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1ª ETAPA – Educação de Jovens e Adultos

A educação de adultos torna-se mais que um direito; é a chave para o século XXI; é tanto  
conseqüência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade.  
Além do mais, é um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da 

democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e  
científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede 

lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça.
Declaração de Hamburgo, 1997.

“A inovação curricular não consiste apenas em mudar, ou tentar mudar, o que se ensina e se 
aprende na escola. Tão importante quanto o que ensina e se aprende é como se ensina e como se 
aprende. Na verdade, hoje sabemos que ambos os aspectos são indissociáveis. O que finalmente  
os alunos aprendem na escola depende em boa medida de como o aprendem; e o que finalmente  

nós professores conseguimos ensinar aos nossos alunos é indissociável de como lhes ensinamos.”
César Coll, 1996

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.



 Educação de Jovens e Adultos

PLANO SEMESTRAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

1ª ETAPA  -  2009
As capacidades que se pretende desenvolver

O  mundo  atual  exige  das  pessoas  capacidades  que  se  relacionam  em  diferentes 
dimensões da vida: trabalho, família, participação social e política, lazer e cultura.

Formar para o exercício da cidadania pressupõe a participação política de todos na 
definição de rumos, não apenas na escolha de representantes políticos, mas também na participação 
em movimentos sociais e no envolvimento com os temas e questões da nação e em todos os níveis da 
vida cotidiana. As mudanças no mundo atual exigem que se compreenda melhor o mundo, para nele 
atuar  de  maneira  crítica,  responsável  e transformadora.  Esse é  o  contexto  em que se definem as 
capacidades a serem desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos, relacionadas a seguir.

 Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e 
deveres políticos, civis e sociais,  adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.

Evidentemente os alunos jovens e adultos já são cidadãos e participam da vida em sociedade; no 
entanto, o curso deve lhes proporcionar a ampliação de espaços de participação, aguçando o espírito 
crítico e mostrando a importância de sua contribuição no desenvolvimento de uma sociedade mais justa 
social e economicamente.

 Posicionar-se  de maneira  crítica,  responsável  e construtiva  nas diferentes situações sociais, 
utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.

A  interrupção  da  trajetória  escolar  produz  nos  alunos  da  EJA,  muitas  vezes,  um 
comportamento bastante introvertido e o medo de se posicionar, de dar sua opinião; desse modo, o 
resgate de sua auto-estima, a construção da confiança em suas próprias opiniões são capacidades 
importantes a serem desenvolvidas, aliadas também à idéia de que é preciso ouvir as opiniões dos 
outros, considerá-las, permanecendo aberto ao diálogo.

 Conhecer características fundamentais do Brasil  nas dimensões sociais, materiais e culturais 
como  meio  para  construir  progressivamente  a  noção  de  identidade  nacional  e  pessoal  e  o 
sentimento de pertinência ao país.

Por conta de uma série de circunstâncias, a baixa auto-estima pessoal coexiste com a 
percepção de viver em um país do Terceiro Mundo, com problemas de várias ordens; a relação com a 
pátria é geralmente uma relação negativa, pelo fato de que ela nega o acesso às condições básicas da 
cidadania; além disso, é grande a falta de conhecimentos sobre o Brasil, em diferentes dimensões. Daí 
a importância da tematização das questões sociais, econômicas, culturais, não só colocando o foco no 
meio social e cultural em que os cursos de EJA estão inseridos, mas também estabelecendo relações 
com dimensões mais amplas do país e do mundo.

 Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 



socioculturais  de  outros  povos  e  nações,  posicionando-se  contra  qualquer  discriminação 
baseada  em diferenças  culturais,  de  classe  social,  de  crenças,  de  sexo,  de  etnia  ou  outras 
características individuais e sociais.

Em geral (infelizmente), os alunos de EJA conhecem bem a discriminação social de todas as 
ordens. As vivências de determinadas experiências os levam a esconder sua origem e a renegar ou 
desvalorizar aspectos de sua cultura, por considerá-los menores ou sem importância. Desse modo, o 
curso deverá empenhar-se no sentido de que o aluno possa construir e re-construir sua relação com 
saberes populares, com suas festas, danças e costumes, valorizando-os e percebendo a riqueza do 
patrimônio  sociocultural  brasileiro.  Assim,  esses  alunos  poderão  ser  capazes  de  valorizar  e  de  se 
interessar em conhecer culturas de outros povos e nações.

 Perceber-se  integrante,  dependente  e  agente  transformador  do  ambiente,  identificando  seus 
elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente.

As questões referentes ao meio ambiente têm sido bastante divulgadas pelos meios de 
comunicação.  No  entanto,  embora  sensibilizadas  para  os  problemas  existentes,  nem  sempre  as 
pessoas – e particularmente os alunos jovens e adultos – se identificam como agentes transformadores 
da sociedade,  ou  percebem que suas  ações  individuais  e  coletivas  podem provocar  as mudanças 
necessárias. Essa capacidade deve ser construída ao longo do curso, preferencialmente a partir  de 
estudos e de ações efetivas relacionadas a problemas concretos de sua realidade (Como é a coleta de 
lixo? Costumam jogar lixo em terrenos baldios, em riachos?), e de modo que o aluno assuma uma 
postura de conscientização com relação a outras pessoas de seu convívio (filhos, parentes, colegas de 
trabalho).

 Desenvolver  o  conhecimento  ajustado  de  si  mesmo  e  o  sentimento  de  confiança  em  sua 
capacidade afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção social, 
para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.

             As histórias de fracasso escolar, associadas às dificuldades de inserção profissional, 
constroem um sentimento de desconfiança nas próprias capacidades. Um curso de EJA deve ter o 
desenvolvimento  dessas  capacidades  como  um de  seus  maiores  desafios.  É  preciso  discutir  que, 
embora “não sejamos necessariamente brilhantes em tudo o que fazemos”, é fundamental agir com 
perseverança em busca das próprias metas.

 Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos 
aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua saúde e 
à saúde coletiva.

As questões relacionadas à saúde e à qualidade de vida, tanto no plano individual como 
no plano coletivo, constituem certamente um conjunto de problemas enfrentados cotidianamente pelos 
alunos  de  EJA.  Embora  a  escola  não  possa  dar  conta  de  todos  os  aspectos  envolvidos  nessas 
questões, é indispensável que o curso  promova  o  desenvolvimento  da  capacidade de conhecer o 
próprio  corpo  e  dele  cuidar,  como também de  conhecer  direitos  e  opções  que  possam garantir  a 
qualidade de vida.



 Utilizar  as diferentes linguagens – verbal,  musical,  matemática,  gráfica,  plástica  e corporal  – 
como meio de produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir as produções 
culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de 
comunicação.
          Costuma-se  afirmar  que  a  grande  maioria  dos  alunos  de  EJA  desenvolveu  uma  cultura 
basicamente fundamentada na oralidade e que uma de suas expectativas, em relação à escola, é poder 
utilizar diferentes formas de linguagem.

Desse modo, o curso deve estar atento a essa demanda, propiciando atividades em que as múltiplas 
formas de linguagem – como a musical, a plástica, a corporal, dentre outras – possam ser construídas.

 Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 
conhecimentos.

Saber usar os recursos das tecnologias da informação e da comunicação e conhecer 
diferentes fontes (televisão, vídeo, jornais, revistas) são hoje requisitos de inserção social para todas as 
pessoas e, evidentemente, para os alunos da EJA. O desenvolvimento dessa capacidade só poderá 
ocorrer se a escola oferecer aos alunos de EJA oportunidades que, muito provavelmente, a maioria 
deles  não  terá  em outros  espaços  sociais.  Nesse  sentido,  as  secretarias  de  educação  têm papel 
importante no provimento de recursos necessários.

 Questionar a realidade, formulando problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 
pensamento  lógico,  a  criatividade,  a  intuição,  a  capacidade  de  análise  crítica,  selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação.
   O desenvolvimento dessa capacidade remonta à afirmação de Paulo Freire em que ele destaca 
que “o aluno jovem e adulto deve chegar a descobrir-se a si mesmo como um ‘fazedor de seu próprio 
mundo’ cultural e social,  em um esforço de transformar a natureza e a sociedade a serviço de seu 
próprio  bem e ao bem comum”.  Isso implica  conceber  um curso em que ele  possa construir  uma 
compreensão mais realista e correta de sua inserção na natureza e na sociedade atual, desenvolver 
sua  capacidade  de  analisar  criticamente  as  causas  e  as  conseqüências  de  uma  dada  situação, 
estabelecendo comparações e  relações com outras situações,  incentivando-o a  ter  uma ação mais 
eficaz  destinada  a  transformar  a  realidade  atual  e  a  adquirir  consciência  da  própria  dignidade, 
possibilitando uma participação política destinada a provocar as transformações desejadas.



Objetivos Gerais da Língua Portuguesa

Valorizar  a  língua como veículo  de comunicação e  expressão das pessoas e dos 
povos.
Respeitar  a  variedade  lingüística  que  caracteriza  a  comunidade  dos  falantes  da 
Língua Portuguesa.
Expressar-se  oralmente  com eficácia  em diferentes  situações,  interessando-se  por 
ampliar seus recursos expressivos e enriquecer seu vocabulário.
Dominar  o  mecanismo  e  os  recursos  do  sistema  de  representação  escrita, 
compreendendo suas funções.
Interessar-se pela leitura e escrita como fontes de informação, aprendizagem, lazer e 
arte.
Desenvolver estratégias de compreensão e fluência na leitura.
Buscar e selecionar textos de acordo com suas necessidades e interesses.
Expressar-se por escrito com eficiência e de forma adequada a diferentes situações 
comunicativas, interessando-se pela correção ortográfica e gramatical.
Analisar  características  da  Língua  Portuguesa  e  marcas  lingüísticas  de  diferentes 
textos, interessando-se por aprofundar seus conhecimentos sobre a língua.

1º SEMESTRE



LÍNGUA PORTUGUESA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

LINGUAGEM ORAL

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Narração

Contar fatos e experiências cotidianas sem omissão de partes essenciais.
Recontar textos narrativos (contos, fábulas, notícias de jornais).
Dramatizar situações reais ou imaginadas. Dramatizar contos, crônicas e
obras de teatro.

Descrição Descrever lugares, pessoas, objetos e processos.

Récita e leitura em voz alta

Recitar ou ler em voz alta textos poéticos breves, previamente preparados.
 Ler em voz alta para um pequeno público textos em prosa breves, previamente 
preparados.
Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor.

Instruções, perguntas e 
respostas Dar instruções verbais. Compreender e seguir instruções verbais.

Definição e exemplificação Definir conceitos (explicá-los com as próprias palavras).

Argumentação e debate

Posicionar-se em relação a diferentes temas tratados.
Avaliar a coerência das intervenções feita por outros.
Respeitar o turno da palavra.

SISTEMA ALFABÉTICO E ORTOGRAFIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

O Alfabeto
Conhecer a grafia das letras nos tipos usuais (letra cursiva e de forma, maiúscula e 
minúscula).
Estabelecer a relação entre os sons da fala e as letras.

Letras, sílabas e palavras
Distinguir letra, sílaba e palavra.
Distinguir vogais de consoantes.
Perceber que a sílaba é uma unidade sonora em que há sempre uma vogal e que 
pode conter um ou mais fonemas.
Conhecer as variedades de combinações de letras utilizadas para escrever.
Analisar as palavras em relação à quantidade de letras e sílabas.

Segmentação das palavras
Usar espaço para separar palavras, sem aglutiná-las ou separá-las das palavras de 
forma indevida.

Sentido e posicionamento da 
escrita na página

Usar a escrita no sentido correto (da esquerda para a direita, de cima 
posicionamento para baixo).

Perceber que um mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras.
Perceber que uma mesma letra pode representar sons diferentes, dependendo de 
sua posição na palavra.
Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia convencional das palavras.
Identificar, nas palavras, sílabas terminadas em consoante.



Ortografia Identificar, nas palavras, os encontros consonantais cuja 2ª letra é R ou L (BR, CR, 
DR, FR, GR, PR, TR; e BL, CL etc.).
Identificar, nas palavras, os encontros vocálicos orais (ai, ou etc.) e nasais (ão, õe, 
ãe).
Identificar, nas palavras, os dígrafos: CH, LH, NH; RR e SS; QU e GU e vogais 
nasais formadas por acréscimo de M e N

Acentuação Conhecer os sinais de acentuação e as marcas sonoras que representam.

LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Listas

Identificar uma lista.
Escrever diferentes tipos de listas (lista de compras, lista de nomes de pessoas, 
nomes de cidades, instrumentos de trabalho, animais, etc.).
Ordenar listas por ordem alfabética.

Receitas e instruções

Identificar as partes que compõem uma receita (títulos, lista de ingredientes, modo 
e tempo de preparo, ilustrações, fotografias).
Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos como chaves de leitura para 
prever conteúdos de receitas e instruções.

Formulários e questionários Observar modelos de formulários comuns e compreender sua diagramação e seu 
vocabulário (data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade etc.).
Ler e preencher formulários simples.

Anúncios, folhetos e cartazes

Identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e compreender sua função: 
tipo e tamanho das letras, cores, ilustrações, tamanho do papel.
Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto à clareza e 
objetividade.
Analisar criticamente mensagens publicitárias.

Versos, poemas, letras de 
músicas

Ler  e  analisar  oral  e  coletivamente  esses  textos,  atentando  para  a  linguagem 
figurada, observando que essa linguagem pode sugerir interpretações diversas.
Criar e escrever títulos para poesias e letras de música.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e alguns poemas de grandes poetas 
brasileiros.
Conhecer  o  nome,  breves  dados  biográficos  e  algumas  canções  de  grandes 
cancionistas brasileiros.
Apreciar e reconhecer o valor literário de textos poéticos

Bilhetes Ler e escrever bilhetes, atentando para as informações que devem conter.

Jornais

Saber qual a função dos jornais, como são organizados, de que temas tratam.
Identificar elementos gráficos e visuais que compõem o jornal e sua 
função(diagramação, fotografia, ilustrações, tamanho e tipo de letras, gráficos e 
tabelas).
Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o conteúdo das notícias.
Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustrações como chave de leitura 
para prever o conteúdo das matérias.
Reproduzir oralmente o conteúdo de notícias lidas em voz alta pelo professor, 
identificando: o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e quais as 
conseqüências
Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na imprensa.

Contos, crônicas, fábulas e 
anedotas

Conhecer esses textos através da leitura oral do professor, identificando elementos 
como título, personagens, complicação e desfecho.
Ler historietas e anedotas.
Ler contos e crônicas, identificando narrador, personagens, enredo.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas obras de grandes cronistas 



e contistas brasileiros.
Relatos, biografias e textos 
de informações históricas

Conhecer biografias através da leitura oral do professor
Ler textos simples sobre eventos da história (do Brasil ou universal).
Distinguir relatos históricos de relatos ficcionais.

Textos de informação 
científica

Observar a organização geral de dicionários, enciclopédias, livros didáticos e 
paradidáticos.
Consultar dicionários, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos com ajuda do 
professor.

Pontuação de texto Observar os sinais de pontuação nos textos.
Identificar os sinais de pontuação mais usuais (ponto, vírgula, ponto de 
interrogação).

Observação: Serão trabalhados conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira.

ANÁLISE LINGÜISTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Campos semânticos e 
léxicos

Classificar palavras ou expressões pelo critério de proximidade do (nomes de 
pessoas, nomes de animais, nomes de cores, nomes de ferramentas, expressões 
que servem para descrever uma casa, atividades que realizamos no fim de semana 
etc.).
Compreender e aplicar o conceito de sinônimo oralmente

Flexão das palavras e 
concordância

Observar palavras que se flexionam (plurais, tempos e pessoas verbais).
Observar a concordância nominal e verbo-nominal em frases e textos.

Substituição de palavras Identificar a que termos se referem os pronomes num texto.

Frase Utilizar a noção de frase (enunciação com sentido completo) para orientar a 
pontuação na escrita de textos

2º SEMESTRE
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1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

LINGUAGEM ORAL

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Narração

Contar fatos e experiências cotidianas sem omissão de partes essenciais.
Recontar textos narrativos (contos, fábulas, notícias de jornais).
Dramatizar situações reais ou imaginadas. Dramatizar contos, crônicas e
obras de teatro.

Descrição Descrever lugares, pessoas, objetos e processos.

Récita e leitura em voz alta

Recitar ou ler em voz alta textos poéticos breves, previamente preparados.
Ler em voz alta para um pequeno público textos em prosa breves, previamente 
preparados.
Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor.

Instruções, perguntas e 
respostas Dar instruções verbais. Compreender e seguir instruções verbais.

Definição e exemplificação Definir conceitos (explicá-los com as próprias palavras).

Argumentação e debate

Posicionar-se em relação a diferentes temas tratados.
Avaliar a coerência das intervenções feitas por outros.
Respeitar o turno da palavra

SISTEMA ALFABÉTICO E ORTOGRAFIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

O Alfabeto
Conhecer a grafia das letras nos tipos usuais (letra cursiva e de forma, maiúscula e 
minúscula).
Estabelecer a relação entre os sons da fala e as letras.

Letras, sílabas e palavras
Distinguir letra, sílaba e palavra.
Distinguir vogais de consoantes.
Perceber que a sílaba é uma unidade sonora em que há sempre uma vogal e que 
pode conter um ou mais fonemas.
Conhecer as variedades de combinações de letras utilizadas para escrever.
Analisar as palavras em relação à quantidade de letras e sílabas.

Segmentação das palavras
Usar espaço para separar palavras, sem aglutiná-las ou separá-las das palavras de 
forma indevida.

Sentido e posicionamento da 
escrita na página

Usar a escrita no sentido correto (da esquerda para a direita, de cima 
posicionamento para baixo).

Ortografia

Perceber que um mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras.
Perceber que uma mesma letra pode representar sons diferentes, dependendo de 
sua posição na palavra.
Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia convencional das palavras.
Identificar, nas palavras, sílabas terminadas em consoante
Identificar, nas palavras, os encontros consonantais cuja 2ª letra é R ou L (BR, CR, 
DR, FR, GR, PR, TR; e BL, CL etc.).



Identificar, nas palavras, os encontros vocálicos orais (ai, ou etc.) e nasais (ão, õe, 
ãe)
Identificar, nas palavras, os dígrafos: CH, LH, NH; RR e SS; QU e GU e vogais 
nasais formadas por acréscimo de M e N
Escrever corretamente palavras usuais com s com som de z; x com som de z; x  
com som de z; je, ji ou ge, gi; ce, ci ou se, si; ç ou ss; h inicial.

Acentuação Conhecer os sinais de acentuação e as marcas sonoras que representam.

LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Listas
Identificar uma lista.
Escrever diferentes tipos de listas (lista de compras, lista de nomes de pessoas, 
nomes de cidades, instrumentos de trabalho, animais, etc.).
Ordenar listas por ordem alfabética.

Receitas e instruções

Identificar as partes que compõem uma receita (títulos, lista de ingredientes, modo 
e tempo de preparo, ilustrações, fotografias).
Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos como chaves de leitura para 
prever conteúdos de receitas e instruções.
Escrever receitas, utilizando sua estrutura textual.

Formulários e questionários

Observar modelos de formulários comuns e compreender sua diagramação e seu 
vocabulário (data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade etc.).
Ler e preencher formulários simples.
Responder a questionários curtos com opiniões ou dados pessoais.

Anúncios, folhetos e cartazes

Identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e compreender sua função: 
tipo e tamanho das letras, cores, ilustrações, tamanho do papel.
Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto à clareza e 
objetividade.
Analisar criticamente mensagens publicitárias.

Versos, poemas, letras de 
músicas

Versos, poemas, letras de 
músicas

Ler e analisar oral e coletivamente esses textos, atentando para a linguagem 
figurada, observando que essa linguagem pode sugerir interpretações diversas.
Criar e escrever títulos para poesias e letras de música.
Escrever pequenos versos, poemas ou letras de música, ou reescrevê-los, 
introduzindo modificações em textos de outros autores.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e alguns poemas de grandes poetas 
brasileiros.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas canções de grandes 
cancionistas brasileiros.
Apreciar e reconhecer o valor literário de textos poéticos

Bilhetes, cartas e ofícios

Ler e escrever bilhetes, atentando para as informações que devem conter.
Identificar os elementos que compõem uma carta: cabeçalho, introdução, 
desenvolvimento, despedida. Preencher corretamente envelopes para postagem 
segundo as normas do correio.

Jornais

Saber qual a função dos jornais, como são organizados, de que temas tratam.
Identificar elementos gráficos e visuais que compõem o jornal e sua 
função(diagramação, fotografia, ilustrações, tamanho e tipo de letras, gráficos e 
tabelas).
Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o conteúdo das notícias.
Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustrações como chave de leitura 
para prever o conteúdo das matérias.
Reproduzir oralmente o conteúdo de notícias lidas em voz alta pelo professor, 



identificando: o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e quais as 
conseqüências.
Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na imprensa.

Contos, crônicas, fábulas e 
anedotas

Conhecer esses textos através da leitura oral do professor, identificando elementos 
como título, personagens, complicação e desfecho.
Ler historietas e anedotas.
Ler contos e crônicas, identificando narrador, personagens, enredo.
Escrever, com ajuda do professor e dos colegas, pequenas histórias do cotidiano, 
anedotas ou contos conhecidos.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas obras de grandes cronistas 
e contistas brasileiros.

Relatos, biografias e textos 
de informações históricas

Ler e escrever relatos breves de experiências de vida.
Conhecer biografias através da leitura oral do professor.
Ler textos simples sobre eventos da história (do Brasil ou universal).
Distinguir relatos históricos de relatos ficcionais.

Textos de informação 
científica

Observar a organização geral de dicionários, enciclopédias, livros didáticos e 
paradidáticos.
Consultar dicionários, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos com ajuda do 
professor

Pontuação de texto

Observar os sinais de pontuação nos textos.
Identificar os sinais de pontuação mais usuais (ponto, vírgula, ponto de 
interrogação) e compreender suas funções nos textos (relacionar o uso do ponto ao 
uso da letra maiúscula no início das frases).

Observação: Serão trabalhados conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira.

ANÁLISE LINGÜISTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Campos semânticos  e 
léxicos

Classificar palavras ou expressões pelo critério de proximidade do (nomes de 
pessoas, nomes de animais, nomes de cores, nomes de ferramentas, expressões 
que servem para descrever uma casa, atividades que realizamos no fim de semana 
etc.).
Compreender e aplicar o conceito de sinônimo.

Flexão das palavras e 
concordância

Observar palavras que se flexionam (plurais, tempos e pessoas verbais).
Observar a concordância nominal e verbo-nominal em frases e textos.

Substituição de palavras Identificar a que termos se referem os pronomes num texto

Frase Utilizar a noção de frase (enunciação com sentido completo) para orientar a 
pontuação na escrita de textos

3º SEMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos



LINGUAGEM ORAL

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Narração

Contar fatos e experiências cotidianas sem omissão de partes essenciais.
Recontar textos narrativos (contos, fábulas, notícias de jornais).
Perceber lacunas e/ou incoerências ao ouvir a narração de fatos, experiências,
ou reconto de textos narrativos.
Dramatizar situações reais ou imaginadas. Dramatizar contos, crônicas e
obras de teatro.

Descrição Descrever lugares, pessoas, objetos e processos.
Perceber imprecisões ou lacunas ao ouvir a descrição de lugares, pessoas,
objetos e processos.

Récita e leitura em voz alta

Recitar ou ler em voz alta textos poéticos breves, previamente preparados.
Ler em voz alta para um pequeno público textos em prosa breves, previamente 
preparados.
Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor.

Instruções, perguntas e 
respostas

Dar instruções verbais. Compreender e seguir instruções verbais.
Identificar lacunas ou falta de clareza em esclarecimentos dados por outrem.
Pedir esclarecimentos sobre assuntos tratados ou atividades propostas.
Elaborar questões sobre os assuntos em estudo.
Responder perguntas utilizando conhecimentos novos.

Definição e exemplificação

Perceber a distinção entre definir e exemplificar.
Dar exemplos de conceitos e enunciados.
Identificar a pertinência de exemplos para conceitos e enunciados.
Definir conceitos (explicá-los com as próprias palavras).
Avaliar a adequação de definições e conceitos.

Argumentação e debate

Argumentação e debate

Posicionar-se em relação a diferentes temas tratados.
Identificar a posição do outro em relação a diferentes temas tratados.
Defender posições, fundamentando argumentos com exemplos e informações.
Reconhecer os argumentos apresentados na defesa de uma posição, avaliando a 
pertinência dos exemplos e informações que o fundamentam.
Fazer intervenções coerentes com os temas tratados.
Avaliar a coerência das intervenções feitas por outros.
Respeitar o turno da palavra.

SISTEMA ALFABÉTICO E  ORTOGRAFIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

O Alfabeto
Conhecer a grafia das letras nos tipos usuais (letra cursiva e de forma, maiúscula e 
minúscula).
Estabelecer a relação entre os sons da fala e as letras.

Letras, sílabas e palavras
Distinguir letra, sílaba e palavra.
Distinguir vogais de consoantes.
Perceber que a sílaba é uma unidade sonora em que há sempre uma vogal e que 
pode conter um ou mais fonemas.
Conhecer as variedades de combinações de letras utilizadas para escrever.
Analisar as palavras em relação à quantidade de letras e sílabas.

Segmentação das palavras
Usar espaço para separar palavras, sem aglutiná-las ou separá-las das palavras de 



forma indevida.

Sentido e posicionamento da 
escrita na página

Usar a escrita no sentido correto (da esquerda para a direita, de cima 
posicionamento para baixo).
Alinhar a escrita, seguindo pautas e margens.
Utilizar espaços ou traços para separar títulos, conjuntos de exercícios, tópicos etc.

Ortografia

Perceber que um mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras.
Perceber que uma mesma letra pode representar sons diferentes, dependendo de 
sua posição na palavra.
Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia convencional das palavras.
Identificar, nas palavras, sílabas terminadas em consoante.
Escrever corretamente palavras com sílabas terminadas em consoante.
Identificar, nas palavras, os encontros consonantais cuja 2ª letra é R ou L (BR, CR, 
DR, FR, GR, PR, TR; e BL, CL etc.).
Escrever corretamente palavras com encontros consonantais.
Identificar, nas palavras, os encontros vocálicos orais (ai, ou etc.) e nasais (ão, õe, 
ãe).
Escrever corretamente palavras com encontros vocálicos.
Identificar, nas palavras, os dígrafos: CH, LH, NH; RR e SS; QU e GU e vogais 
nasais formadas por acréscimo de M e N.
Escrever corretamente palavras com esses dígrafos.
Escrever corretamente palavras usuais com s com som de z; x com som de z; x  
com som de z; je, ji ou ge, gi; ce, ci ou se, si; ç ou ss; h inicial.

Acentuação
Conhecer os sinais de acentuação e as marcas sonoras que representam.
Utilizar corretamente a acentuação na escrita de palavras usuais.

LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Listas
Identificar uma lista.
Produzir listas em forma de coluna ou separando os itens com vírgulas ou
hífens.
Escrever diferentes tipos de listas (lista de compras, lista de nomes de pessoas, 
nomes de cidades, instrumentos de trabalho, animais, etc.).
Ordenar listas por ordem alfabética.
Consultar listas classificatórias e ordenativas (dicionários, listas telefônicas, 
anúncios classificados, guias de itinerários e ruas), compreendendo seu critério de 
organização.

Receitas e instruções

Identificar as partes que compõem uma receita (títulos, lista de ingredientes, modo 
e tempo de preparo, ilustrações, fotografias).
Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos como chaves de leitura para 
prever conteúdos de receitas e instruções.
Consultar livros, fichas, encartes e suplementos de jornais e revistas que 
contenham receitas ou instruções, observando índice, número da página, 
organização interna destes materiais.
Escrever receitas, utilizando sua estrutura textual.
Ler manuais de equipamentos identificando as partes que o compõem.
Redigir instruções de procedimentos simples (como trocar um pneu, trocar uma 



lâmpada etc.).
Realizar atividades seguindo instruções escritas.
Ler e elaborar regulamentos e normas

Formulários e questionários

Observar modelos de formulários comuns e compreender sua diagramação e seu 
vocabulário (data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade etc.).
Ler e preencher formulários simples.
Observar a organização de um questionário: numeração das perguntas, respostas 
de múltipla escolha, espaços para respostas por extenso etc.
Responder a questionários curtos com opiniões ou dados pessoais.
Preencher questionários com respostas de múltipla escolha.
Responder perguntas por extenso, selecionando as informações pertinentes, na 
extensão adequada.
Utilizar questionários como roteiros de estudo.
Formular questionários sobre temas variados, utilizando a pontuação adequada.

Anúncios, folhetos e cartazes

Identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e compreender sua função: 
tipo e tamanho das letras, cores, ilustrações, tamanho do papel.
Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto à clareza e 
objetividade.
Localizar informações específicas em anúncios e folhetos explicativos.
Analisar criticamente mensagens publicitárias.

Versos, poemas, letras de 
músicas

Observar a configuração desses textos, reconhecer e nomear seus elementos: 
título, verso, estrofe.
Observar os recursos sonoros dos textos, repetições sonoras, rimas.
Ler e analisar oral e coletivamente esses textos, atentando para a linguagem 
figurada, observando que essa linguagem pode sugerir interpretações diversas.
Criar e escrever títulos para poesias e letras de música.
Escrever pequenos versos, poemas ou letras de música, ou reescrevê-los, 
introduzindo modificações em textos de outros autores.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e alguns poemas de grandes poetas 
brasileiros.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas canções de grandes 
cancionistas brasileiros.
Apreciar e reconhecer o valor literário de textos poéticos

Bilhetes, cartas e ofícios

Ler e escrever bilhetes, atentando para as informações que devem conter.
Identificar os elementos que compõem uma carta: cabeçalho, introdução, 
desenvolvimento, despedida. Preencher corretamente envelopes para postagem 
segundo as normas do correio.
Distinguir cartas pessoais de cartas formais.

Jornais

Saber qual a função dos jornais, como são organizados, de que temas tratam.
Identificar elementos gráficos e visuais que compõem o jornal e sua 
função(diagramação, fotografia, ilustrações, tamanho e tipo de letras, gráficos e 
tabelas).
Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o conteúdo das notícias.
Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustrações como chave de leitura 
para prever o conteúdo das matérias.
Reproduzir oralmente o conteúdo de notícias lidas em voz alta pelo professor, 
identificando: o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e quais as 
conseqüências.
Escrever manchetes para notícias lidas pelo professor, utilizando linguagem 



adequada.
 Ler e identificar os elementos que compõem as notícias e reportagens (o que, 
quando, como, onde, com quem e quais as conseqüências).
Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na imprensa.

Contos, crônicas, fábulas e 
anedotas

Conhecer esses textos através da leitura oral do professor, identificando elementos 
como título, personagens, complicação e desfecho.
Ler historietas e anedotas.
Ler contos e crônicas, identificando narrador, personagens, enredo.
Escrever, com ajuda do professor e dos colegas, pequenas histórias do cotidiano, 
anedotas ou contos conhecidos.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas obras de grandes cronistas 
e contistas brasileiros.

Relatos, biografias e textos 
de informações históricas Ler e escrever relatos breves de experiências de vida.

Conhecer biografias através da leitura oral do professor.
Ler textos simples sobre eventos da história (do Brasil ou universal).
Distinguir relatos históricos de relatos ficcionais.

Textos de informação 
científica

Observar a organização geral de dicionários, enciclopédias, livros didáticos e 
paradidáticos.
Consultar dicionários, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos com ajuda do 
professor.
Pesquisar a ortografia correta das palavras no dicionário.

Pontuação de texto

Observar os sinais de pontuação nos textos.
Identificar os sinais de pontuação mais usuais (ponto, vírgula, ponto de 
interrogação) e compreender suas funções nos textos (relacionar o uso do ponto ao 
uso da letra maiúscula no início das frases).
Utilizar adequadamente ponto (e letra maiúscula no início das frases), ponto de 
interrogação, vírgula e parágrafo na escrita de textos.

Observação: Serão trabalhados conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira.

ANÁLISE LINGÜISTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Campos semânticos  e 
léxicos

Classificar palavras ou expressões pelo critério de proximidade do (nomes de 
pessoas, nomes de animais, nomes de cores, nomes de ferramentas, expressões 
que servem para descrever uma casa, atividades que realizamos no fim de semana 
etc.).
Compreender e aplicar o conceito de sinônimo.
Identificar conjuntos de palavras derivadas, observando semelhanças ortográficas e 
de sentido.



Conhecer o sentido de sufixos e prefixos usuais.

Flexão das palavras e 
concordância

Observar palavras que se flexionam (plurais, tempos e pessoas verbais).
Observar a concordância nominal e verbo-nominal em frases e textos.
Aplicar regras básicas de concordância nominal e verbo-nominal na escrita de 
textos.
Observar e empregar os tempos verbais adequados a cada modalidade de texto.

Substituição de palavras
Identificar a que termos se referem os pronomes num texto.
Empregar pronomes e expressões sinônimas para evitar a repetição de palavras na 
escrita de textos

Frase
Utilizar a noção de frase (enunciação com sentido completo) para orientar a 
pontuação na escrita de textos

4º SEMESTRE
LÍNGUA PORTUGUESA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos

LINGUAGEM ORAL

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos



Narração
Contar fatos e experiências cotidianas sem omissão de partes essenciais.
Recontar textos narrativos (contos, fábulas, notícias de jornais).
Perceber lacunas e/ou incoerências ao ouvir a narração de fatos, experiências,
ou reconto de textos narrativos.
Dramatizar situações reais ou imaginadas. Dramatizar contos, crônicas e
obras de teatro.

Descrição
Descrever lugares, pessoas, objetos e processos.
Perceber imprecisões ou lacunas ao ouvir a descrição de lugares, pessoas,
objetos e processos.

Récita e leitura em voz alta
Recitar ou ler em voz alta textos poéticos breves, previamente preparados.
Ler em voz alta para um pequeno público textos em prosa breves, previamente 
preparados.
Acompanhar leituras em voz alta feitas pelo professor.

Instruções, perguntas e 
respostas

Dar instruções verbais. Compreender e seguir instruções verbais.
Identificar lacunas ou falta de clareza em esclarecimentos dados por outrem.
Pedir esclarecimentos sobre assuntos tratados ou atividades propostas.
Elaborar questões sobre os assuntos em estudo.
Responder perguntas utilizando conhecimentos novos.

Definição e exemplificação
Perceber a distinção entre definir e exemplificar.
Dar exemplos de conceitos e enunciados.
Identificar a pertinência de exemplos para conceitos e enunciados.
Definir conceitos (explicá-los com as próprias palavras).
Avaliar a adequação de definições e conceitos.

Argumentação e debate
Posicionar-se em relação a diferentes temas tratados.
Identificar a posição do outro em relação a diferentes temas tratados.
Defender posições, fundamentando argumentos com exemplos e informações.
Reconhecer os argumentos apresentados na defesa de uma posição, avaliando a 
pertinência dos exemplos e informações que o fundamentam.
Fazer intervenções coerentes com os temas tratados.
Avaliar a coerência das intervenções feitas por outros.
Respeitar o turno da palavra.

SISTEMA ALFABÉTICO E ORTOGRAFIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

O Alfabeto Conhecer a grafia das letras nos tipos usuais (letra cursiva e de forma, maiúscula e 
minúscula).
Estabelecer a relação entre os sons da fala e as letras.

Letras, sílabas e palavras

Distinguir letra, sílaba e palavra.
Distinguir vogais de consoantes.
Perceber que a sílaba é uma unidade sonora em que há sempre uma vogal e que 
pode conter um ou mais fonemas.
Conhecer as variedades de combinações de letras utilizadas para escrever.
Analisar as palavras em relação à quantidade de letras e sílabas.

Segmentação das palavras Usar espaço para separar palavras, sem aglutiná-las ou separá-las das palavras de 



forma indevida.

Sentido e posicionamento da 
escrita na página

Usar a escrita no sentido correto (da esquerda para a direita, de cima 
posicionamento para baixo).
Alinhar a escrita, seguindo pautas e margens.
Utilizar espaços ou traços para separar títulos, conjuntos de exercícios, tópicos etc.

Ortografia

Perceber que um mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras.
Perceber que uma mesma letra pode representar sons diferentes, dependendo de 
sua posição na palavra.
Perceber as diferenças entre a pronúncia e a grafia convencional das palavras.
Identificar, nas palavras, sílabas terminadas em consoante.
Escrever corretamente palavras com sílabas terminadas em consoante.
Identificar, nas palavras, os encontros consonantais cuja 2ª letra é R ou L (BR, CR, 
DR, FR, GR, PR, TR; e BL, CL etc.).
Escrever corretamente palavras com encontros consonantais.
Identificar, nas palavras, os encontros vocálicos orais (ai, ou etc.) e nasais (ão, õe, 
ãe).
Escrever corretamente palavras com encontros vocálicos.
Identificar, nas palavras, os dígrafos: CH, LH, NH; RR e SS; QU e GU e vogais 
nasais formadas por acréscimo de M e N.
Escrever corretamente palavras com esses dígrafos.
Escrever corretamente palavras usuais com s com som de z; x com som de z; x  
com som de z; je, ji ou ge, gi; ce, ci ou se, si; ç ou ss; h inicial.

Acentuação Conhecer os sinais de acentuação e as marcas sonoras que representam.
Utilizar corretamente a acentuação na escrita de palavras usuais.

LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Listas
Identificar uma lista.
Produzir listas em forma de coluna ou separando os itens com vírgulas ou
hífens.
Escrever diferentes tipos de listas (lista de compras, lista de nomes de pessoas, 
nomes de cidades, instrumentos de trabalho, animais, etc.).
Ordenar listas por ordem alfabética.
Consultar listas classificatórias e ordenativas (dicionários, listas telefônicas, 
anúncios classificados, guias de itinerários e ruas), compreendendo seu critério de 
organização.

Receitas e instruções

Identificar as partes que compõem uma receita (títulos, lista de ingredientes, modo 
e tempo de preparo, ilustrações, fotografias).
Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos como chaves de leitura para 
prever conteúdos de receitas e instruções.
Consultar livros, fichas, encartes e suplementos de jornais e revistas que 
contenham receitas ou instruções, observando índice, número da página, 
organização interna destes materiais.
Escrever receitas, utilizando sua estrutura textual.
Ler manuais de equipamentos identificando as partes que o compõem.
Redigir instruções de procedimentos simples (como trocar um pneu, trocar uma 
lâmpada etc.).
Realizar atividades seguindo instruções escritas.
Ler e elaborar regulamentos e normas



Formulários e questionários

Observar modelos de formulários comuns e compreender sua diagramação e seu 
vocabulário (data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade etc.).
Ler e preencher formulários simples.
Observar a organização de um questionário: numeração das perguntas, respostas 
de múltipla escolha, espaços para respostas por extenso etc.
Responder a questionários curtos com opiniões ou dados pessoais.
Preencher questionários com respostas de múltipla escolha.
Responder perguntas por extenso, selecionando as informações pertinentes, na 
extensão adequada.
Utilizar questionários como roteiros de estudo.
Formular questionários sobre temas variados, utilizando a pontuação adequada.

Anúncios, folhetos e cartazes

Identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e compreender sua função: 
tipo e tamanho das letras, cores, ilustrações, tamanho do papel.
Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto à clareza e 
objetividade.
Localizar informações específicas em anúncios e folhetos explicativos.
Analisar criticamente mensagens publicitárias.

Versos, poemas, letras de 
músicas

Observar a configuração desses textos, reconhecer e nomear seus elementos: 
título, verso, estrofe.
Observar os recursos sonoros dos textos, repetições sonoras, rimas.
Ler e analisar oral e coletivamente esses textos, atentando para a linguagem 
figurada, observando que essa linguagem pode sugerir interpretações diversas.
Criar e escrever títulos para poesias e letras de música.
Escrever pequenos versos, poemas ou letras de música, ou reescrevê-los, 
introduzindo modificações em textos de outros autores.
Consultar livros e antologias poéticas, identificando poesias, prefácio, índice, 
numeração das páginas, divisão de capítulos, biografia do autor etc.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e alguns poemas de grandes poetas 
brasileiros.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas canções de grandes 
cancionistas brasileiros.
Apreciar e reconhecer o valor literário de textos poéticos

Bilhetes, cartas e ofícios

Ler e escrever bilhetes, atentando para as informações que devem conter.
Identificar os elementos que compõem uma carta: cabeçalho, introdução, 
desenvolvimento, despedida. Preencher corretamente envelopes para postagem 
segundo as normas do correio.
Distinguir cartas pessoais de cartas formais.
Escrever cartas pessoais.
Escrever diferentes tipos de cartas, formais e informais, utilizando estrutura e 
linguagem adequadas.
Ler e redigir telegramas.

Jornais

Saber qual a função dos jornais, como são organizados, de que temas tratam.
Identificar elementos gráficos e visuais que compõem o jornal e sua 
função(diagramação, fotografia, ilustrações, tamanho e tipo de letras, gráficos e 
tabelas).
Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o conteúdo das notícias.
Ler legendas de fotografias, utilizar fotografias e ilustrações como chave de leitura 
para prever o conteúdo das matérias.
Reproduzir oralmente o conteúdo de notícias lidas em voz alta pelo professor, 
identificando: o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e quais as 
conseqüências.
Escrever manchetes para notícias lidas pelo professor, utilizando linguagem 
adequada.
 Ler e identificar os elementos que compõem as notícias e reportagens (o que, 



quando, como, onde, com quem e quais as conseqüências).
Escrever notícias a partir de fatos do cotidiano e atualidades, utilizando linguagem 
adequada.
Elaborar resumos de notícias.
Ler artigos de opinião, identificando o posicionamento do autor e os argumentos 
apresentados.
Ler e elaborar entrevistas, observando a pontuação do discurso direto.
Consultar diferentes jornais, utilizando índice, informações contidas na primeira 
página, identificando cadernos e seções.
Comparar o tipo de informação e o tratamento dado à informação por diferentes 
jornais.
Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na imprensa.

Contos, crônicas, fábulas e 
anedotas

Conhecer esses textos através da leitura oral do professor, identificando elementos 
como título, personagens, complicação e desfecho.
Ler historietas e anedotas.
Ler contos e crônicas, identificando narrador, personagens, enredo.
Escrever, com ajuda do professor e dos colegas, pequenas histórias do cotidiano, 
anedotas ou contos conhecidos.
Reescrever histórias conhecidas completas ou em partes ( finais, descrição de 
personagens e lugares)
Escrever histórias, observando o foco narrativo (narração em primeira pessoa ou 
terceira pessoa).
Utilizar corretamente a pontuação do discurso direto, introduzindo falas dos 
personagens.
Reconhecer o valor cultural dos textos e histórias ficcionais.
Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas obras de grandes cronistas 
e contistas brasileiros.

Relatos, biografias e textos 
de informações históricas

Ler e escrever relatos breves de experiências de vida.
Ler e escrever biografias, observando a seqüência cronologia dos eventos.
Conhecer biografias através da leitura oral do professor.
Ler textos simples sobre eventos da história (do Brasil ou universal).
Distinguir relatos históricos de relatos ficcionais.

Textos de informação 
científica

Observar a organização geral de dicionários, enciclopédias, livros didáticos e 
paradidáticos.
Consultar dicionários, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos com ajuda do 
professor.
Pesquisar a ortografia correta das palavras no dicionário.
Compreender abreviaturas e definições constantes nos verbetes de dicionário.
Pesquisar temas em livros didáticos e paradidáticos, selecionando informações 
relevantes.
Pesquisar temas em enciclopédias, selecionando informações relevantes.

Pontuação de texto

Observar os sinais de pontuação nos textos.
Identificar os sinais de pontuação mais usuais (ponto, vírgula, ponto de 
interrogação) e compreender suas funções nos textos (relacionar o uso do ponto ao 
uso da letra maiúscula no início das frases).
Utilizar adequadamente ponto (e letra maiúscula no início das frases), ponto de 
interrogação, vírgula e parágrafo na escrita de textos.
Utilizar adequadamente a pontuação do discurso direto, destacando as falas de 
personagens (dois pontos, travessão)

Observação: Serão trabalhados conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira.

ANÁLISE LINGÜISTICA



Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Campos semânticos e 
léxicos

Classificar palavras ou expressões pelo critério de proximidade do (nomes de 
pessoas, nomes de animais, nomes de cores, nomes de ferramentas, expressões 
que servem para descrever uma casa, atividades que realizamos no fim de semana 
etc.).
Compreender e aplicar o conceito de sinônimo.
Identificar conjuntos de palavras derivadas, observando semelhanças ortográficas e 
de sentido.
Conhecer o sentido de sufixos e prefixos usuais.

Flexão das palavras e 
concordância

Observar palavras que se flexionam (plurais, tempos e pessoas verbais).
Observar a concordância nominal e verbo-nominal em frases e textos.
Aplicar regras básicas de concordância nominal e verbo-nominal na escrita de 
textos.
Observar e empregar os tempos verbais adequados a cada modalidade de texto.

Substituição de palavras

Identificar a que termos se referem os pronomes num texto.
Empregar pronomes e expressões sinônimas para evitar a repetição de palavras na 
escrita de textos

Frase Utilizar a noção de frase (enunciação com sentido completo) para orientar a 
pontuação na escrita de textos

2. Metodologia / Procedimentos Didáticos

- Aula expositiva e aula expositiva dialogada  - Ditado   - Estudo, análise e discussão de textos - Atividades individuais e em 
grupo - Leitura diária: de forma silenciosa, individual; em voz alta (individualmente ou em grupo); pela escuta de alguém 
que lê - Prática de produção de textos - Projetos de leitura e gramática (Soletrando) - Revisão de texto - Discussão de 
filmes - Dinâmicas/técnicas diversificadas de acordo com o conteúdo - Confecção de cartazes, panfletos e outros - Estudo 
dirigido – Entrevista – Pesquisas – Seminários - Elaboração de relatórios – Palestras – Dramatizações - Trabalho com 
músicas - Exploração de gravuras, desenhos e pinturas - Organização de murais - Trabalho com sucatas - Jogos

3. Recursos didáticos

       - Quadro giz  - Cartazes  - Aparelho de CD - TV  -  Dicionário - Vídeo e DVD -  Gravuras - Livros didáticos e paradidáticos 



       - Revistas e jornais - Atividades xerocopiadas e mimeografadas  - Histórias em quadrinhos  - outros que se fizerem   
         necessários

4. Avaliação

 Será contínua: avaliação somativa, formativa, diagnóstica e emancipadora

Terá como finalidade:
1. Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos.

         2. Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas.
         3. Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo significativos e contínuos.
         4. Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado.
         5. Repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Instrumentos usados: provas, testes, trabalhos individuais e de grupo, listas de exercícios (individuais ou em grupo),   
observações sistemáticas, trabalhos de casa, auto-avaliação e outros que se fizerem necessário.
Critérios de avaliação:  Aproveitamento escolar e apuração de freqüência

       05.  Recuperação

Ao aluno com alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos e no rendimento escolar serão oferecidos estudos de 
recuperação nos seguintes termos: a) recuperação contínua      b) recuperação paralela
A Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas podendo também usar o dia do plantão de dúvidas, por 
meio  de  orientação  de  estudos  e  atividades  diversificadas  adequadas  às  dificuldades  dos  alunos.

         A Recuperação Paralela sempre ocorrerá em período diverso do funcionamento das aulas e poderá também ser usado o 
dia do plantão de dúvidas e está organizada da seguinte forma: ocorrerá no final de cada bimestre letivo com atividades 
diversificadas de acordo com a situação do aluno.
O objetivo desta Recuperação é dar condições ao aluno de aprender conceitos, fatos e procedimentos ensinados no 
bimestre, e possibilitar a alteração em seus resultados.
Participarão desta modalidade apenas os alunos com média menor que 5,0 (cinco) em uma ou mais disciplinas.
A média dos alunos após a recuperação paralela será obtida através da média aritmética entre o bimestre letivo e a nota 
de recuperação. A média obtida substituirá a nota do bimestre se maior, permanecendo a mesma em caso contrário.

       06. Bibliografia

 Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa.
 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana.
 Educação de Jovens e Adultos – Proposta curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental.
 Apostila confeccionada pelos professores da Rede Municipal de Anápolis da Educação.

Objetivos Gerais de MATEMÁTICA

Valorizar  a  Matemática  como  instrumento  para  interpretar  informações  sobre  o 
mundo, reconhecendo sua importância em nossa cultura.
Apreciar  o  caráter  de  jogo  intelectual  da  Matemática,  reconhecendo-o  como 
estímulo à resolução de problemas.



Reconhecer  sua  própria  capacidade  de  raciocínio  matemático,  desenvolver  o 
interesse e o respeito pelos conhecimentos desenvolvidos pelos companheiros.
Comunicar-se matematicamente, identificando, interpretando e utilizando diferentes 
linguagens e códigos.
Intervir  em  situações  diversas  relacionadas  à  vida  cotidiana,  aplicando  noções 
matemáticas e procedimentos de resolução de problemas individual e coletivamente.
Vivenciar processos de resolução de problemas que comportem a compreensão de 
enunciados,  proposição  e  execução  de  um  plano  de  solução,  a  verificação  e 
comunicação da solução.
Reconhecer  a  cooperação,  a  troca  de  idéias  e  o  confronto  entre  diferentes 
estratégias de ação como meios que melhoram a capacidade de resolver problemas 
individual e coletivamente.
Utilizar habitualmente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito (técnicas 
operatórias),  selecionando  as  formas  mais  adequadas  para  realizar  o  cálculo  em 
função do contexto, dos números e das operações envolvidas.
Desenvolver a capacidade de realizar estimativas e cálculos aproximados e utilizá-
la na verificação de resultados de operações numéricas.
Medir, interpretar e expressar o resultado utilizando a medida e a escala adequada 
de acordo com a natureza e a ordem das grandezas envolvidas.
Aperfeiçoar a compreensão do espaço, identificando, representando e classificando 
formas geométricas, observando seus elementos, suas propriedades suas relações.
Coletar, apresentar e analisar dados, construindo e interpretando tabelas e gráficos.

1º SEMESTRE
MATEMÁTICA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Reconhecer números no contexto diário.
Utilizar  estratégias  para  quantificar:  contagem,  estimativa,  emparelhamento, 
comparação entre agrupamentos etc.
 Identificar situações em que é apropriado fazer estimativas.
Estimar quantidades e construir estratégias para verificar a estimativa.



Números naturais e sistema 
decimal de numeração

Formular hipóteses sobre grandezas, a partir da observação de regularidades
na escrita numérica.
Reconhecer, ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela observação
das escritas numéricas.
Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números.
Observar critérios que definem uma classificação de números (maior que,
menor que, terminados em, estar entre...) e regras utilizadas em seriações
(mais um, mais dois, dobro de, metade de, triplo de, terça parte de...).
Contar em escala descendente e ascendente: de um em um, de dois em dois,
de cinco em cinco, de dez em dez, de cem em cem etc., a partir de qualquer
número dado.
Interpretar códigos numéricos freqüentes no cotidiano (números de apartamentos
em edifícios, números de telefone, código postal, números de linhas
de ônibus etc.).
Usar números como sistemas de registro e organização de informações.
Construir agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação de grandes
quantidades.
Agrupar e reagrupar quantidades e realizar trocas, empregando uma regra
de  equivalência,  inicialmente  até  a  4ª  ordem  e  nas  ordens  subseqüentes 
progressivamente.
Empregar os termos dezena, unidade, centena e milhar para identificar os
respectivos agrupamentos.
Ler e escrever números naturais com dois, três, quatro ou mais dígitos, distinguindo 
o valor relativo dos algarismos, de acordo com a sua posição na
escrita numérica.
Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural escrito, com três,
quatro ou cinco dígitos.
Identificar diferentes formas de compor e decompor um número natural com três, 
quatro ou cinco dígitos.

Números racionais: 
representação decimal

Reconhecer números racionais na forma decimal no contexto diário.
Ler e interpretar números racionais na forma decimal

Números racionais: 
representação fracionária

Reconhecer e construir frações equivalentes, a partir de experimentações 
(recipientes graduados, balanças, fita métrica etc.) e pela comparação de 
regularidades nas escritas numéricas.
Comparar e ordenar frações, a partir de experimentações, utilizando as expressões
“maior que”, “menor que”, “igual a”

 

Adição e subtração com 
números naturais

Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema compreendendo 
diferentes significados da adição e da subtração.
Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser resolvidas
naturais por uma única operação e que diferentes operações podem resolver uma
mesma situação-problema.
Estabelecer relações entre a adição e a subtração.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da adição e da
subtração, ampliando o repertório básico para o desenvolvimento do cálculo
mental.
Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes propriedades da adição:
– a troca de lugar das parcelas não altera a soma (9 + 3 = 3 + 9 = 12);
– o zero como parcela (3 + 0 = 3 e 0 + 3 = 3).
 Efetuar cálculos de adição e subtração:
– por meio de estratégias pessoais e construindo suas representações gráficas;
– por meio de técnica operatória escrita, utilizando “transporte” e “recurso”
à ordem imediatamente superior.
Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.



 Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão e avaliação
da adequação dos resultados.
Usar diferentes procedimentos de cálculo, em função da situação-problema,
das operações e dos números envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da adição e da subtração (parcelas, soma,
sinal mais, primeiro termo, segundo termo, diferença, resto, sinal menos).

MEDIDAS

Tópicos de
conteúdos

Objetivos didáticos

Conceito

Compreender  que  a  medida  envolve  a  comparação  entre  duas  grandezas  da  mesma 
natureza e a verificação de quantas vezes a grandeza tomada como unidade de medida cabe 
na outra.
Comparar  grandezas  de  mesma  natureza  e  identificar  unidades  de  medida  através  de 
estratégias informais.
Perceber que o número que indica a medida varia conforme a unidade de medida utilizada.

Sistema monetário
brasileiro

Estabelecer relações entre os valores monetários de cédulas e moedas em situações-
problema do cotidiano.
Efetuar cálculos estabelecendo relações entre os diferentes valores monetários.

Tempo

Ler, construir e utilizar o calendário como referência para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano.
Ler e utilizar o relógio de ponteiros e o relógio digital como instrumentos para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, hora e minuto, e hora, minuto e segundo.
Resolver situações-problema envolvendo datas, idades e prazos.
Identificar o século como período de 100 anos (em conexão com estudos históricos).
Conhecer e utilizar notações usualmente empregadas para o registro de datas
e horas (12h55min, 12/05/96, século XX etc.).
Identificar que o marco de referência do calendário cristão é histórico:o nascimento de Cristo.

Temperatura Reconhecer o grau centígrado como unidade de medida de temperatura.
Ler o termômetro clínico e o termômetro meteorológico, reconhecendo o símbolo ºC.

Comprimento

Medir utilizando unidades de medida não convencionais e representar o valor da medida.
Conhecer as unidades usuais de medida de comprimento: metro, centímetro,
milímetro e quilômetro, estabelecendo relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar os símbolos das unidades de medida usuais (m, cm,mm,km)
Medir comprimentos utilizando instrumentos como fita métrica, trena, régua e expressar a 
medida na unidade adequada, em função do contexto e da precisão do resultado.

Capacidade
Conhecer as unidades usuais de medida de capacidade: litro e mililitro e as relações entre 
elas.
 Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida usuais (l e ml), 
identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédio etc.

Massa

Conhecer as unidades usuais de medida de massa: grama, quilograma e 
miligrama,estabelecendo relações entre grama e quilograma, grama e miligrama.
Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida
usuais (g, kg, mg), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas
de remédio etc.
Medir a massa utilizando balanças e expressar a medida na unidade mais
adequada em função do contexto e da precisão do resultado.

Conhecer as unidades usuais de medida de superfície: metro quadrado (m2),
quilômetro quadrado (km2) e centímetro quadrado (cm2), estabelecendo a
relação entre m2 e cm2, m2 e km2.



Superfície Identificar relações entre áreas de figuras geométricas por meio da composição
e decomposição de figuras.

GEOMETRIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Espaço, dimensão, posição, 
direção. sentido

Descrever a situação de objetos presentes no entorno, empregando a terminologia 
referente:
 – ao dimensionamento (maior, menor, mais curto, mais comprido, direção, mais alto, 
mais baixo, mais largo, mais estreito etc.);
– à posição (em cima, embaixo, entre, na frente de, atrás de, direita, esquerda etc.);
– à direção e sentido (para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, em 
sentido contrário, no mesmo sentido, meia volta etc.).
Localizar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações
de posição.
Movimentar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações 
de direção e sentido.
Descrever sua posição e a posição de objetos no espaço, dando informações
sobre pontos de referência, direção e sentido.
Descrever a posição de objetos no espaço a partir da observação de maquetes,
croquis, fotografias, gravuras, desenhos, guias do bairro e da cidade, mapas,
globo terrestre e planisfério, empregando a terminologia referente às noções
de grandeza, posição, direção e sentido.
Distribuir de maneira adequada registros sobre o papel (transcrição de textos, 
reprodução de textos, reprodução de desenhos, tabelas e gráficos).
Diferenciar espaços abertos e fechados.
Ocupar espaços percebendo as relações de tamanho e forma.
Representar a posição de objetos no espaço através da construção de
maquetes, desenhos, itinerários, plantas baixas.
Representar a movimentação de objetos no espaço, evidenciando os deslocamentos 
realizados.
Comparar maquetes e desenhos, desenhos e mapas.

Formas bi e tridimensionais,
Figuras planas

e sólidos geométricos

Identificar as características das formas geométricas que estão presentes em 
elementos naturais e nos objetos criados pelo homem.
Identificar semelhanças e diferenças entre a forma dos objetos.
Reproduzir a forma dos objetos através de construções com massa, argila, sabão, 
varetas etc.
Identificar sólidos geométricos e formas planas, perceber semelhanças e
diferenças entre alguns deles (cubo e quadrado, pirâmide e triângulo, paralelepípedo 
e retângulo, esfera e círculo).
 Identificar semelhanças e diferenças entre os sólidos geométricos.
Reconhecer características comuns aos corpos redondos como esfera, cone
e cilindro.
Identificar semelhanças e diferenças entre os poliedros.
Identificar semelhanças e diferenças entre diferentes polígonos como os 
quadriláteros, os triângulos e outros.
 Classificar polígonos como triângulos e quadriláteros, usando diferentes critérios.



INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Coleta sistematização e análise de dados Analisar fenômenos sociais e naturais a partir de dados quantitativos.

Tabelas e gráficos

Reconhecer, descrever, ler e interpretar informações apresentadas
gráficos em tabelas simples e gráficos de barra
Comparar e estabelecer relações entre dados apresentados em 
diferentes tabelas.

2º SEMESTRE
MATEMÁTICA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Reconhecer números no contexto diário.
Utilizar estratégias para quantificar: contagem, estimativa, emparelhamento, 
comparação entre agrupamentos etc.
 Identificar situações em que é apropriado fazer estimativas.
Estimar quantidades e construir estratégias para verificar a estimativa.
Formular hipóteses sobre grandezas, a partir da observação de regularidades
na escrita numérica.



Números naturais e sistema 
decimal de numeração

Reconhecer, ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela observação
das escritas numéricas.
Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números.
Observar critérios que definem uma classificação de números (maior que,
menor que, terminados em, estar entre...) e regras utilizadas em seriações
(mais um, mais dois, dobro de, metade de, triplo de, terça parte de...).
Contar em escala descendente e ascendente: de um em um, de dois em dois,
de cinco em cinco, de dez em dez, de cem em cem etc., a partir de qualquer
número dado.
Interpretar códigos numéricos freqüentes no cotidiano (números de apartamentos
em edifícios, números de telefone, código postal, números de linhas
de ônibus etc.).
Usar números como sistemas de registro e organização de informações.
Construir agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação de grandes
quantidades.
Agrupar e reagrupar quantidades e realizar trocas, empregando uma regra
de equivalência, inicialmente até a 4ª ordem e nas ordens subseqüentes 
progressivamente.
Empregar os termos dezena, unidade, centena e milhar para identificar os
respectivos agrupamentos.
Ler e escrever números naturais com dois, três, quatro ou mais dígitos, distinguindo 
o valor relativo dos algarismos, de acordo com a sua posição na
escrita numérica.
Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural escrito, com três,
quatro ou cinco dígitos.
Identificar diferentes formas de compor e decompor um número natural
com três, quatro ou cinco dígitos.

Números racionais: 
representação decimal

Reconhecer números racionais na forma decimal no contexto diário.
Ler e interpretar números racionais na forma decimal.

Números racionais: 
representação fracionária

Reconhecer e construir frações equivalentes, a partir de experimentações 
(recipientes graduados, balanças, fita métrica etc.) e pela comparação de 
regularidades nas escritas numéricas.
Comparar e ordenar frações, a partir de experimentações, utilizando as expressões
“maior que”, “menor que”, “igual a”.
Ler e escrever frações.

 

Adição e subtração com 
números naturais

Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema compreendendo 
diferentes significados da adição e da subtração.
Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser resolvidas
naturais por uma única operação e que diferentes operações podem resolver uma
mesma situação-problema.
Estabelecer relações entre a adição e a subtração.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da adição e da
subtração, ampliando o repertório básico para o desenvolvimento do cálculo
mental.
Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes propriedades da adição:
– a troca de lugar das parcelas não altera a soma (9 + 3 = 3 + 9 = 12);
– o zero como parcela (3 + 0 = 3 e 0 + 3 = 3).
 Efetuar cálculos de adição e subtração:
– por meio de estratégias pessoais e construindo suas representações gráficas;
– por meio de técnica operatória escrita, utilizando “transporte” e “recurso”
à ordem imediatamente superior.
Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
 Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão e avaliação
da adequação dos resultados.



Usar diferentes procedimentos de cálculo, em função da situação-problema,
das operações e dos números envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da adição e da subtração (parcelas, soma,
sinal mais, primeiro termo, segundo termo, diferença, resto, sinal menos).

MEDIDAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Conceito

Compreender que a medida envolve a comparação entre duas grandezas da mesma 
natureza e a verificação de quantas vezes a grandeza tomada como unidade de medida 
cabe na outra.
Comparar grandezas de mesma natureza e identificar unidades de medida através de 
estratégias informais.
Perceber que o número que indica a medida varia conforme a unidade de medida utilizada.

Sistema monetário
brasileiro

Estabelecer relações entre os valores monetários de cédulas e moedas em situações-
problema do cotidiano.
Efetuar cálculos estabelecendo relações entre os diferentes valores monetários.
Empregar procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver situações- problema 
envolvendo preços, pagamento e troco com cédulas e moedas

Tempo

Ler, construir e utilizar o calendário como referência para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano.
Ler e utilizar o relógio de ponteiros e o relógio digital como instrumentos
para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, hora e minuto, e hora, minuto e segundo.
Resolver situações-problema envolvendo datas, idades e prazos.
Identificar o século como período de 100 anos (em conexão com estudos históricos).
Conhecer e utilizar notações usualmente empregadas para o registro de datas
e horas (12h55min, 12/05/96, século XX etc.).
Identificar que o marco de referência do calendário cristão é histórico: o nascimento de 
Cristo.

Temperatura
Reconhecer o grau centígrado como unidade de medida de temperatura.
Ler o termômetro clínico e o termômetro meteorológico, reconhecendo o símbolo ºC.

Comprimento

Medir utilizando unidades de medida não convencionais e representar o
valor da medida.
Conhecer as unidades usuais de medida de comprimento: metro, centímetro, milímetro e 
quilômetro, estabelecendo relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar os símbolos das unidades de medida usuais (m, cm, mm, km)
Medir comprimentos utilizando instrumentos como fita métrica, trena, régua e expressar a 
medida na unidade adequada, em função do contexto e da precisão do resultado.

Capacidade Conhecer as unidades usuais de medida de capacidade: litro e mililitro e as
relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida usuais (l e ml), 
identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédio etc.

Massa
Conhecer as unidades usuais de medida de massa: grama, quilograma, miligrama,
estabelecendo relações entre grama e quilograma, grama e miligrama.
Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida usuais (g, kg, 
mg), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas de remédio etc.
Resolver problemas envolvendo conversões entre unidades de medida usuais.
Medir a massa utilizando balanças e expressar a medida na unidade mais adequada em 
função do contexto e da precisão do resultado.



Superfície Conhecer as unidades usuais de medida de superfície: metro quadrado (m2),
quilômetro quadrado (km2) e centímetro quadrado (cm2), estabelecendo a relação entre 
m2 e cm2, m2 e km2.
Identificar relações entre áreas de figuras geométricas por meio da composição
e decomposição de figuras.

GEOMETRIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Espaço, dimensão, posição, 
direção. sentido

Descrever a situação de objetos presentes no entorno, empregando a terminologia 
referente:
 – ao dimensionamento (maior, menor, mais curto, mais comprido, direção, mais alto, mais 
baixo, mais largo, mais estreito etc.);
– à posição (em cima, embaixo, entre, na frente de, atrás de, direita, esquerda etc.);
– à direção e sentido (para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, em sentido 
contrário, no mesmo sentido, meia volta etc.).
Localizar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações
de posição.
 Movimentar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações de 
direção e sentido.
Descrever sua posição e a posição de objetos no espaço, dando informações sobre pontos 
de referência, direção e sentido.
Descrever a posição de objetos no espaço a partir da observação de maquetes, croquis, 
fotografias, gravuras, desenhos, guias do bairro e da cidade, mapas, globo terrestre e 
planisfério, empregando a terminologia referente às noções de grandeza, posição, direção 
e sentido.
Distribuir de maneira adequada registros sobre o papel (transcrição de textos, reprodução 
de textos, reprodução de desenhos, tabelas e gráficos).
Diferenciar espaços abertos e fechados.
Ocupar espaços percebendo as relações de tamanho e forma.
Representar a posição de objetos no espaço através da construção de maquetes, 
desenhos, itinerários, plantas baixas.
Representar a movimentação de objetos no espaço, evidenciando os deslocamentos 
realizados.
Comparar maquetes e desenhos, desenhos e mapas.

Formas bi e tridimensionais,
Figuras planas

e sólidos geométricos

Identificar as características das formas geométricas que estão presentes em elementos 
naturais e nos objetos criados pelo homem.
Identificar semelhanças e diferenças entre a forma dos objetos.
Reproduzir a forma dos objetos através de construções com massa, argila, sabão, varetas 
etc.
Identificar sólidos geométricos e formas planas, perceber semelhanças e diferenças entre 
alguns deles (cubo e quadrado, pirâmide e triângulo, paralelepípedo e retângulo, esfera e 
círculo).
Identificar semelhanças e diferenças entre os sólidos geométricos.
Reconhecer características comuns aos corpos redondos como esfera, cone e cilindro.
Identificar semelhanças e diferenças entre os poliedros.
Identificar simetrias em diferentes formas geométricas e analisar as características
decorrentes.
Planificar alguns sólidos geométricos, identificando a relação entre faces e figuras planas.

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos



Coleta sistematização e análise 
de dados

Coletar e organizar dados e informações.
Analisar fenômenos sociais e naturais a partir de dados quantitativos.

Tabelas e gráficos
Reconhecer, descrever, ler e interpretar informações apresentadas gráficos em tabelas 
simples, gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de setor.
Construir tabelas simples.
Comparar e estabelecer relações entre dados apresentados em diferentes tabelas.

3º SEMESTRE
MATEMÁTICA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Reconhecer números no contexto diário.
Utilizar estratégias para quantificar: contagem, estimativa, emparelhamento, comparação 
entre agrupamentos etc.
 Identificar situações em que é apropriado fazer estimativas.
Estimar quantidades e construir estratégias para verificar a estimativa.
Formular hipóteses sobre grandezas, a partir da observação de regularidades



Números naturais e sistema 
decimal de numeração

na escrita numérica.
Reconhecer, ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela observação
das escritas numéricas.
Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números.
Observar critérios que definem uma classificação de números (maior que, menor que, 
terminados em, estar entre...) e regras utilizadas em seriações mais um, mais dois, dobro 
de, metade de, triplo de, terça parte de...).
Contar em escala descendente e ascendente: de um em um, de dois em dois, de cinco em 
cinco, de dez em dez, de cem em cem etc., a partir de qualquer número dado.
Utilizar a calculadora em situações que problematizem as escritas numéricas.
Interpretar códigos numéricos freqüentes no cotidiano (números de apartamentos
em edifícios, números de telefone, código postal, números de linhas de ônibus etc.).
Usar números como sistemas de registro e organização de informações.
Construir agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação de grandes
quantidades.
Agrupar e reagrupar quantidades e realizar trocas, empregando uma regra de equivalência, 
inicialmente até a 4ª ordem e nas ordens subseqüentes progressivamente.
Empregar os termos dezena, unidade, centena e milhar para identificar os respectivos 
agrupamentos.
Ler e escrever números naturais com dois, três, quatro ou mais dígitos, distinguindo o valor 
relativo dos algarismos, de acordo com a sua posição na escrita numérica.
Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural escrito, com três, quatro ou 
cinco dígitos.
Identificar diferentes formas de compor e decompor um número natural com três, quatro ou 
cinco dígitos.
Estabelecer relação entre mudança do valor posicional e a multiplicação ou divisão por 10, 
100, 1.000...

Números racionais: 
representação decimal

Reconhecer números racionais na forma decimal no contexto diário.
Ler e interpretar números racionais na forma decimal.
Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números 
racionais na forma decimal.
Compreender que a representação dos números racionais na forma decimal
segue regras análogas às dos números naturais: agrupamentos de dez e
valor posicional.

Números racionais: 
representação fracionária

Reconhecer e construir frações equivalentes, a partir de experimentações (recipientes 
graduados, balanças, fita métrica etc.) e pela comparação de regularidades nas escritas 
numéricas.
Comparar e ordenar frações, a partir de experimentações, utilizando as expressões
“maior que”, “menor que”, “igual a”.
Ler e escrever frações.
Observar que os números naturais podem ser escritos em forma fracionária.
Relacionar frações com denominador 10, 100, 1.000 com a representação decimal 
(respectivamente 0,1, 0,01, 0,001).

Adição e subtração com 
números naturais

Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema compreendendo diferentes 
significados da adição e da subtração.
Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser resolvidas naturais por uma 
única operação e que diferentes operações podem resolver uma mesma situação-
problema.
Estabelecer relações entre a adição e a subtração.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da adição e da subtração, 
ampliando o repertório básico para o desenvolvimento do cálculo mental.
Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes propriedades da adição:
– a troca de lugar das parcelas não altera a soma (9 + 3 = 3 + 9 = 12);
– o zero como parcela (3 + 0 = 3 e 0 + 3 = 3).
 Efetuar cálculos de adição e subtração:
– por meio de estratégias pessoais e construindo suas representações gráficas;



– por meio de técnica operatória escrita, utilizando “transporte” e “recurso” à ordem 
imediatamente superior.
Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
 Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão e avaliação da adequação 
dos resultados.
Usar diferentes procedimentos de cálculo, em função da situação-problema, das operações 
e dos números envolvidos.

Adição e subtração com 
números racionais na forma 

decimal

Efetuar cálculos de adição e subtração de números racionais na subtração forma decimal:
– por meio de estratégias pessoais e construindo suas representações gráficas;
– por meio de técnica operatória escrita, utilizando “transporte” e “recurso à ordem 
imediatamente superior.

Multiplicação com números 
naturais

Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema compreendendo diferentes 
significados da multiplicação.
Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser resolvidas por uma única 
operação e que diferentes operações podem resolver uma
mesma situação-problema.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da multiplicação, ampliando o 
repertório básico para o desenvolvimento do cálculo mental.
Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes propriedades da multiplicação:
– a troca de lugar dos fatores não altera o produto (9 x 3 = 3 x 9 = 27);
– o zero como fator (0 x 3 = 0);
– o um como fator (1 x 9 = 9).
– as diferentes possibilidades de se obter um produto de três ou mais fatores
– a multiplicação de um número por uma adição ou subtração
Efetuar cálculos de multiplicação:
– inicialmente, por meio de estratégias pessoais, construindo sua representação gráfica;
– posteriormente, por meio da técnica operatória.
Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
Efetuar cálculos envolvendo as noções de dobro, metade, terça parte e triplo.
Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão e avaliação
da adequação dos resultados.
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo, em função da situação-problema,
das operações e dos números envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da multiplicação (fatores, produto, sinal vezes).

MEDIDAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Conceito

Compreender que a medida envolve a comparação entre duas grandezas da
mesma natureza e a verificação de quantas vezes a grandeza tomada como
unidade de medida cabe na outra.
Comparar grandezas de mesma natureza e identificar unidades de medida
através de estratégias informais.
Perceber que o número que indica a medida varia conforme a unidade de
medida utilizada.
Reconhecer a utilidade dos números decimais para representar quantidades
relacionadas às medidas.

Sistema monetário
brasileiro

Estabelecer relações entre os valores monetários de cédulas e moedas em 
situações-problema do cotidiano.
Efetuar cálculos estabelecendo relações entre os diferentes valores monetários.
Empregar procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver situações-
problema envolvendo preços, pagamento e troco com cédulas e moedas
Ler, construir e utilizar o calendário como referência para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano.
Ler e utilizar o relógio de ponteiros e o relógio digital como instrumentos



Tempo

para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, hora e minuto, e hora, minuto e segundo.
Resolver situações-problema envolvendo datas, idades e prazos.
Conhecer e utilizar notações usualmente empregadas para o registro de datas
e horas (12h55min, 12/05/96, século XX etc.).
Identificar que o marco de referência do calendário cristão é histórico: o
nascimento de Cristo.

Temperatura Reconhecer o grau centígrado como unidade de medida de temperatura.
Ler o termômetro clínico e o termômetro meteorológico, reconhecendo o
símbolo ºC.

Comprimento

Medir utilizando unidades de medida não convencionais e representar o valor da 
medida.
Conhecer as unidades usuais de medida de comprimento: metro, centímetro,
milímetro e quilômetro, estabelecendo relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar os símbolos das unidades de medida usuais (m, cm,mm,km)
Medir comprimentos utilizando instrumentos como fita métrica, trena, régua
e expressar a medida na unidade adequada, em função do contexto e da precisão
do resultado.
Calcular o perímetro de figuras planas relacionadas a situações-problema do 
cotidiano

Capacidade

Conhecer as unidades usuais de medida de capacidade: litro e mililitro e as
relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida
usuais (l e ml), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas
de remédio etc.

Massa

Conhecer as unidades usuais de medida de massa: grama, quilograma e 
miligrama,estabelecendo relações entre grama e quilograma, grama e miligrama.
• Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida
usuais (g, kg, mg), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas
de remédio etc.
Resolver problemas envolvendo conversões entre unidades de medida usuais.
Medir a massa utilizando balanças e expressar a medida na unidade mais
adequada em função do contexto e da precisão do resultado.

Superfície

Conhecer as unidades usuais de medida de superfície: metro quadrado (m2),
quilômetro quadrado (km2) e centímetro quadrado (cm2), estabelecendo a
relação entre m2 e cm2, m2 e km2.
Calcular a área do quadrado e do retângulo, por contagem de regiões, verificando
quantas vezes uma unidade de medida cabe numa determinada superfície.
Identificar relações entre áreas de figuras geométricas por meio da composição
e decomposição de figuras.
Resolver problemas envolvendo relações entre área e perímetro.

GEOMETRIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos
Descrever a situação de objetos presentes no entorno, empregando a terminologia 
referente:
 – ao dimensionamento (maior, menor, mais curto, mais comprido,
direção, mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito etc.);
– à posição (em cima, embaixo, entre, na frente de, atrás de, direita, esquerda etc.)
– à direção e sentido (para frente, para trás, para a direita, para a esquerda,
em sentido contrário, no mesmo sentido, meia volta etc.).
Localizar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações



Espaço, dimensão, posição, 
direção. sentido

de posição.
Movimentar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações 
de direção e sentido.
Descrever sua posição e a posição de objetos no espaço, dando informações
sobre pontos de referência, direção e sentido.
Descrever a posição de objetos no espaço a partir da observação de maquetes,
croquis, fotografias, gravuras, desenhos, guias do bairro e da cidade, mapas,
globo terrestre e planisfério, empregando a terminologia referente às noções
de grandeza, posição, direção e sentido.
Distribuir de maneira adequada registros sobre o papel (transcrição de textos, 
reprodução de textos, reprodução de desenhos, tabelas e gráficos).
Diferenciar espaços abertos e fechados.
 Ocupar espaços percebendo as relações de tamanho e forma.
Representar a posição de objetos no espaço através da construção de maquetes, 
desenhos, itinerários, plantas baixas.
Representar a movimentação de objetos no espaço, evidenciando os 
deslocamentos realizados.
Comparar maquetes e desenhos, desenhos e mapas.

Formas bi e tridimensionais,
Figuras planas

e sólidos geométricos

Identificar as características das formas geométricas que estão presentes em 
elementos naturais e nos objetos criados pelo homem.
Identificar semelhanças e diferenças entre a forma dos objetos.
Reproduzir a forma dos objetos através de construções com massa, argila, sabão, 
varetas etc.
Identificar sólidos geométricos e formas planas, perceber semelhanças e
diferenças entre alguns deles (cubo e quadrado, pirâmide e triângulo, 
paralelepípedo e retângulo, esfera e círculo).
 Identificar semelhanças e diferenças entre os sólidos geométricos.
Reconhecer características comuns aos poliedros: faces, arestas e vértices
(identificação e contagem).
Reconhecer características comuns aos corpos redondos como esfera, cone
e cilindro.
Identificar semelhanças e diferenças entre os poliedros.
Identificar semelhanças e diferenças entre diferentes polígonos como os 
quadriláteros, os triângulos e outros.

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Coleta sistematização e análise 
de dados

Coletar e organizar dados e informações.
Construir registros pessoais para comunicar informações coletadas.
Analisar fenômenos sociais e naturais a partir de dados quantitativos.

Tabelas e gráficos
Reconhecer, descrever, ler e interpretar informações apresentadas em gráficos em tabelas 
simples, gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de setor.
Construir tabelas simples, gráficos simples de barra, de linha e de setor.
Comparar e estabelecer relações entre dados apresentados em diferentes
tabelas.



4º SEMESTRE
MATEMÁTICA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

NÚMEROS E OPERAÇÕES NUMÉRICAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Reconhecer números no contexto diário.
Utilizar estratégias para quantificar: contagem, estimativa, emparelhamento, 
comparação entre agrupamentos etc.
 Identificar situações em que é apropriado fazer estimativas.
Estimar quantidades e construir estratégias para verificar a estimativa.



Números naturais e sistema 
decimal de numeração

Formular hipóteses sobre grandezas, a partir da observação de regularidades
na escrita numérica.
Reconhecer, ler, escrever, comparar e ordenar números naturais pela observação
das escritas numéricas.
Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números.
Observar critérios que definem uma classificação de números (maior que,
menor que, terminados em, estar entre...) e regras utilizadas em seriações
(mais um, mais dois, dobro de, metade de, triplo de, terça parte de...).
Contar em escala descendente e ascendente: de um em um, de dois em dois,
de cinco em cinco, de dez em dez, de cem em cem etc., a partir de qualquer
número dado.
Utilizar a calculadora em situações que problematizem as escritas numéricas.
Interpretar códigos numéricos freqüentes no cotidiano (números de apartamentos
em edifícios, números de telefone, código postal, números de linhas
de ônibus etc.).
Usar números como sistemas de registro e organização de informações.
Construir agrupamentos para facilitar a contagem e a comparação de grandes
quantidades.
Agrupar e reagrupar quantidades e realizar trocas, empregando uma regra
de equivalência, inicialmente até a 4ª ordem e nas ordens subseqüentes 
progressivamente.
Empregar os termos dezena, unidade, centena e milhar para identificar os
respectivos agrupamentos.
Ler e escrever números naturais com dois, três, quatro ou mais dígitos, distinguindo 
o valor relativo dos algarismos, de acordo com a sua posição na
escrita numérica.
Identificar o antecessor e o sucessor de um número natural escrito, com três,
quatro ou cinco dígitos.
Identificar diferentes formas de compor e decompor um número natural
com três, quatro ou cinco dígitos.
Estabelecer relação entre mudança do valor posicional e a multiplicação ou
divisão por 10, 100, 1.000...

Números racionais: 
representação decimal

Reconhecer números racionais na forma decimal no contexto diário.
Ler e interpretar números racionais na forma decimal.
Identificar regularidades na série numérica para nomear, ler e escrever números 
racionais na forma decimal.
Compreender que a representação dos números racionais na forma decimal
segue regras análogas às dos números naturais: agrupamentos de dez e
valor posicional.

Números racionais: 
representação fracionária

Reconhecer e construir frações equivalentes, a partir de experimentações 
(recipientes graduados, balanças, fita métrica etc.) e pela comparação de 
regularidades nas escritas numéricas.
Comparar e ordenar frações, a partir de experimentações, utilizando as expressões
“maior que”, “menor que”, “igual a”.
Ler e escrever frações.
Observar que os números naturais podem ser escritos em forma fracionária.
Relacionar frações com denominador 10, 100, 1.000 com a representação
decimal (respectivamente 0,1, 0,01, 0,001).

 Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema compreendendo 
diferentes significados da adição e da subtração.
Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser resolvidas
naturais por uma única operação e que diferentes operações podem resolver uma
mesma situação-problema.



Adição e subtração com 
números naturais

Estabelecer relações entre a adição e a subtração.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da adição e da
subtração, ampliando o repertório básico para o desenvolvimento do cálculo
mental.
Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes propriedades da adição:
– a troca de lugar das parcelas não altera a soma (9 + 3 = 3 + 9 = 12);
– o zero como parcela (3 + 0 = 3 e 0 + 3 = 3).
 Efetuar cálculos de adição e subtração:
– por meio de estratégias pessoais e construindo suas representações gráficas;
– por meio de técnica operatória escrita, utilizando “transporte” e “recurso”
à ordem imediatamente superior.
Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
 Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão e avaliação
da adequação dos resultados.
Usar diferentes procedimentos de cálculo, em função da situação-problema,
das operações e dos números envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da adição e da subtração (parcelas, soma,
sinal mais, primeiro termo, segundo termo, diferença, resto, sinal menos).

Adição e subtração com 
números racionais na forma 

decimal

Efetuar cálculos de adição e subtração de números racionais na subtração forma 
decimal:
– por meio de estratégias pessoais e construindo suas representações gráficas;
– por meio de técnica operatória escrita, utilizando “transporte” e “recurso à ordem 
imediatamente superior.

Multiplicação e divisão com 
números naturais

Multiplicação e divisão com 
números naturais

Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema compreendendo 
diferentes significados da multiplicação e da divisão.
Reconhecer que diferentes situações-problema podem ser resolvidas por uma 
única operação e que diferentes operações podem resolver uma
mesma situação-problema.
Estabelecer relações entre a multiplicação e a divisão.
Construir, organizar e representar os fatos fundamentais da multiplicação
e da divisão, ampliando o repertório básico para o desenvolvimento do
cálculo mental.
Identificar, a partir do cálculo mental, as seguintes propriedades da multiplicação:
– a troca de lugar dos fatores não altera o produto (9 x 3 = 3 x 9 = 27);
– o zero como fator (0 x 3 = 0);
– o um como fator (1 x 9 = 9).
– as diferentes possibilidades de se obter um produto de três ou mais fatores
– a multiplicação de um número por uma adição ou subtração
Identificar, a partir do cálculo mental, a regularidade presente na divisão:
ao dividir ou multiplicar o dividendo e o divisor por um mesmo número,
o quociente não se altera.
Efetuar cálculos de multiplicação e divisão:
– inicialmente, por meio de estratégias pessoais, construindo sua representação
gráfica;
– posteriormente, por meio da técnica operatória.
Analisar e comparar diferentes estratégias de cálculo.
 Efetuar cálculos envolvendo as noções de dobro, metade, terça parte e triplo.
Utilizar o cálculo mental exato ou aproximado como previsão e avaliação
da adequação dos resultados.
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo, em função da situação-problema,
das operações e dos números envolvidos.
Familiarizar-se com a terminologia da multiplicação e da divisão (fatores,
produto, sinal vezes, sinal dividir, dividendo, quociente, divisor).



MEDIDAS

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Conceito

Compreender que a medida envolve a comparação entre duas grandezas da
mesma natureza e a verificação de quantas vezes a grandeza tomada como
unidade de medida cabe na outra.
Comparar grandezas de mesma natureza e identificar unidades de medida
através de estratégias informais.
Perceber que o número que indica a medida varia conforme a unidade de
medida utilizada.
Reconhecer a utilidade dos números decimais para representar quantidades
relacionadas às medidas.

Sistema monetário
brasileiro

Estabelecer relações entre os valores monetários de cédulas e moedas em 
situações-problema do cotidiano.
Efetuar cálculos estabelecendo relações entre os diferentes valores monetários.
Empregar procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver situações-
problema envolvendo preços, pagamento e troco com cédulas e moedas

Tempo

Ler, construir e utilizar o calendário como referência para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, semana, mês e ano.
Ler e utilizar o relógio de ponteiros e o relógio digital como instrumentos
para medir o tempo.
Estabelecer relações entre dia, hora e minuto, e hora, minuto e segundo.
Resolver situações-problema envolvendo datas, idades e prazos.
Identificar o século como período de 100 anos (em conexão com estudos
históricos).
Conhecer e utilizar notações usualmente empregadas para o registro de datas
e horas (12h55min, 12/05/96, século XX etc.).
Identificar que o marco de referência do calendário cristão é histórico: o
nascimento de Cristo.

Temperatura

Reconhecer o grau centígrado como unidade de medida de temperatura.
Ler o termômetro clínico e o termômetro meteorológico, reconhecendo o
símbolo ºC.

Comprimento

Medir utilizando unidades de medida não convencionais e representar o
valor da medida.
Conhecer as unidades usuais de medida de comprimento: metro, centímetro,
milímetro e quilômetro, estabelecendo relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar os símbolos das unidades de medida usuais (m, cm,mm,km)
Medir comprimentos utilizando instrumentos como fita métrica, trena, régua
e expressar a medida na unidade adequada, em função do contexto e da precisão
do resultado.
Calcular o perímetro de figuras planas relacionadas a situações-problema do 
cotidiano

Capacidade

Conhecer as unidades usuais de medida de capacidade: litro e mililitro e as
relações entre elas.
 Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida
usuais (l e ml), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas
de remédio etc.
Conhecer as unidades usuais de medida de massa: grama, quilograma e 
miligrama,estabelecendo relações entre grama e quilograma, grama e miligrama.
• Reconhecer e utilizar as notações convencionais das unidades de medida
usuais (g, kg, mg), identificando-as em embalagens, receitas, vasilhames, bulas



Massa de remédio etc.
Resolver problemas envolvendo conversões entre unidades de medida usuais.
Medir a massa utilizando balanças e expressar a medida na unidade mais
adequada em função do contexto e da precisão do resultado.

Superfície

Conhecer as unidades usuais de medida de superfície: metro quadrado (m2),
quilômetro quadrado (km2) e centímetro quadrado (cm2), estabelecendo a
relação entre m2 e cm2, m2 e km2.
Calcular a área do quadrado e do retângulo, por contagem de regiões, verificando
quantas vezes uma unidade de medida cabe numa determinada
superfície.
Identificar relações entre áreas de figuras geométricas por meio da composição
e decomposição de figuras.
Resolver problemas envolvendo relações entre área e perímetro.
Desenvolver a noção de escala como ampliação ou redução das dimensões
reais em situações que envolvam representação de medidas de comprimento
e superfície (plantas, mapas, guias, itinerários).

GEOMETRIA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Espaço, dimensão, posição, 
direção. Sentido

Espaço, dimensão, posição, 
direção. sentido

Descrever a situação de objetos presentes no entorno, empregando a terminologia 
referente:
 – ao dimensionamento (maior, menor, mais curto, mais comprido,
direção, mais alto, mais baixo, mais largo, mais estreito etc.);
– à posição (em cima, embaixo, entre, na frente de, atrás de, direita, esquerda
etc.);
– à direção e sentido (para frente, para trás, para a direita, para a esquerda,
em sentido contrário, no mesmo sentido, meia volta etc.).
Localizar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações
de posição.
 
Movimentar-se no espaço com base em pontos de referência e algumas indicações 
de direção e sentido.
Descrever sua posição e a posição de objetos no espaço, dando informações
sobre pontos de referência, direção e sentido.
Descrever a posição de objetos no espaço a partir da observação de maquetes,
croquis, fotografias, gravuras, desenhos, guias do bairro e da cidade, mapas,
globo terrestre e planisfério, empregando a terminologia referente às noções
de grandeza, posição, direção e sentido.
Distribuir de maneira adequada registros sobre o papel (transcrição de textos, 
reprodução de textos, reprodução de desenhos, tabelas e gráficos).
Diferenciar espaços abertos e fechados.
 Ocupar espaços percebendo as relações de tamanho e forma.
Representar a posição de objetos no espaço através da construção de
maquetes, desenhos, itinerários, plantas baixas.
Representar a movimentação de objetos no espaço, evidenciando os 
deslocamentos realizados.
Comparar maquetes e desenhos, desenhos e mapas.
Identificar propriedades relativas à posição dos elementos de uma figura
— paralelismo e perpendicularismo — através da observação de objetos,
trajetos, dobraduras etc.
Identificar o ângulo reto.



Formas bi e tridimensionais,
Figuras planas

e sólidos geométricos

Identificar as características das formas geométricas que estão presentes em 
elementos naturais e nos objetos criados pelo homem.
figuras planas
Identificar semelhanças e diferenças entre a forma dos objetos.
Reproduzir a forma dos objetos através de construções com massa, argila, sabão, 
varetas etc.
Identificar sólidos geométricos e formas planas, perceber semelhanças e
diferenças entre alguns deles (cubo e quadrado, pirâmide e triângulo, 
paralelepípedo e retângulo, esfera e círculo).
 Identificar semelhanças e diferenças entre os sólidos geométricos.
Reconhecer características comuns aos poliedros: faces, arestas e vértices
(identificação e contagem).
Reconhecer características comuns aos corpos redondos como esfera, cone
e cilindro.
Identificar semelhanças e diferenças entre os poliedros.
Identificar semelhanças e diferenças entre diferentes polígonos como os 
quadriláteros, os triângulos e outros.
 Classificar polígonos como triângulos e quadriláteros, usando diferentes
critérios e também as noções de retas paralelas e ângulo reto.
Identificar simetrias em diferentes formas geométricas e analisar as características
decorrentes.
Compor e decompor sólidos geométricos e figuras planas, identificando
diferentes possibilidades.
Planificar alguns sólidos geométricos, identificando a relação entre faces e figuras 
planas.

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Tópicos de conteúdos Objetivos didáticos

Coleta sistematização e análise 
de dados

Coletar e organizar dados e informações.
Construir registros pessoais para comunicar informações coletadas.
Analisar fenômenos sociais e naturais a partir de dados quantitativos.

Tabelas e gráficos Reconhecer, descrever, ler e interpretar informações apresentadas
gráficos em tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráficos de barra, gráficos 
de
linha, gráficos de setor.
Construir tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráficos simples de barra,
de linha e de setor.
Comparar e estabelecer relações entre dados apresentados em diferentes
tabelas.
Traduzir em tabelas simples e de dupla entrada dados apresentados em gráficos
numéricos, evidenciando a compreensão das informações.
Identificar características dos acontecimentos previsíveis e utilizar as informações
para fazer previsões.
Identificar as características de acontecimentos aleatórios e utilizar as informações 
para avaliar probabilidades.



Média aritmética
Desenvolver a noção de média aritmética como o resultado da soma
aritmética de x parcelas dividida por x.
 Calcular e interpretar a média aritmética em casos significativos para a 
compreensão da informação

2. Metodologia / Procedimentos Didáticos

- Aula expositiva e aula expositiva dialogada  - Levantamento de dados pessoais, endereços, códigos postais, número de 
telefone etc para reconhecimento das várias funções dos números   -  Atividade de compra e venda, cálculo do valor da 
cesta  básica,  de  encargos  sociais,  de  orçamento  doméstico,  para  exercícios de  cálculo  –  Leitura  e  interpretação de 
informações que aparecem em moedas e cédulas de dinheiro, contracheques, contas de luz, extratos bancários  - Leitura e 
traçado de itinerários, mapas e plantas e construção de maquetes – Planejamento e organização de eventos como festas, 
excursões e campeonatos esportivos para levantar e organizar dados, fazer cálculos e previsões  - Atividades individuais e 
em grupo - Prática de produção de textos - Dinâmicas/técnicas diversificadas de acordo com o conteúdo - Confecção de 
cartazes, panfletos e outros - Estudo dirigido – Entrevista – Pesquisas – Seminários - Elaboração de relatórios – Palestras 
– Dramatizações -  Trabalho com músicas -  Exploração de gravuras,  desenhos e pinturas -  Organização de murais - 
Trabalho com sucatas – Jogos – Resolução de Problemas -

3. Recursos didáticos

       - Quadro giz  - Cartazes  - ábacos – material dourado – discos de frações – cópias de cédulas e moedas -   jogos de dama  
       e baralho - Revistas e jornais - Atividades xerocopiadas e mimeografadas  - cola – lápis de cor - outros que se fizerem   
        necessários

4. Avaliação

 Será contínua: avaliação somativa, formativa, diagnóstica e emancipadora

Terá como finalidade:



1. Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos.
         2. Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas.
         3. Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo significativos e contínuos.
         4. Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado.
         5. Repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Instrumentos usados: provas, testes, trabalhos individuais e de grupo, listas de exercícios (individuais ou em grupo),   
observações sistemáticas, trabalhos de casa, auto-avaliação e outros que se fizerem necessário.
Critérios de avaliação:  Aproveitamento escolar e apuração de freqüência

       05.. Recuperação

Ao aluno com alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos e no rendimento escolar serão oferecidos estudos de 
recuperação nos seguintes termos: a) recuperação contínua      b) recuperação paralela
A Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas podendo também usar o dia do plantão de dúvidas, por 
meio  de  orientação  de  estudos  e  atividades  diversificadas  adequadas  às  dificuldades  dos  alunos.

         A Recuperação Paralela sempre ocorrerá em período diverso do funcionamento das aulas e poderá também ser usado o 
dia do plantão de dúvidas e está organizada da seguinte forma: ocorrerá no final de cada bimestre letivo com atividades 
diversificadas de acordo com a situação do aluno.
O objetivo desta Recuperação é dar condições ao aluno de aprender conceitos, fatos e procedimentos ensinados no 
bimestre, e possibilitar a alteração em seus resultados.
Participarão desta modalidade apenas os alunos com média menor que 5,0 (cinco) em uma ou mais disciplinas.
A média dos alunos após a recuperação paralela será obtida através da média aritmética entre o bimestre letivo e a nota 
de recuperação. A média obtida substituirá a nota do bimestre se maior, permanecendo a mesma em caso contrário.

       06. Bibliografia

      - Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática
      - Educação de Jovens e Adultos – Proposta curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental.
     - Apostila confeccionada pelos professores da Rede Municipal de Anápolis da Educação.

Objetivos Gerais de CIÊNCIAS

Ampliar  o conhecimento de ambiente conhecendo como são,  onde vivem e de que forma se 
reproduzem os diversos tipos de seres vivos, com especial destaque para os animais e vegetais de 
seu cotidiano.

Verificar algumas questões relativas à degradação ambiental relacionadas à atividade produtiva e 
contextualizadas nos espaços urbanos e rurais.

Problematizar  fatos  observados cotidianamente,  interessando-se pela  busca  de explicações e 
pela ampliação de sua visão de mundo.



Reconhecer  e  valorizar  seu próprio  saber  sobre o  meio  natural  e  social,  interessando-se por 
enriquecê-lo e compartilhá-lo.

Interessar-se pelo debate de idéias e pela fundamentação de seus argumentos.

Buscar informações em diferentes fontes, processá-las e analisá-las criticamente.

Interessar-se  pelas  ciências  e  pelas  artes  como  formas  de  conhecimento,  interpretação  e 
expressão dos homens sobre si mesmos e sobre o mundo que os cerca.

Inserir-se ativamente em seu meio social e natural, usufruindo racional e solidariamente de seus 
recursos.

Valorizar  a  vida  e  a  sua  qualidade  como  bens  pessoais  e  coletivos,  desenvolver  atitudes 
responsáveis com relação à saúde, à sexualidade e à educação das gerações mais novas.

1º SEMESTRE
CIÊNCIAS

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O HOMEM E O MEIO AMBIENTE
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Ecossistemas e ciclos naturais

 Seres vivos (animais e vegetais) e 
seus ambientes.

 Animais e vegetais microscópicos
 Compositores e decompositores

Distinguir seres vivos e ambiente físico, com base na existência ou e 
não do ciclo vital (nascer, crescer, reproduzir e morrer).
Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza.
Classificar os seres vivos como animais, vegetais e decompositores a 
partir do atributo forma de obtenção de energia.
Reconhecer a existência de animais e vegetais microscópicos.
Reconhecer a existência de microorganismos decompositores por meio 
da análise de fenômenos como apodrecimento e fermentação.
Identificar relações de dependência entre os seres vivos e o ambiente 
físico.

Problemas ambientais das zonas 
rurais e urbanas

 Desmatamento
Discutir conseqüências do desmatamento e extinção de vegetais e 
animais.



 Animais e vegetais em extinção.

Conservacionismo

 Defesa do Meio Ambiente

Identificar e comentar iniciativas pessoais, coletivas e governamentais 
de defesa do meio ambiente.
Desenvolver atitudes positivas relacionadas à preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente rural e urbano.

O CORPO HUMANO E SUAS NECESSIDADES

A espécie humana
 Ser vivo: Espécie humana

Reconhecer-se como ser vivo e, portanto, parte da natureza.
Identificar os seres humanos como animais mamíferos.
Identificar a alimentação como mecanismo de manutenção do indivíduo e a 
reprodução como mecanismo de manutenção da espécie.

O corpo humano
 Esquema corporal e suas 

funções.
 Estrutura de proteção das 

regiões vitais.
 Problemas posturais
 Órgãos dos sentidos: 

funcionamento e cuidados 
necessários à sua 
preservação.

Identificar o esquema corporal (cabeça, tronco e membros) relacionando as 
funções que cada região desempenha.
Identificar a simetria bilateral externa do corpo humano e a proporcionalidade 
entre seus constituintes nas diversas fases de crescimento.
Identificar estruturas de proteção das regiões vitais (crânio, costelas etc.).
Identificar as estruturas responsáveis pelo movimento, relacionando-as com os 
problemas posturais ou decorrentes de falta ou excesso de exercícios.
Identificar os órgãos dos sentidos, seu funcionamento e cuidados necessários 
à sua preservação.

2º SEMESTRE
CIÊNCIAS

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O HOMEM E O MEIO AMBIENTE
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Ecossistemas e ciclos naturais

 Cadeia alimentar: produtores, 
consumidores e decompositores.

 Poluição

Observar exemplos de cadeias alimentares, identificando os 
produtores, consumidores e decompositores.
Compreender a poluição ou degradação dos ambientes como 
resultado da impossibilidade de reequilíbrio natural, dada à intensidade 
e a rapidez com que os seres humanos transformam o ambiente 
natural.

Problemas ambientais das zonas 
rurais e urbanas

.
 Poluição do ar: causas e 

conseqüências 
 Poluição da água: causas e 

Identificar causas da poluição do ar e suas conseqüências, 
especialmente para a saúde das pessoas.
Identificar causas e conseqüências da poluição das águas.



conseqüências.
Conservacionismo

 Defesa do Meio Ambiente
Identificar e comentar iniciativas pessoais, coletivas e governamentais 
de defesa do meio ambiente.
Desenvolver atitudes positivas relacionadas à preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente rural e urbano.

O CORPO HUMANO E SUAS NECESSIDADES
O corpo humano

 Necessidades especiais de 
pessoas portadoras de 
deficiências

Conhecer necessidades especiais de pessoas portadoras de deficiências.

Alimentação.
 Alimentos: classificação, 

conservação, higiene.
 Hábitos alimentares.
 Parasitoses intestinais: 

transmissão, medidas de 
tratamento e prevenção.

Classificar os alimentos mais comuns segundo critérios diversos (origem 
animal e vegetal; consumido cru ou cozido, fresco ou em conserva etc.).
Classificar os alimentos mais comuns segundo a função de seus nutrientes 
para o corpo.
Compreender referências quanto a prazo de validade, composição e uso de 
conservantes em embalagens de produtos alimentares industrializados.
Comentar criticamente os hábitos alimentares.
Compreender a importância da higiene da água e dos alimentos.
Conhecer as formas de transmissão das parasitoses intestinais, medidas de 
tratamento e prevenção.

3º SEMESTRE
CIÊNCIAS

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O HOMEM E O MEIO AMBIENTE

Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos
Problemas ambientais das zonas 

rurais e urbanas
 Processos de captação, tratamento 

e distribuição de água potável.
 Causas e conseqüências da 

poluição de mananciais.
 Problemas relacionados à esgotos, 

lixo industrial e doméstico.

Conhecer em seus traços gerais os processos de captação, tratamento 
e distribuição da água potável, identificando causas e conseqüências 
da poluição de mananciais.
Identificar e comentar problemas relacionados à destinação dos 
esgotos e do lixo industrial e doméstico



Conservacionismo

 Defesa do Meio Ambiente

Identificar e comentar iniciativas pessoais, coletivas e governamentais 
de defesa do meio ambiente.
Desenvolver atitudes positivas relacionadas à preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente rural e urbano.

O CORPO HUMANO E SUAS NECESSIDADES
Alimentação

 Digestão
 Aparelho digestivo: órgãos 

e as suas funções.
 Função da água no corpo.

Entender a digestão como transformação dos alimentos em substâncias que o 
corpo pode utilizar.
Identificar órgãos do aparelho digestivo e as funções que desempenham.
Identificar a função da água para nosso corpo.

Reprodução
 Aparelho reprodutor 

masculino e feminino: 
órgãos.

 Funções dos órgãos dos 
aparelhos reprodutor.

Identificar os órgãos dos aparelhos reprodutores feminino e masculino.
Explicar de forma simples o seu funcionamento, relacionando os órgãos com 
as funções que desempenham.
Explicar, de forma simples, como se dá a fecundação.

Desenvolvimento humano
 Primeira infância.
 Terceira idade.
 Mortalidade infantil e de 

idosos.

Identificar e comentar hábitos de cuidado com as crianças e idosos
Conhecer as necessidades alimentares específicas da primeira infância 
(particularmente a importância do aleitamento materno) e da 3ª idade
Conhecer as principais doenças causadoras de mortalidade infantil e da 3ª 
idade, formas de prevenção e tratamento.

4º SEMESTRE
CIÊNCIAS

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O HOMEM E O MEIO AMBIENTE
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Conservacionismo

 Defesa do Meio Ambiente

Identificar e comentar iniciativas pessoais, coletivas e governamentais 
de defesa do meio ambiente.
Desenvolver atitudes positivas relacionadas à preservação dos 
recursos naturais e do meio ambiente rural e urbano.

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA

Espaço de vivência
 Saneamento Básico
 Reciclagem de lixo

Relacionar as condições de saneamento básico da região e de seus 
serviços de saúde com a incidência e tratamento de doenças.
Identificar formas de participação individual e coletiva na comunidade, 
desenvolvendo atitudes favoráveis à melhoria de suas condições 
sócio-ambientais (saneamento básico, coleta seletiva e reciclagem de 
lixo, mutirões de moradia, movimentos por melhoria dos serviços, 
campanhas de solidariedade etc.).

O CORPO HUMANO E SUAS NECESSIDADES



Reprodução
 Métodos de contracepção, 

funcionamento e condições 
de uso.

 Desenvolvimento fetal.
 Cuidados pré-natais.
 Gravidez precoce e tardia.
 Parto norma e cesariana.
 Planejamento familiar.
 Doenças sexualmente 

transmissíveis.
 Sexualidade

Conhecer métodos de contracepção, seu funcionamento e condições de uso.
Explicar, de forma simples, como se dá o desenvolvimento fetal, relacionando-
o à importância dos cuidados pré-natais.
Conhecer os riscos relacionados à gravidez precoce e tardia.
Conhecer as vantagens e desvantagens do parto normal e cesariana.
Compreender a importância do planejamento familiar.
Identificar as principais doenças sexualmente transmissíveis, conhecer formas 
de prevenção e tratamento.
Aplicar conhecimentos sobre a reprodução humana para analisar as atitudes 
pessoais com relação à sexualidade.

Desenvolvimento humano
 Primeira infância.
 Terceira idade.
 Mortalidade infantil e de 

idosos.
 Vacinação.
 Características fisiologias e 

psicológicas da puberdade 
até a terceira idade.

 Drogas: riscos e tratamento

Identificar e comentar hábitos de cuidado com as crianças e idosos
Conhecer as necessidades alimentares específicas da primeira infância 
(particularmente a importância do aleitamento materno) e da 3ª idade
Conhecer as principais doenças causadoras de mortalidade infantil e da 3ª 
idade, formas de prevenção e tratamento.
Conhecer a importância da vacinação de crianças e idosos.
Conhecer as condições necessárias para que as crianças e idosos tenham um 
bom desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e social.
Conhecer as principais características fisiológicas e psicológicas da puberdade, 
adolescência e da 3ª idade.
Analisar formas de relacionamento saudável entre crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos dentro e fora da família.
Discutir os cuidados necessários de atenção à saúde dos adultos enquanto 
indivíduos e enquanto trabalhadores.
Conhecer os riscos do consumo de drogas que provocam dependência física 
(tabaco, álcool, psicotrópicos), conhecer formas de tratamento da dependência 
de drogas.

2. Metodologia / Procedimentos Didáticos

- Aula expositiva e aula expositiva dialogada  - Problematização  -  Observação – Experimentação – Estudo do 
meio - Atividades individuais e em grupo - Leitura  de textos informativos – Projetos -  Prática de produção de 
textos  - Discussão de filmes - Dinâmicas/técnicas diversificadas de acordo com o conteúdo - Confecção de 
cartazes, panfletos e outros - Estudo dirigido – Entrevista – Pesquisas – Seminários - Elaboração de relatórios – 
Palestras – Dramatizações e outros que se fizerem necessário. 

3. Recursos didáticos

       - Quadro giz  - Cartazes  - Aparelho de CD - TV  -  Dicionário - Vídeo e DVD -  Gravuras - Livros didáticos e 
paradidáticos – textos informativos – panfletos -  Atlas do Corpo Humano -  Experimentoteca -  Pincel Atômico – 
Papel Sulfite – Grampeador – Fita Adesiva – Caixa de lápis de cor – Canetas hidrocor –  Giz de cera - Tesoura - 
Revistas e jornais - Atividades xerocopiadas e mimeografadas  - outros que se fizerem necessários.

4. Avaliação

 Será contínua: avaliação somativa, formativa, diagnóstica e emancipadora.

Terá como finalidade:
1. Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos. 

         2. Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas.
         3. Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo significativos e contínuos.



         4. Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado.
         5. Repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Instrumentos usados: provas, testes, trabalhos individuais e de grupo, listas de exercícios (individuais ou em 
grupo),  observações sistemáticas, trabalhos de casa, auto-avaliação e outros que se fizerem necessário.

Critérios de avaliação:  Aproveitamento escolar e apuração de freqüência

       05.  Recuperação

Ao aluno com alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos e no rendimento escolar serão oferecidos 
estudos de recuperação nos seguintes termos: a) recuperação contínua      b) recuperação paralela

A  Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas podendo também usar o dia do plantão de 
dúvidas,  por  meio  de orientação  de  estudos  e  atividades  diversificadas  adequadas  às dificuldades  dos  alunos.
         A Recuperação Paralela sempre ocorrerá em período diverso do funcionamento das aulas e poderá também 
ser usado o dia do plantão de dúvidas e está organizada da seguinte forma: ocorrerá no final de cada bimestre letivo 
com atividades diversificadas de acordo com a situação do aluno.

O  objetivo  desta  Recuperação  é  dar  condições  ao  aluno  de  aprender  conceitos,  fatos  e  procedimentos 
ensinados no bimestre, e possibilitar a alteração em seus resultados.

Participarão desta modalidade apenas os alunos com média menor que 5,0 (cinco) em uma ou mais disciplinas.
A média dos alunos após a recuperação paralela será obtida através da média aritmética entre o bimestre letivo 

e a nota de recuperação. A média obtida substituirá a nota do bimestre se maior, permanecendo a mesma em caso 
contrário.

       06. Bibliografia

 Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências Naturais 
 Educação de Jovens e Adultos – Proposta curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental.
 Apostila confeccionada pelos professores da Rede Municipal de Anápolis da Educação.

Objetivos Gerais de GEOGRAFIA

Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em 
diferentes espaços e tempos, de modo a elaborar referenciais que possibilitem uma 
participação crítico-reflexiva nas questões sócio-ambientais locais.

Problematizar  fatos  observados  cotidianamente,  interessando-se  pela  busca  de 
explicações e pela ampliação de sua visão de mundo.

Reconhecer e valorizar seu próprio saber sobre o meio natural e social, interessando-
se por enriquecê-lo e compartilhá-lo.



Interessar-se pelo debate de idéias e pela fundamentação de seus argumentos.

Buscar informações em diferentes fontes, processá-las e analisá-las criticamente.

Observar  modelos  de  representação  e  orientação  no  espaço  e  no  tempo, 

familiarizando-se com a linguagem cartográfica.

Compreender as relações que os homens estabelecem com os demais elementos da 
natureza  e  desenvolver  atitudes  positivas  com  relação  à  preservação  do meio 
ambiente, analisando aspectos da Geografia do Brasil.

1º SEMESTRE
Geografia

01. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA

A Identidade do Educando Localizar nos mapas políticos do Brasil e do estado os municípios de 
origem e de moradia atual

O Centro Educativo (Escola) Observar, descrever e desenhar croquis do espaço escolar.

Espaço de vivência
Observar, descrever e desenhar croquis de espaços geográficos 
conhecidos (lugar de origem, de moradia e trabalho, entorno da escola 
etc.) empregando símbolos e legendas.

Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos
O HOMEM E O MEIO AMBIENTE 

Ecossistemas e ciclos naturais Observar  exemplos  de  transformações  ambientais  que  ocorrem 
naturalmente

Espaços rurais e urbanos

Observar  diferenças entre os espaços rural  e urbano,  relacionando-os às 
atividades econômicas características do campo e da cidade.
Localizar o município de moradia em mapas físicos do Brasil e do estado, 
interpretando os símbolos e legendas empregadas.



AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

Trabalho, tecnologia e emprego.

Classificar as atividades econômicas em ramos (extrativismo, mineração,  
agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços).
Localizar os municípios de origem e de moradia atual em mapas 
econômicos do Brasil e do estado, interpretando os símbolos e legendas 
empregados.
Relacionar profissões aos diferentes ramos e setores da atividade 
econômica.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico às 
exigências de qualificação profissional.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico e a 
liberação de mão-de-obra.
Analisar o problema do desemprego.

2º SEMESTRE
Geografia

01. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

A Identidade do Educando Localizar nos mapas políticos do Brasil e do estado os municípios de origem 
e de moradia atual

Espaço de vivência Interpretar e desenhar plantas simples empregando proporções, símbolos 
convencionais e legendas.

AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E AS RELAÇÕES SOCIAIS 
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Classificar as atividades econômicas em setores (primário, secundário, 
terciário).

Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos
O HOMEM E O MEIO AMBIENTE *

Ecossistemas e ciclos naturais Observar exemplos de transformações ambientais que ocorrem naturalmente

Espaços rurais e urbanos
Identificar  fluxos  econômicos  entre  cidade  e  campo  (matérias-primas, 
insumos, força de trabalho, consumo, sistemas de transporte, comunicação e 
serviços).

Problemas ambientais das 
zonas rurais e urbanas

Conhecer características do solo e reconhecer sinais de sua degradação 
(erosão, compactação, desertificação).
Identificar  e  comentar  problemas relativos  ao trânsito  nos grandes centros 
urbanos.

O planeta Terra
Reconhecer a Terra como corpo celeste em movimento
Localizar  o  Brasil  e  o  continente  americano  no  planisfério  (mapa-múndi) 
político.



Trabalho, tecnologia e emprego.

Relacionar profissões aos diferentes ramos e setores da atividade 
econômica.
Reconhecer o desenvolvimento científico e tecnológico como meio de 
ampliar a produtividade do trabalho humano.
Identificar e citar exemplos do impacto do desenvolvimento tecnológico nos 
diversos ramos da atividade produtiva.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico às 
exigências de qualificação profissional.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico e a 
liberação de mão-de-obra.
Analisar o problema do desemprego.

3º SEMESTRE
Geografia

01. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Espaço de vivência

Observar e descrever formas de ocupação social do espaço, analisando seu 
aproveitamento ou degradação.
Interpretar e desenhar plantas simples empregando proporções, símbolos 
convencionais e legendas.
Reconhecer as características geográficas de Goiás
Reconhecer as características geográficas de Anápolis

CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL

Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos
O HOMEM E O MEIO AMBIENTE 

Problemas ambientais 
das zonas rurais e 
urbanas

Conhecer as principais formas de conservação do solo (rodízio, adubação natural e 
artificial, cobertura vegetal).
Conhecer os riscos do uso indiscriminado de agrotóxicos.

O planeta Terra

Distinguir corpos celestes luminosos (estrelas e cometas) e iluminação (planetas e 
satélites)
Localizar  a  Terra  no  sistema  solar,  recorrendo  a  modelos  visuais  (maquetes, 
esquemas etc.).
Reconhecer  os  movimentos  da  Terra  (rotação  e  translação)  e  da  Lua  e  sua 
conseqüências sobre o ambiente terrestre (ocorrência de dias e noites, estações do 
ano, eclipses, marés)
Identificar  o  globo  terrestre  e  o  planisfério  (mapa-múndi)  como  modelos  de 
representação da Terra.
Localizar, a partir do globo, o interior, a crosta e a atmosfera terrestre.
Observar,  no  globo  terrestre  e  no  planisfério  (mapa-múndi),  os  oceanos  e 
continentes.
Empregar os pontos cardeais como sistema de referência e orientação no espaço 
terrestre



Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Cultura

Localizar, no planisfério (mapa-múndi) político, a África e as regiões de origem dos 
principais grupos étnicos africanos trazidos ao Brasil durante a vigência da 
escravidão.
Localizar, no planisfério (mapa-múndi) político, os continentes e os países de origem 
de alguns grupos de imigrantes que se deslocaram para o Brasil ao longo de sua 
história.

AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E AS RELAÇÕES SOCIAIS 
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Trabalho, tecnologia e 
emprego.

Identificar e citar exemplos do impacto do desenvolvimento tecnológico nos diversos 
ramos da atividade produtiva.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico às exigências de 
qualificação profissional.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico e a liberação de 
mão-de-obra.
Analisar o problema do desemprego.

4º SEMESTRE
Geografia

01. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA
Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos

Espaço de vivência
Interpretar e desenhar plantas simples empregando proporções, símbolos 
convencionais e legendas.
Conhecer e identificar as cinco regiões brasileiras.

CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL

Cultura

Localizar, no planisfério (mapa-múndi) político, a África e as regiões de origem 
dos principais grupos étnicos africanos trazidos ao Brasil durante a vigência da 
escravidão.
Localizar, no planisfério (mapa-múndi) político, os continentes e os países de 
origem de alguns grupos de imigrantes que se deslocaram para o Brasil ao 
longo de sua história.

AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

Trabalho, tecnologia e 
emprego.

Conhecer e classificar as atividades econômicas do Brasil
Reconhecer o desenvolvimento científico e tecnológico como meio de ampliar a 
produtividade do trabalho humano.
Identificar e citar exemplos do impacto do desenvolvimento tecnológico nos 
diversos ramos da atividade produtiva.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico às 
exigências de qualificação profissional.
Relacionar, por meio de exemplos, o desenvolvimento tecnológico e a 
liberação de mão-de-obra.
Analisar o problema do desemprego.

Tópicos de Conteúdos Objetivos Didáticos
O HOMEM E O MEIO AMBIENTE 

Problemas ambientais das 
zonas rurais e urbanas

Conhecer as principais formações vegetais existentes no território brasileiro 
(florestas, cerrado, caatinga, campos, vegetação costeira), particularmente a 
cobertura vegetal original do município. 
Localizar no mapa do Brasil as principais bacias hidrográficas brasileiras, no 
mapa do estado os rios e no mapa do município os rios que abastecem o 
município.

O planeta Terra
Localizar  o  Brasil  e  o  continente  americano  no  planisfério  (mapa-múndi) 
político.
Empregar os pontos cardeais como sistema de referência e orientação no 
espaço terrestre



2. Metodologia / Procedimentos Didáticos

- Aula expositiva e aula expositiva dialogada  -    - Estudo, análise e discussão de textos - Atividades individuais e 
em grupo - Leitura  - Prática de produção de textos - Revisão de texto - Discussão de filmes - Dinâmicas/técnicas 
diversificadas  de  acordo  com o  conteúdo  -  Confecção  de  cartazes,  panfletos  e  outros  -  Estudo  dirigido  – 
Entrevista – Pesquisas – Seminários - Elaboração de relatórios – Palestras – Dramatizações -  - Exploração de 
gravuras, desenhos e pinturas - Organização de murais - Trabalho com sucatas - Jogos

3. Recursos didáticos

       - Quadro giz  - Cartazes  - Aparelho de CD - TV  -  Dicionário - Vídeo e DVD -  Gravuras - Livros didáticos e 
paradidáticos – Documentários  -  Revistas e jornais  -  Atividades xerocopiadas e mimeografadas  -  Histórias  em 
quadrinhos  - mapas – globo terrestre -  outros que se fizerem  necessários

4. Avaliação

 Será contínua: avaliação somativa, formativa, diagnóstica e emancipadora.

Terá como finalidade:
1. Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos.

         2. Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas.
         3. Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo significativos e contínuos.
         4. Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado.
         5. Repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Instrumentos usados: provas, testes, trabalhos individuais e de grupo, listas de exercícios (individuais ou em 
grupo),   observações sistemáticas, trabalhos de casa, auto-avaliação e outros que se fizerem necessário.

Critérios de avaliação:  Aproveitamento escolar e apuração de freqüência

       05.  Recuperação

Ao aluno com alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos e no rendimento escolar serão oferecidos 
estudos de recuperação nos seguintes termos: a) recuperação contínua      b) recuperação paralela

A  Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas podendo também usar o dia do plantão de 
dúvidas,  por  meio  de orientação  de  estudos  e  atividades  diversificadas  adequadas  às dificuldades  dos  alunos.
         A Recuperação Paralela sempre ocorrerá em período diverso do funcionamento das aulas e poderá também 
ser usado o dia do plantão de dúvidas e está organizada da seguinte forma: ocorrerá no final de cada bimestre letivo 
com atividades diversificadas de acordo com a situação do aluno.

O  objetivo  desta  Recuperação  é  dar  condições  ao  aluno  de  aprender  conceitos,  fatos  e  procedimentos 
ensinados no bimestre, e possibilitar a alteração em seus resultados.

Participarão desta modalidade apenas os alunos com média menor que 5,0 (cinco) em uma ou mais disciplinas.
A média dos alunos após a recuperação paralela será obtida através da média aritmética entre o bimestre letivo 

e a nota de recuperação. A média obtida substituirá a nota do bimestre se maior, permanecendo a mesma em caso 
contrário.

       06. Bibliografia



      - Parâmetros Curriculares Nacionais – Geografia
     - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro- Brasileira e Africana.
    - Educação de Jovens e Adultos – Proposta curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental.
    - Apostila confeccionada pelos professores da Rede Municipal de Anápolis da Educação.

Objetivos Gerais de HISTÓRIA

Reconhecer  as  permanências  e  transformações  sociais,  econômicas,  culturais,  artísticas  e 
religiosas nas vivências cotidianas das famílias, da escola e da coletividade, no tempo e no mesmo 
espaço de convivência, percebendo as transformações que o homem vem realizando, ao longo da 
história da humanidade e no meio ambiente, a fim de adaptá-lo aos seus interesses e necessidades, 
utilizando a pesquisa em diferentes tipos de fontes históricas: filmes, livros, entrevistas, músicas, 
fotos, entre outros.

Problematizar  fatos  observados cotidianamente,  interessando-se pela  busca  de explicações e 
pela ampliação de sua visão de mundo.

Reconhecer  e  valorizar  seu próprio  saber  sobre o  meio  natural  e  social,  interessando-se por 
enriquecê-lo e compartilhá-lo.

Conhecer aspectos básicos da organização política do Brasil, os direitos e deveres do cidadão, 
identificando formas de consolidar e aprofundar a democracia no país.

Interessar-se pelo debate de idéias e pela fundamentação de seus argumentos.

Buscar informações em diferentes fontes, processá-las e analisá-las criticamente.

Reconhecer o caráter dinâmico da cultura, valorizar o patrimônio cultural de diferentes grupos 
sociais, reconhecer e respeitar a diversidade étnica e cultural da sociedade brasileira.

Compreender as relações que os homens estabelecem entre si no âmbito da atividade produtiva e 
o valor da tecnologia como meio de satisfazer necessidades humanas,  analisando aspectos da 
História do Brasil.

Apropriar-se  da  Arte  (Artes  Visuais,  Música  e  Teatro)  como  instrumento  de  comunicação  e 
expressão,  à  apreensão  crítica  das  obras  de  arte  reconhecidas  universalmente,  observando, 



organizando,  analisando,  interpretando e representando dados da realidade para elaboração de 
uma visão crítica do mundo em que vive.

1º SEMESTRE
HISTÓRIA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA

A identidade do educando

 Família

 A Escola de hoje e de antes

 Documentos pessoais

 Saúde e Higiene no Trabalho

Recuperar a história pessoal por meio de relatos orais, escritos, desenhos ou 
dramatizações, valorizando positivamente sua experiência de vida.
Reconhecer a si próprio e seus pares enquanto portadores e produtores de 
cultura, dotados de capacidade de ampliar seu universo de conhecimentos, 
valores e meios de expressão.
Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando 
as diferenças socioculturais, de gênero, geração e etnia presentes no grupo.
Ordenar cronologicamente fatos significativos da vida pessoal, empregando 
unidades de medida do tempo (semana, mês, ano ) e estabelecendo 
periodizações pertinentes (infância, adolescência etc.).
Conhecer os vários documentos de identificação pessoal e suas utilidades 
(certidão de nascimento, RG, título de eleitor etc.).
Reconhecer os cuidados pessoais no trabalho.

O Centro educativo (Escola)

Reconhecer o valor pessoal e social da educação e os principais direitos 
constitucionais a ela relacionados.
Conhecer o calendário escolar, situando cronologicamente eventos e 
períodos significativos (dias letivos, férias, festividades etc.).
Conhecer as dependências e equipamentos do centro educativo, observando 
seus aspectos físicos e sociais e colaborando para sua manutenção ou 
melhoria.
Conhecer, analisar e respeitar as normas de funcionamento do centro 
educativo, formulando propostas para seu aperfeiçoamento.
Participar dos órgãos de gestão democrática do centro educativo, 
conhecendo os direitos e deveres de seus vários integrantes.

CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL

Cultura

Exprimir, por meio de exemplos, o conceito de cultura como algo dinâmico e 
plural.
Observar mudanças ocorridas em aspectos da cultura no passado e no 
presente (concepções científicas, tecnologias, formas de trabalho, hábitos 
alimentares, padrões de moralidade, expressões artísticas etc.).

Diversidade cultural da 
sociedade brasileira

Reconhecer o caráter multiétnico e a diversidade cultural da sociedade 
brasileira, adotando perante tal pluralidade atitudes isentas de preconceitos.

Expressões Artísticas

Conhecer diferentes manifestações artísticas (música, dança, teatro, pintura, 
escultura, arquitetura etc.) e seu valor para o desenvolvimento da cultura e 
da identidade dos povos.
Conhecer e valorizar manifestações artísticas da cultura popular brasileira.



Apreciar obras de artistas brasileiros reconhecidos.
Reconhecer a importância de preservação do patrimônio cultural e artístico 
dos povos

Meios de comunicação de 
massa

Analisar criticamente o papel dos meios de comunicação de massa 
comunicação na dinâmica cultural brasileira, reconhecendo sua 
responsabilidade massa de social.

2º SEMESTRE
HISTÓRIA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA

A identidade do educando

 Família

 A volta do adulto aos estudos 
na EJA

 Documentos pessoais

Reconhecer a si próprio e seus pares enquanto portadores e produtores de 
cultura, dotados de capacidade de ampliar seu universo de conhecimentos, 
valores e meios de expressão.
Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando 
as diferenças socioculturais, de gênero, geração e etnia presentes no grupo.
Ordenar cronologicamente fatos significativos da vida pessoal, empregando 
unidades de medida do tempo (anos, décadas, meses) e estabelecendo 
periodizações pertinentes (infância, adolescência etc.).
Conhecer o papel da EJA na atualidade e o novo perfil do aluno da EJA
Conhecer os vários documentos de identificação pessoal e suas utilidades 
(certidão de nascimento, RG, título de eleitor etc.).

O Centro educativo (Escola)

Reconhecer o valor pessoal e social da educação e os principais direitos 
constitucionais a ela relacionados.
Conhecer o calendário escolar, situando cronologicamente eventos e 
períodos significativos (dias letivos, férias, festividades etc.).
Conhecer as dependências e equipamentos do centro educativo, observando 
seus aspectos físicos e sociais e colaborando para sua manutenção ou 
melhoria.
Conhecer, analisar e respeitar as normas de funcionamento do centro 
educativo, formulando propostas para seu aperfeiçoamento.
Participar dos órgãos de gestão democrática do centro educativo, 
conhecendo os direitos e deveres de seus vários integrantes.

Espaço de vivência

Identificar, descrever e recuperar as origens das principais festividades e 
outras tradições culturais da região.
Observar mudanças ocorridas na região, recuperando seu passado por meio 
de relatos orais de moradores antigos ou fontes documentais (fotos, jornais, 
livros etc.).

CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL

Cultura

Exprimir, por meio de exemplos, o conceito de cultura como algo dinâmico e 
plural.
Observar mudanças ocorridas em aspectos da cultura no passado e no 
presente (concepções científicas, tecnologias, formas de trabalho, hábitos 
alimentares, padrões de moralidade, expressões artísticas etc.).

Diversidade cultural da 
sociedade brasileira

Reconhecer o caráter multiétnico e a diversidade cultural da sociedade 
brasileira, adotando perante tal pluralidade atitudes isentas de preconceitos.
Brasil.
Conhecer diferentes manifestações artísticas (música, dança, teatro, pintura, 
escultura, arquitetura etc.) e seu valor para o desenvolvimento da cultura e 



Expressões Artísticas

da identidade dos povos.
Conhecer e valorizar manifestações artísticas da cultura popular brasileira.
Apreciar obras de artistas brasileiros reconhecidos.
Reconhecer a importância de preservação do patrimônio cultural e artístico 
dos povos

Meios de comunicação de massa Analisar criticamente o papel dos meios de comunicação de massa comunicação na 
dinâmica cultural brasileira, reconhecendo sua responsabilidade massa de social.

3º SEMESTRE
HISTÓRIA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA

A identidade do educando

Reconhecer a si próprio e seus pares enquanto portadores e produtores de 
cultura, dotados de capacidade de ampliar seu universo de conhecimentos, 
valores e meios de expressão.
Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando 
as diferenças socioculturais, de gênero, geração e etnia presentes no grupo.

O Centro educativo (Escola)

Reconhecer o valor pessoal e social da educação e os principais direitos 
constitucionais a ela relacionados.
Conhecer o calendário escolar, situando cronologicamente eventos e 
períodos significativos (dias letivos, férias, festividades etc.).
Conhecer, analisar e respeitar as normas de funcionamento do centro 
educativo, formulando propostas para seu aperfeiçoamento.
Participar dos órgãos de gestão democrática do centro educativo, 
conhecendo os direitos e deveres de seus vários integrantes.

Espaço de vivência

Identificar, descrever e recuperar as origens das principais festividades e 
outras tradições culturais da região.
Observar mudanças ocorridas na região, recuperando seu passado por meio 
de relatos orais de moradores antigos ou fontes documentais (fotos, jornais, 
livros etc.).

CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL

Cultura

Exprimir, por meio de exemplos, o conceito de cultura como algo dinâmico e 
plural.
Observar mudanças ocorridas em aspectos da cultura no passado e no 
presente (concepções científicas, tecnologias, formas de trabalho, hábitos 
alimentares, padrões de moralidade, expressões artísticas etc.).

Diversidade cultural da 
sociedade brasileira

Reconhecer o caráter multiétnico e a diversidade cultural da sociedade 
brasileira, adotando perante tal pluralidade atitudes isentas de preconceitos.
Reconhecer os povos indígenas como primeiros habitantes do Brasil e seus 
direitos à preservação da identidade cultural e ao território.
Reconhecer, através de exemplos, a diversidade cultural e lingüística dos 
povos indígenas do Brasil, valorizando-a enquanto elemento constitutivo do 
patrimônio cultural da sociedade brasileira.

Expressões Artísticas

Conhecer diferentes manifestações artísticas (música, dança, teatro, pintura, 
escultura, arquitetura etc.) e seu valor para o desenvolvimento da cultura e 
da identidade dos povos.
Conhecer e valorizar manifestações artísticas da cultura popular brasileira.
Apreciar obras de artistas brasileiros reconhecidos.
Reconhecer a importância de preservação do patrimônio cultural e artístico 
dos povos



Meios de comunicação de 
massa

Analisar criticamente o papel dos meios de comunicação de massa 
comunicação na dinâmica cultural brasileira, reconhecendo sua 
responsabilidade massa de social.

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

O Estado brasileiro

 Estados brasileiros e suas 
capitais

 Goiás
 Anápolis
 Poderes: executivo, 

legislativo e judiciário.
 Regime republicano, 

presidencialista, 
monarquia e 
parlamentarismo.

 Constituição brasileira

Observar o mapa político do Brasil e do estado, neles localizando as capitais 
estaduais e federal (Brasília).
Caracterizar um regime político democrático por meio de exemplos (eleições 
livres,  liberdade  de  expressão  e  associação),  distinguindo-o  de  regimes 
autoritários.
Identificar  os  poderes  que  configuram  o  Estado  brasileiro  e  suas 
competências (executivo, legislativo, judiciário).
Identificar  as  instâncias  administrativas  e  suas  competências  (federal 
estadual e municipal).
Identificar  características  do  regime  republicano  presidencialista, 
comparando-o com outros regimes (monarquia, parlamentarismo).
Analisar alguns artigos da Constituição brasileira relativos à organização do 
sistema político.
Conhecer a História de Goiás.
Conhecer a História de Anápolis

Direitos civis, políticos e 
sociais.

Conhecer alguns direitos civis garantidos pela Constituição e relacioná-los 
com suas vivências e acontecimentos da atualidade (liberdade de ir e vir, de 
imprensa, de pensamento, de crença, direito à propriedade e à justiça etc.).
Conhecer alguns direitos políticos garantidos pela Constituição e relacioná-
los  com suas  vivências  e  acontecimentos  da  atualidade  (direito  de  voto, 
participação no exercício do poder).
Conhecer alguns direitos sociais garantidos pela Constituição e relacioná-los 
com suas vivências e acontecimentos da atualidade (direito à educação, à 
saúde, à vida digna).
Conhecer os principais direitos trabalhistas e previdenciários garantidos pela 
legislação brasileira e relacioná-los com suas vivências e acontecimentos da 
atualidade (salário mínimo, férias, aposentadoria, direito de greve etc.).



4º SEMESTRE
HISTÓRIA

1. Tópicos de conteúdos e objetivos didáticos 

O EDUCANDO E O LUGAR DE VIVÊNCIA

A identidade do educando

Reconhecer a si próprio e seus pares enquanto portadores e produtores de 
cultura, dotados de capacidade de ampliar seu universo de conhecimentos, 
valores e meios de expressão.
Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando 
as diferenças socioculturais, de gênero, geração e etnia presentes no grupo.

O Centro educativo (Escola)

Conhecer o calendário escolar, situando cronologicamente eventos e 
períodos significativos (dias letivos, férias, festividades etc.).
Conhecer, analisar e respeitar as normas de funcionamento do centro 
educativo, formulando propostas para seu aperfeiçoamento.

Espaço de vivência

Identificar os principais órgãos de administração e serviços (públicos, 
privados e comunitários) da região, conhecer suas funções, analisando sua 
qualidade e formulando sugestões para sua melhoria.
Identificar os principais órgãos de participação civil da região (associações de 
bairro, sindicatos, partidos políticos, grupos religiosos etc.), distinguindo as 
respectivas esferas de atuação.
CULTURA E DIVERSIDADE CULTURAL

Cultura

Exprimir, por meio de exemplos, o conceito de cultura como algo dinâmico e 
plural.
Observar mudanças ocorridas em aspectos da cultura no passado e no 
presente (concepções científicas, tecnologias, formas de trabalho, hábitos 
alimentares, padrões de moralidade, expressões artísticas etc.).

Diversidade cultural da 
sociedade brasileira

Analisar exemplos de conflitos culturais, pela posse da terra e problemas de 
saúde decorrentes de contatos entre os povos indígenas brasileiros e a 
sociedade não indígena..
Conhecer traços culturais dos principais grupos étnicos africanos presentes 
no Brasil, valorizando-os enquanto elementos constitutivos do patrimônio 
cultural da sociedade brasileira.
Conhecer traços culturais de algumas nacionalidades que imigraram para o 
Brasil, valorizando-os enquanto elementos constitutivos do patrimônio 
cultural da sociedade brasileira.
Conhecer a legislação que proíbe e pune a prática de racismo na sociedade 
brasileira.
Identificar traços culturais característicos de diferentes regiões do Brasil.
Relacionar influências culturais aos movimentos migratórios na História do 
Brasil.
Conhecer diferentes manifestações artísticas (música, dança, teatro, pintura, 
escultura, arquitetura etc.) e seu valor para o desenvolvimento da cultura e 
da identidade dos povos.
Conhecer e valorizar manifestações artísticas da cultura popular brasileira.



Expressões Artísticas Apreciar obras de artistas brasileiros reconhecidos.
Reconhecer a importância de preservação do patrimônio cultural e artístico 
dos povos

Meios de comunicação de 
massa

Analisar criticamente o papel dos meios de comunicação de massa 
comunicação na dinâmica cultural brasileira, reconhecendo sua 
responsabilidade massa de social.



2. Metodologia / Procedimentos Didáticos

AS ATIVIDADES PRODUTIVAS E AS RELAÇÕES SOCIAIS

Relações de trabalho 
na História do Brasil

Distinguir, através de exemplos, relações sociais de trabalho baseadas no parentesco, 
na escravidão e no assalariamento.
Conhecer  algumas  características  da  organização  sócio-econômico  dos  povos 
indígenas brasileiros, particularmente as relações de trabalho baseadas no parentesco.
Identificar exemplos contemporâneos de trabalho baseado em relações de parentesco 
e solidariedade em sociedades não indígenas (mutirão, trabalho comunitário, trabalho 
familiar).
Valorizar os afazeres domésticos como modalidade de trabalho familiar e analisar a 
divisão das tarefas entre os membros da família.
Caracterizar, através de exemplos, o trabalho escravo.
Localizar, cronologicamente, o regime de trabalho escravo na História do Brasil.
Conhecer  características  do  trabalho  escravo  e  formas  de  opressão  impostas  aos 
negros africanos escravizados no Brasil durante os séculos XVI a XIX.
Conhecer  fatos  e  personagens que marcaram a resistência  dos índios  e negros  à 
escravidão na História do Brasil.
Identificar e comentar resquícios da escravidão na sociedade brasileira atual.
Identificar casos de regime de trabalho escravo na sociedade atual.
Conhecer  as condições históricas que levaram à abolição do trabalho escravo e à 
dominância do trabalho assalariado no Brasil ao final do século XIX.
Identificar os traços fundamentais das relações sociais de trabalho assalariado.
Distinguir, por meio de exemplos, trabalho assalariado formal e informal.
Analisar causas dos movimentos migratórios rural-urbanos e inter-regionais no Brasil.
Analisar  causas  e  conseqüências  das  desigualdades  econômicas  no  Brasil 
(distribuição da renda, exclusão social, inchaço das cidades, violência, fome etc.).
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

O Estado brasileiro
 Brasil Colônia, 

Império e 
República.

 Globalização

Localizar, cronologicamente, mudanças políticas na História do Brasil (Independência, 
Proclamação da República etc.).
Conhecer a história do Brasil Colônia, Império e República.
Compreender o que é Globalização

Direitos civis, políticos 
e sociais.

 Declaração 
Universal dos 
Direitos do Homem

 Constituição
 Estatuto da Criança 

e do Adolescente
 Democracia
 Impostos

Identificar direitos e deveres pessoais e coletivos no âmbito dos locais de moradia e 
trabalho, na escola, nos organismos políticos, associações etc.
Conhecer a Declaração Universal dos Direitos do Homem (da ONU), ler e comentar 
alguns trechos.
Reconhecer a importância da Constituição para a edificação da democracia no país.
Conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, analisar alguns trechos e relacioná-
los com suas vivências e acontecimentos da atualidade.
Identificar o papel do Estado e da sociedade na efetivação dos direitos dos cidadãos.
Identificar o recolhimento de impostos como mecanismo de financiamento de políticas 
públicas, baseado no princípio da solidariedade social.
Conhecer e analisar as principais formas de recolhimento e destinação dos impostos 
vigentes do Brasil.
Discutir formas de aprofundar a democracia brasileira.

Organização e 
participação da 

sociedade

Relacionar a conquista e manutenção de direitos de cidadania com e participação a 
capacidade de organização e ação coletiva da população. 
Inventariar  e  comentar  experiências  de  organização  e  ação  coletiva  vividas  ou 
conhecidas pelos alunos.
Identificar os sindicatos como forma de organização e ação coletiva dos trabalhadores.
Identificar  outras  formas  de  organização  e  participação  civil  (associações  civis, 
conselhos de escola, conselhos tutelares, conselhos de saúde etc.).



- Aula expositiva e aula expositiva dialogada  -    - Estudo, análise e discussão de textos - Atividades individuais e 
em grupo - Leitura  - Prática de produção de textos - Revisão de texto - Discussão de filmes - Dinâmicas/técnicas 
diversificadas  de  acordo  com o  conteúdo  -  Confecção  de  cartazes,  panfletos  e  outros  -  Estudo  dirigido  – 
Entrevista – Pesquisas – Seminários - Elaboração de relatórios – Palestras – Dramatizações -  - Exploração de 
gravuras, desenhos e pinturas - Organização de murais - Trabalho com sucatas - Jogos

3. Recursos didáticos

       - Quadro giz  - Cartazes  - Aparelho de CD - TV  -  Dicionário - Vídeo e DVD -  Gravuras - Livros didáticos e 
paradidáticos – Documentários  -  Revistas e jornais  -  Atividades xerocopiadas e mimeografadas  -  Histórias  em 
quadrinhos  - outros que se fizerem  necessários

4. Avaliação

 Será contínua: avaliação somativa, formativa, diagnóstica e emancipadora.

Terá como finalidade:
1. Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos.

         2. Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas.
         3. Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão sendo significativos e contínuos.
         4. Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado.
         5. Repensar novas estratégias de trabalho em classe.

Instrumentos usados: provas, testes, trabalhos individuais e de grupo, listas de exercícios (individuais ou em 
grupo),   observações sistemáticas, trabalhos de casa, auto-avaliação e outros que se fizerem necessário.

Critérios de avaliação:  Aproveitamento escolar e apuração de freqüência

       05.  Recuperação

Ao aluno com alguma dificuldade na aquisição de conhecimentos e no rendimento escolar serão oferecidos 
estudos de recuperação nos seguintes termos: a) recuperação contínua      b) recuperação paralela

A  Recuperação Contínua será realizada, no decorrer das aulas podendo também usar o dia do plantão de 
dúvidas,  por  meio  de orientação  de  estudos  e  atividades  diversificadas  adequadas  às dificuldades  dos  alunos.
         A Recuperação Paralela sempre ocorrerá em período diverso do funcionamento das aulas e poderá também 
ser usado o dia do plantão de dúvidas e está organizada da seguinte forma: ocorrerá no final de cada bimestre letivo 
com atividades diversificadas de acordo com a situação do aluno.

O  objetivo  desta  Recuperação  é  dar  condições  ao  aluno  de  aprender  conceitos,  fatos  e  procedimentos 
ensinados no bimestre, e possibilitar a alteração em seus resultados.

Participarão desta modalidade apenas os alunos com média menor que 5,0 (cinco) em uma ou mais disciplinas.
A média dos alunos após a recuperação paralela será obtida através da média aritmética entre o bimestre letivo 

e a nota de recuperação. A média obtida substituirá a nota do bimestre se maior, permanecendo a mesma em caso 
contrário.

       06. Bibliografia

      - Parâmetros Curriculares Nacionais – História
     - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro- Brasileira e Africana.
    - Educação de Jovens e Adultos – Proposta curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental.
    - Apostila confeccionada pelos professores da Rede Municipal de Anápolis da Educação.


