um futuro diferente do presente, preocupando-nos com a formação do cidadão, que seja 

consciente dos seus direitos e deveres na sociedade. 
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Com isto pretendemos garantir através de experiências positivas adquiridas e através 

desta Proposta: 

 
− O resgate de valores norteadores para construção de um mundo mais justo e 

solidário; 

− O respeito à identidade cultural do aluno; 

− A apropriação e produção de conhecimentos relevantes e significativos para os 
alunos de forma crítica, na perspectiva de compreensão e transformação da 
realidade social; 

− A mudança do que é ensinar e aprender; 

− O estímulo à curiosidade e criatividade do aluno; 

− O desenvolvimento do trabalho coletivo na Escola; 

− O resgate da importância do educador; 

− A interação comunidade – escola como espaço da valorização e apreciação da 
cultura popular. 

− Incentivar a pesquisa e atuação cientifica, na busca de produzir conhecimento. 

 
Esta Proposta foi avaliada pela Equipe Pedagógica e Corpo Docente, considerando seu 

caráter flexível para melhor atender as necessidades e interesses da escola e dos educandos. 

 
No confiante abandono ao Pai Providente, e certos de contar com a poderosa interseção 

de Maria, a Mãe da Divina Providência, olhamos para frente tendo como horizonte uma educação 

libertadora... 
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