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DELIBERAÇÃO CME / PS Nº 29 – 2020 
Homologa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAÍBA DO SUL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os dispositivos 

jurídicos:  

 

- Constituição Federal; 

- Lei nº 9.394/96; 

- Decreto nº 5.154/2004; 

- Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014); 

- Resolução nº 04/2010 - CNE/CEB; 

- Resolução nº 02/2017 - CNE/CP; 

- Deliberação CEE nº 373/2019 

DELIBERA 
 

Artigo 1º - Fica instituído, por meio da presente Deliberação, Orientação Curricular da Rede  Municipal  de Paraíba do Sul – RJ,  definindo 

princípios e referências curriculares para as instituições de Educação Básica que integram a rede.  

 



Artigo 2º - Compreende-se currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações 

sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 

identidades dos educandos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 
Artigo 3º - Os currículos escolares devem possibilitar aos alunos: 

 

I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

II. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural; 

IV. Utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital; bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 

científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, idéias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo; 

V. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as 

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

VI. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta; 



VII. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas; 

VIII. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades; 

IX. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Artigo 4º - Orientação Curricular da Rede Municipal de Paraíba do Sul – RJ deverá ser revisado em um prazo de 02 (dois) anos. 

Artigo 5º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, resolver as questões suscitadas pela presente norma. 

Artigo 6º - Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
                                                                                                     CONCLUSÃO DO PLENÁRIO 

 
A presente Deliberação foi aprovada por unanimidade. 

 
 

SALA DAS SESSÕES, Paraíba do Sul, 08 de dezembro de 2020. 
 
 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira 
Presidente do CME 

 
 

Sabrina de Carvalho Soares Albino                                             Neila Moreira dos Santos Bouzada 
 
 

Carlos Eduardo Magdalena Pereira                                                     Vinicio Dantas Vicentini 
   
                                                       Rafael Bahia Lima   



 

Palavra da Secretária  

Nos últimos anos em todo o nosso território brasileiro, iniciou uma intensa mobilização que contou com a participação de diversas entidades 

representativas dos diferentes segmentos da Educação Básica nas esferas federal, estadual e municipal, das universidades, escolas, instituições do 

terceiro setor, professores e especialistas em educação (brasileiros e estrangeiros) para uma análise minuciosa do que seria considerado 

fundamental como direitos de aprendizagens de todos os estudantes brasileiros. Após um longo processo democrático de construção e discussão, 

consultas públicas e contribuição de professores de todas as regiões do Brasil , foi homologada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Sua elaboração está amparada legalmente no Artigo 210 da Constituição de 1988, no Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996 e ainda, no Plano Nacional de Educação (PNE) Lei 13005 de 2014. 

Assim, a BNCC é um documento de caráter normativo cujo objetivo é garantir a qualidade da educação no País estabelecendo um patamar de 

aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.  Desta forma ela vem subsidiar e orientar a construção de currículos 

regionais, trazendo o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, permitindo que a partir dela, sejam acrescidos especificidades de relevância local e regional.  

A rede municipal de ensino de Paraíba do Sul participou de cada etapa da elaboração da BNCC, foram enviadas sugestões para a construção das 

versões preliminares, contribuições nas consultas públicas e foi acompanhado todo processo até a homologação do documento final. 

A partir do documento final norteador da Base, a rede iniciou um processo de discussão e apropriação do documento participando do Dia D da 

BNCC nas unidades escolares, assim como foram promovidos palestras e encontros integrando a rede.  

Para a elaboração da orientação curricular do município,tendo como ponto de partida a BNCC, foram promovidos diversos encontros e grupos de 

estudo envolvendo coordenadores, diretores, pedagogos e professores de todas as etapas e modalidades .  Após a construção coletiva partindo de 

discussões em grupos de estudo, por área do conhecimento, ano de escolaridade, a versão preliminar foi apresentada a todos os professores da 

rede municipal que participaram da Consulta Pública para que os últimos apontamentos pudessem fundamentar a construção deste documento. 

O presente documento é fruto de um processo de debate sério, ético e responsável com diferentes atores do campo educacional da rede municipal 

tendo como princípio as metas e objetivos trazidos pela BNCC, sem desconsiderar a história local e as especificidades de nossa cidade e  de 

nossa região. Seu objetivo é ser instrumento de gestão pedagógica para que numa perspectiva inclusiva, de aprender e de se desenvolver, possa 

garantir a qualidade e a equidade do ensino de todos os estudantes da rede municipal de Paraíba do Sul.     

   Neila Moreira dos Santos Bouzada 



 

Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por ano de escolaridade dos anos iniciais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Infantil 

Creche 

Luciana Fernandes Saar 

Ana Cristina da Costa Freitas  

Pré escolar 

Dulcineia Rodrigues Afonso 

Roberta Silva Barros Elmôr 

Paula Braga de Mello  

1º ano de escolaridade 

Vera Lúcia Souza de Oliveira 

Djenaine Sibyl Tomaz Oliveira  

Maria Estela da Silva Almeida Cerqueira  

2º ano de escolaridade 

Vilma Vicente da Silva Honorato 

Gilmara de Araujo  

Patrícia Ramos Salles 

 

 

3º ano de escolaridade 

Tânia Terezinha Canedo de Andrade 

Diovana Aparecida de oliveira Borges 

Sandreia Gonçalves Leal  

Priscila Mello dos Reis 

 

4º ano de escolaridade 

Jussara Vitorelli da Silva Oliveira 

Ana Maria Nascimento Santos de Oliveira 

Felisete das Graças Siqueira Martins 

 

5º ano de escolaridade 

Jane Aparecida Silva da Neiva Gonçalves 

Marlene Mendes de Castro Santos  

Márcia Rivello da Costa Guimarães  

 



Composição do Grupo de profissionais responsáveis pelo estudo por Componente Curricular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

Walmir Fernandes Pereira 

 

Matemática 

Roberto Carlos de Souza Silva  

 

História 

Djanira Mendonça Ferreira de Oliveira 

Robison Zacharias Guimarães 

 

Geografia 

Cláudia de Jesus Lacerda Rodrigues  

Sabrina de Carvalho Soares Albino 

 

Ciências 

Cristyani Mendes de Sousa 

 

Inglês 

Tania Mara Lourenço 

 

Educação física 

Andreia Pereira Batista 

Denis Pereira Mendes 

 

Artes 

Alliana de Pádua Daud 

 



 

 

Introdução 

Resolução CNE/CP Nº 02, 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da BNCC, determina aos estados e municípios 

brasileiros que revejam seus currículos a luz do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Assim, inicia-se o movimento de 

construção do documento no município de Paraíba do Sul, tendo como início do processo de construção com discussões nas unidades escolares, 

mobilização nacional (Dia D), mobilização municipal, reuniões com professores, encontros para realinhamento, consulta pública e assembléia 

final. A equipe técnica - pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul, em parceria com SEEDUC-RJ, participou de 

encontros formativos para implementação da base no município, (BNCC DOC-RJ Em Ação); foi dado início ao processo de capacitação dos 

docentes, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, para elaboração e desenvolvimento do planejamento de acordo com a BNCC. 

A proposta é ampliar olhares e discussões acerca do fazer pedagógico, em todo o seu percurso desde o pensar a habilidade a ser desenvolvida até 

a avaliação da aprendizagem considerando a realidade do aluno. Para isto, o presente documento se faz na construção coletiva, dialogando com 

os docentes a fim de enriquecer e auxiliar as práticas incidindo em melhoras nos processos de formação dos alunos. 

Realidade Educacional do Município de Paraíba do Sul  

O município de Paraíba do Sul possui 29 (vinte e nove) unidades escolares, sendo 09 (nove) creches, 11 (onze) escolas com Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I e 08 (oito) unidades com Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II. Quanto a localização, 06 (seis) escolas 

situam-se na zona rural. Ao todo, a rede municipal de Educação, possui 6.200 (seis mil e duzentos) alunos matriculados e 353 profissionais 

docentes. 

 A Gestão Municipal de Educação enseja oferecer uma Educação Integral, com vistas ao desenvolvimento humano, em suas variadas 

dimensões: física,cognitiva e psicossocial. É meta das políticas educacionais dos gestores públicos ofertar Educação com a garantia de acesso, 

permanência e qualidade, gerenciando aEducação de modo a oferecer  condições de desenvolvimento integral de potencialidades a todos os 

estudantes. Para que sejam dadas tais condições é necessário considerar os variados aspectos que envolvem o fazer pedagógico, tendo o currículo  

 



 

 

 

importante destaque. Desse modo, discutir e construir é um passo coletivo, com multiplicidade de vozes e de atores. Sendo o currículo a alma da 

escola, ou seja, documento vivo que deve conter e garantir caminhos a serem percorridos com segurança para este novo tempo em que vivemos,  

há que se pensar em encontros formativos com o corpo técnico e docentes para que se alcance maior compreensão e eficácia nos planejamentos e 

propostas de ensino para o desenvolvimento de habilidades e consequentemente de competências nos estudantes para que estes exerçam 

autonomia em sua vida cidadã. 

 Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 É imprescindível destacar que as competências gerais da Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se no 

tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 

crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 

decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo 

suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 

aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 

base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 



 

 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Conforme a LDB Nº 9394/96 entende-se que a Educação Especial deve ter caráter inclusivo sendo oferecida nas escolas regulares, com 

apoio especializado para efetiva integralização dos estudantes. A escola deve acolher todos os alunos oferecendo situações favoráveis a 

aprendizagem, respeitando o ritmo e as potencialidades de cada aluno.  

Propostas adequadas em que sejam adaptadas estratégias de ensino fazendo o uso de recursos diferenciados e técnicas para atendimento a 

todos os estudantes em suas especificidades são caminhos imprescindíveis a uma escola inclusiva e acolhedora de diferenças. Lembrando que a 

Educação especial, como modalidade, perpassa todas as etapas e as demais modalidades, não devendo ter menção solitária e deslocada nos 

documentos curriculares. Dessa forma, se garante a permanência com qualidade dos alunos valorizando as diferenças primando porigualdade de 

condições de aprendizagem. 

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia 

de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola. (BRASIL, 2014, p.01) 

 

 A Educação Inclusiva como Política Pública deve garantir direitos e, sob essa perspectiva deve abarcar a todos, estudantes, familiares, 

corpo docente e funcionários. Assim, se pensa em capacitação e subsídios aos profissionais para que seja possível efetivar a proposta de educação 

inclusiva de modo adequado a todos. É importante a intersetorialidade para que seja possível implementar tal política pública. As ações devem 

ser coordenadas em parcerias para que os atendimentos de saúde, a acessibilidade arquitetônica, as ações no campo da Assistência Social sejam 

assegurados. 

 



 

 

 

1.Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 

ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 

trabalho. 

2.Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para 

compreender e atuar no mundo.  

3.Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de 

outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a 

perseverança na busca de soluções. 

4.Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e 

comunicarinformações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 

5.Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 

conhecimento, validando estratégias e resultados.  

6.Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar 

suas respostas esintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras 

linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados).  

7.Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 

valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

8.Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na 

busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos 

colegas e aprendendo com eles. (BNCC, 2017, p. 265). 

 

  ÁREA DO CONHECIMENTO –MATEMÁTICA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  



 

 
 

 

 
 

ENSINOFUNDAMENTAL-4º ano 1º BIMESTRE 

                                                               COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

 

Sistema de numeração decimal: 

leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais 

de até cinco ordens. 

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até 

a ordem de dezena de milhar. 

(EF04MA01.RJ) Ler, escrever, representar, comparar e 

ordenar números ordinais, identificando-os em diversas 

situações, empregados dentro do contexto. 

Sistema de numeração decimal, números 

cardinal até 25; ordem crescente e 

decrescente; números ordinais até 50º, pares 

e ímpares, ler, nomear e escrever números até 

250, dezena/meia,centena/meia. 

 

Propriedades das operações para 

o desenvolvimento de diferentes 

estratégias de cálculo com 

números naturais 

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com 

números naturais envolvendo adição e subtração, 

utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo 

mental e algoritmos, além de fazer estimativasdo 
resultado. 

Composição e decomposição de numerais. 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e 

da divisão: adição de parcelas 

iguais, configuração

 retangul

ar, proporcionalidade,repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo 

diferentes significados da multiplicação (adição de 

parcelas iguais, organização retangular e 

proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Operações com adição e subtração com 

reserva e reagrupamento; calculo do valor 

desconhecido; resolução de problemas. 

 

 

Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou 

material manipulável, problemas simples de contagem, 

como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção 

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

Resolução de problemas 

 

 

 

Álgebra 

 

 

 

Propriedades da igualdade 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de 

exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois 

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

Adição 

Subtração 

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que 

torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais. 

Propriedades de uma igualdade 



 

 

 

 

 

Geometria 

 

Localização e movimentação: 

pontos de referência, direção e 

sentido. Paraleleismo e 

perpendicularismo. 

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de 

pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas 

quadriculadas e representações como desenhos, mapas, 

planta baixa e croquis, empregando termos como direita e 

esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, 

transversais, paralelas e perpendiculares. 

Localização, movimentação e posição. 

 

Grandezas e 

Medidas 

Medidas de tempo: leitura dehoras 

em relógios digitais e analógicos, 

duração de eventos e relações 

entre unidades de medidade 
tempo 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de 

tempo em horas, minutos e segundos em situações 

relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários 

de início e término de realização de uma tarefa e sua 
duração. 

 

 

 

ENSINOFUNDAMENTAL -4º ano        2º BIMESTRE 

 COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

Composição e decomposição 

de um número natural de até 

cinco ordens, por meio de 

adições e multiplicações por 

potências de 10 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, 

que todo número natural pode ser escrito por meio de 

adições e multiplicações por potências de dez, 

paracompreender o sistema de numeração decimal e 

desenvolver estratégias de cálculo. 

Composição e decomposição de numerais 

 

Propriedades das operações 

para o desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

cálculo com 
números naturais 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adiçãoe subtração, 

bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as 

estratégias decálculo. Cálculo do valor desconhecido. 

 

Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

multiplicação e da divisão: 

adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade,repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo 

diferentes significados da multiplicação (adição de 

parcelas iguais, organização retangular e 

proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Operações com adição e subtração com 

reserva e reagrupamento; calculo do valor 

desconhecido; resolução de problemas. 

 



 

 

 

 

Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou 

material manipulável, problemas simples de contagem, 

como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção 

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

Resolução de problemas 

 

Álgebra 

Sequência numérica 

recursiva formada por 

múltiplos de um número 

natural 

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências 

numéricas compostas por múltiplos de um número 

natural. 

  

Propriedades da igualdade 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de 

exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois 

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

Adição 

Subtração 

 

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que 

torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais. 
Propriedades de uma igualdade 

 

 

 

 

Geometria 

 

 

Retas, semirretas e segmentos 

de reta 

Ângulos retos e não retos: uso 

de dobraduras, esquadros e 

softwares 

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em 

figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou 

softwares de geometria. 

(EF04MA04.RJ).Diferenciar retas de semirretas e utilizar 

as medidas de comprimento de modo que relacionem os 

sistemas de medidas, retas e semirretas em diferentes 

contextos, através dos sólidos onde explorem a ideia de 

segmento, ponto e plano. 

Dobraduras 

Figuras planas 

 

 

 

Probabilidade e 

estatística 

Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e colunase 
gráficos pictóricos 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas 

simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou 

pictóricos, com base em informações das diferentes áreas 

do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 

análise. 

Noção de estatística, probabilidade, 

combinatória 

 



 

 

ENSINOFUNDAMENTAL -4º ano  3º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

Propriedades das operações para 

o desenvolvimento de diferentes 

estratégias de cálculo com 

números naturais 

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para 

desenvolver estratégias de cálculo. 

(EF04MA02.RJ) Resolver e elaborar

 expressões numéricas, envolvendo as 

quatro operações,respeitando 

as regras de resolução, utilizando diferentes estratégias. 

Operações 

 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade,repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão 

cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 

envolvendo os significados de repartição equitativa e de 

medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental ealgoritmos. 

Operações com adição e subtração com reserva e 

reagrupamento; calculo do valor desconhecido; 

resolução de problemas. 

 

 

Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou 

material manipulável, problemas simples de contagem, 

como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção 

com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e 

formas de registro pessoais. 

Resolução de problemas 

 

Números racionais: frações 

unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 

1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 

(EF04MA09)Reconhecer as frações unitárias mais 

usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades 

de medida menores do que uma unidade, utilizando a 

reta numérica como recurso. 

(EF04MA03.RJ) Determinar e solucionar o resultado da 

adição e da subtração de frações com o mesmo 

denominador, desenvolvendo técnicas para chegar ao 

resultado. 

Metade, terça, quarta e quinta parte 

 

Números racionais: representação 

decimal para escrever valores do 

sistema monetário brasileiro 

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de 

numeração decimal podem ser estendidas para a 

representação decimal de um número racional e 

relacionardécimos e centésimos com a representação do 

sistema monetário brasileiro. 

Sistema monetário (cálculos e desafios) 



 

 

 

 

Álgebra 

Sequência numérica recursiva 

formada por números que deixam 

omesmorestoaoserdivididoporum 

mesmo número natural diferente 

de zero 

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, 

que há grupos de números naturais para os quais as 

divisões por um determinado número resultam em restos 

iguais, identificando regularidades. 

Divisão 

 

Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação edivisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, 

utilizando a calculadora quando necessário, as relações 

inversas entre as operações de adição e de subtração e de 

multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução 

deproblemas. 

Cálculos com números naturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandezas e 

Medidas 

 

Áreas de figuras construídas em 

malhas quadriculadas 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras 

planas desenhadas em malha quadriculada, pela 

contagem dos quadradinhos ou de metades de 

quadradinho, reconhecendo que duas figuras com 

formatos diferentespodem ter a mesma medida de área. 

Interpretação de dados e informação 

 

 

Problemas utilizando o sistema 

monetário brasileiro 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam situações de compra e venda e formas de 

pagamento, utilizando termos como troco e 

desconto,enfatizando o consumo ético, consciente e 

responsável. 

Sistema monetário (cálculos e desafios) 

 

 

 

 

Grandezas e 

Medidas 

 

Áreas de figuras construídas em 

malhas quadriculadas 

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras 

planas desenhadas em malha quadriculada, pela 

contagem dos quadradinhos ou de metades de 

quadradinho, reconhecendo que duas figuras com 

formatos diferentespodem ter a mesma medida de área. 

Interpretação de dados e informação 

 

Problemas utilizando o sistema 

monetário brasileiro 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam situações de compra e venda e formas de 

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

Sistema monetário (cálculos e desafios) 

 

 

Probabilidade e 

estatística 

 

Análise de chances de eventos 

aleatórios 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios 

cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, 

reconhecendo características de resultados mais 
prováveis, sem utilizar frações. 

Comparação de dados 

 

 



 

 

ENSINOFUNDAMENTAL -4º ano                                            4º BIMESTRE 

                                             COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 

 

 

 

Números 

Problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade,repartição 
equitativa e medida 

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão 

cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, 

envolvendo os significados de repartição equitativa e de 

medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental ealgoritmos. 

Operações com adição e subtração com 

reserva e reagrupamento; calculo do valor 

desconhecido; resolução de problemas. 

 

 

 

Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou 

material manipulável, problemas simples de contagem, 

como a determinação do número de agrupamentos 

possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção 

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

Resolução de problemas 

 

 

Álgebra 

 

Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação edivisão 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, 

utilizando a calculadora quando necessário, as relações 

inversas entre as operações de adição e de subtração e de 

multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução 

de problemas. 

Cálculos com números naturais 

 

Geometria 

Localização e movimentação: 

pontos de referência, direção 

e sentido. Paraleleismo e 
perpendicularismo. 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas 

planificações e analisar, nomear e comparar seus 

atributos,estabelecendorelaçõesentreasrepresentações 
planas e espaciais. 

Formas e sólidos geométricos 
Comparação entre objetos do espaço físico e 

objetos geométricos. 

 

 

 

 

 

 

Grandezas e 

Medidas 

Medidas de comprimento, massa e 

capacidade: estimativas, utilização 

de instrumentos de medida e de 

Unidades de medida 

convencionais mais usuais. 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo 

perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades 

de medida padronizadas mais usuais, valorizando e 

respeitando a cultura local. 

Duração, sequência temporal, periodicidade, 

velocidade, distância, simultaneidade. 

Sistema monetário. 

Medidas de temperatura em grau 

Celsius: construção de gráficos 

para indicar a variação da 

temperatura (mínima e máxima) 

medida em um dado dia ou em 

umasemana 

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e 

o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e 

utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes 

regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões 

que envolvam problemas relacionados ao aquecimento 
global. 

Escala Celsius 



 

 

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e 

mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar 

gráficos de colunas com as variações diárias da 

temperatura,utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 

Gráficos 

Tabelas 

 

Probabilidade e 

estatística 

Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas. 

Coleta, classificação e 

representação de dadosde 
pesquisa realizada. 

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas e organizar dados coletados por 

meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou 

agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Tabelas; 

Gráficos; 

Contagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENSINOFUNDAMENTAL -5º ano 1º BIMESTRE 

                                             COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Números 

 

 
Problemas: adição e subtração 

de números naturais e números 

racionais cuja representação 

decimal é finita 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 

subtração com números naturais e com números racionais, 

cuja representação decimal seja finita, utilizando 

estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

(EF05MA01.RJ). Resolver as operações com números 
naturais, por meio de estratégias pessoais e do uso de 
técnicas operatórias convencionais, com compreensão 
dos processos nelas envolvidos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 

Sistema monetário brasileiro 

 

 
 

Problemas: multiplicação e 

divisão de números racionais 

cuja representação decimal é 

finita por números naturais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com números naturais e com 

números racionais cuja representação decimal é finita 

(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de 

zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental ealgoritmos. 

(EF05MA01.RJ). Resolver as operações com números 
naturais, por meio de estratégias pessoais e do uso de 
técnicas operatórias convencionais, com compreensão 
dos processos nelas envolvidos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 

Divisão 10/100/1000 

Problemasdecontagem  do tipo: 
“Se cada objeto de uma 

coleção A for combinado com 

todos os elementosdeuma    

coleçãoB, 

quantos agrupamentos desse 

tipo podem ser formados? ” 

(EF05MA09)Resolvereelaborarproblemassimplesde 
contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 

combinar  cada  elemento  de  uma  coleção  com todosos 

elementos de outra coleção, por meio de diagramas de 

árvore ou por tabelas. 

Situações problemas 
Cálculos orais e mentais 

Gráficos/tabelas/ lista 

Reta numérica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENSINOFUNDAMENTAL -5º ano                                 2º BIMESTRE 

                                             COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

 

Números racionais expressos na 

forma decimal e sua representação 

na reta numérica 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais 

na forma decimal com compreensão das principais 

características do sistema de numeração decimal, 

utilizando, como recursos, a composição e decomposição 
e a reta numérica. 

QVL, situações problemas; 

Decomposição/composição; 

Reta numérica, cálculos orais e mentais; 

Leitura e escrita de números decimais; 
Adição, subtração. 

Representação fracionária dos 

números racionais: 

reconhecimento,significados, 

leitura e representação na reta 

numérica 

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e 

maiores que a unidade), associando-as ao resultado de 

uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a 

reta numérica comorecurso. 

Representação, leitura, adição e subtração 

fracionária; 

Reta numérica 
Situações problemas, cálculos orais mentais. 

Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números 

racionais cuja representação 

decimal é finita 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 

subtração com números naturais e com números racionais, 

cuja representação decimal seja finita, utilizando 

estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 
Sistema monetário brasileiro 

 

Problemas: multiplicação e divisão 

de números racionais cuja 

representação decimal é finita por 

números naturais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com números naturais e com 

números racionais cuja representação decimal é finita 

(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de 

zero), utilizando estratégias diversas, como cálculopor 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 

Divisão 10/100/1000 

 
Sistema de numeração romana 

(EF05MA02.RJ) Reconhecer e escrever números  
romanos, fazendo um paralelo com os tempos históricos, 
relacionando-os às situações docotidiano 

 

 Problemas de contagem do tipo: 

“Se cada objeto de uma coleção A 

for combinado com todos os 

elementos de uma coleção B, 

quantos agrupamentos desse tipo 

podem ser formados? ” 

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de 

contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 

combinar cada elemento de uma coleção com todos os 

elementos de outra coleção, por meio de diagramas de 

árvore ou por tabelas. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Gráficos/tabelas/ lista 

Reta numérica 



 

 

 
 

Geometria 

Plano cartesiano: coordenadas 

cartesianas (1º quadrante) e 

representação de deslocamentos no 

plano cartesiano 

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes 

representações para a localização de objetos no plano, 

como mapas, células em planilhas eletrônicas e 

coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as 
primeiras noções de coordenadas cartesianas. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Malha 

Gráficos e tabelas 

 

 

Grandezas e 

Medidas 

Áreas e perímetros de figuras 

poligonais: algumas relações 

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que 

figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e 

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

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Perímetro podendo ser diferentes 
Área 

Noção de volume 

(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza 

associada a sólidos geométricos e medir volumes por 

meio de empilhamento de cubos,utilizando, 
preferencialmente, objetos concretos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sólidos, cubos, volume 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidade e 

estatística 

Espaço amostral: análise de 

chances de eventosaleatórios 

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 

um experimento aleatório, estimando se esses resultados 

são igualmente prováveis ou não. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Gráficos 

Cálculo de probabilidade de 

eventosequiprováveis 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência 

de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os 

resultadospossíveistêmamesmachancedeocorrer 
(equiprováveis). 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

probabilidade 

 

 
Leitura, coleta, classificação 

interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla entrada, 

gráfico de colunas agrupadas, 

gráficos pictóricos e gráfico de 

linhas 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados 

em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), 

referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros 

contextos,comosaúdeetrânsito,eproduzirtextoscomo 
objetivo de sintetizar conclusões. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Diferentes tipos de gráficos/tabelas 

Probabilidade 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas, organizar dados coletados por 

meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de 

linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar 

texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntesedos 
resultados. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Gráficos/tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENSINOFUNDAMENTAL -5º ano                             3º BIMESTRE 

                                             COMPONENTE CURRICULAR – MATEMÁTICA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

Sistema de numeração decimal: 

leitura, escrita e ordenação de 

números naturais (de até seis 

ordens) 

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até 

a ordem das centenas de milhar com compreensão das 

principais características do sistema de numeração 

decimal. 

Sistema de numeração decimal/ leitura 

Situações problemas 

Ordens e classes/QVL 

Cálculos orais e mentais 

 

Comparação e ordenação de 

números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a noção de 

equivalência 

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes. Frações equivalentes; 

Situações problemas 

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais 

positivos (representações fracionária e decimal), 

relacionando-os a pontos na reta numérica. 

Comparação de frações 
Adição, subtração com denominadores 

iguais; situações problemas; 
Reta numérica; cálculos orais e mentais . 

Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números 

racionais cuja representação 

decimal é finita 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 

subtração com números naturais e com números racionais, 

cuja representação decimal seja finita, utilizando 

estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 
Sistema monetário brasileiro 

 

Problemas: multiplicação e divisão 

de números racionais cuja 

representação decimal é finita por 

números naturais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com números naturais e com 

números racionais cuja representação decimal é finita 

(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de 

zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por 

estimativa, cálculo mental ealgoritmos. 

(EF05MA03.RJ). Identificar e determinar múltiplos e 

divisores de um número natural. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 

Divisão 10/100/1000 

Problemas de contagem do tipo: 

“Se cada objeto de uma coleção A 

for combinado com todos os 

elementos de uma coleção B, 

quantos agrupamentos desse tipo 

podem ser formados? ” 

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de 

contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 

combinar cada elemento de uma coleção com todos os 

elementos de outra coleção, por meio de diagramas de 

árvore ou por tabelas. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Gráficos/tabelas/ lista 

Reta numérica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Álgebra 

 

 

 
Propriedades da igualdade e noção 

de equivalência 

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a 

relação de igualdade existente entre dois membros 

permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir 

cada um desses membros por um mesmo número, para 
construir a noção de equivalência. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Frações (leitura, escrita, multiplicação, 

divisão, adição, subtração) 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja 

conversão em sentença matemática seja uma igualdade 

com uma operação em que um dos termos é 

desconhecido. 

Situações problemas, cálculos orais e 

mentais; valor desconheido. 

 

 

Grandezas diretamente 

proporcionais. Problemas 

envolvendo a partição de um todo 

em duas partes proporcionais. 

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação 

de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para 

associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, 

alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar 
ou reduzir escala em mapas, entre outros. 

Situações problemas; 

Cálculos mentais/orais; 

Frações 

Reta numérica 

Gráficos/ tabelas/listas. 

(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha 

de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como 

dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma 

seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão 

entre as partes e delas com o todo. 

Situações problemas; 

Cálculos mentais/orais; 

Dobro/metade; 

Fração 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geometria 

Plano cartesiano: coordenadas 

cartesianas (1º quadrante) e 

representação de deslocamentos no 

plano cartesiano 

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a 

localização ou movimentação de objetos no plano 

cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 

cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e 
giros. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Malha 

Esquerda/direita/frente/atrás. 

Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, representações, 

planificações e características 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas 

planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e 

analisar, nomear e comparar seus atributos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Geometria (prisma, pirâmides, cilindro,cubo, 

planificação,malha, triangulo e cones. 

Figuras geométricas planas: 

características, representações e 

ângulos 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 

considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, 

utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Ângulos, vértices, polígonos 
Malha, gráfico. 

Ampliação e redução de figuras 

poligonais em malhas 

quadriculadas:reconhecimentoda 

congruência dos ângulos e da 

proporcionalidade doslados 

correspondentes 

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a 

proporcionalidade entre os lados correspondentes de 

figuras poligonais em situações de ampliação e de redução 

em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Ângulos, polígonos, malha, direita e 

esquerda. 



 

 

Grandezas e 

Medidas 

Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 

capacidade: utilização de unidades 

convencionais  e  relações  entreas 
unidades de medida mais usuais 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área, massa,tempo, 

temperatura e capacidade, recorrendo a transformações 

entre as unidades mais usuais em contextossocioculturais. 

Situações problemas 
Cálculos orais e mentais 

Medidas (todas) 

Transformações demedidas; 
gráficos 
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TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
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HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números 

racionais cuja representação 

decimal é finita 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e 

subtração com números naturais e com números racionais, 

cuja representação decimal seja finita, utilizando 

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

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 
Sistema monetário brasileiro 

 

Problemas: multiplicação e divisão 

de números racionais cuja 

representação decimal é finita por 

números naturais 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com números naturais e com 

números racionais cuja representação decimal é finita 

(com multiplicador natural e divisor natural e diferente de 

zero), utilizando estratégias diversas, como cálculopor 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Sistema de número decimal 

Estimativa 

Divisão 10/100/1000 

Problemas de contagem do tipo: 

“Se cada objeto de uma coleção A 

for combinado com todos os 

elementos de uma coleção B, 

quantos agrupamentos desse tipo 
podem ser formados? ” 

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de 

contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 

combinar cada elemento de uma coleção com todos os 

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

Situações problemas 

Cálculos orais e mentais 

Gráficos/tabelas/ lista 

Reta numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

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

2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 

possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida 

social. 

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. 

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. 

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, 

trabalho etc.). 

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações 

artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da 

experiência com a literatura. 

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

COMPONENTE CURRICULAR– LÍNGUA PORTUGUESA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LINGUA PORTUGUESA 
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CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

O
ra
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d
ad

e 
TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 
aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 

intercâmbio oral com clareza, preocupando-se 

em ser compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

 

Relato de experiências; 

Lendas; Poemas 

TODOSOS 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 
Escuta atenta 

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

 

Notícias; Textos 

informativos 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Características da 

conversação espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer características da 

conversação espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de acordo com a situação 

e a posição do interlocutor. 

 

Entrevista; Carta ao 

Leitor; Crônicas 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos 

não linguísticos (paralinguísticos) observados 

na fala, como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de concordância ou 
discordância), expressão corporal, tom de voz 

Argumentar oralmente 

sobre acontecimentos de 

interesse social 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Relato oral/Registro formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar 

informações,apresentar opiniões, informar, 

relatar experiências etc.). 

 

Relato de experiências 

CAMPO 

ARTÍSTICO 
LITERÁRIO 

Contagem de histórias 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem 

apoio de imagem, textos literários lidos pelo 

professor. 

 

Tirinhas; Cordéis; Charges 

TODOS OS 
CAMPOS 

DEATUAÇÃO 

Forma de composição de 
gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, 
utilizados emdiferentes situações e contextos 
comunicativos, e suascaracterísticas 
linguísticoexpressivas e composicionais 
(conversação espontânea, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, 
debate, noticiário derádio e TV, narração de jogos 
esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.) 

Reportagens; Notícias; 

Notas 



 

 

 

 

 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas por 

colegas, formulando perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando esclarecimentos sempre que 

necessário 

 

Relato de experiências 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Compreensão de textos 
orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 
situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 

 

Texto informativo; 

Entrevista 
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TODOS OS 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

Reconstrução das condições 

de produção e recepção de 

textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos 

que circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de 

massa e digital, reconhecendo para que foram 

produzidos, onde 
circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

 

 

Email; Reportagem; 

Panfleto 

TODOS OS 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação 

ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre 

as condições de produção e recepção desse texto, o 

gênero, o suporte e o universo temático, bem como 

sobre saliências textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 

etc.), confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e durante a 

leitura de textos, checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

 

 

 

Gráficos; Contos; História 

em Quadrinhos 

TODOS OS 
CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos.  

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 

produzido pelo uso de recursos expressivos 

gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Tabelas; Campanhas; 

Propagandas 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 

fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como patrimônio artístico 
da humanidade. 

 

Contos; Mitos 



 

 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Leitura 

colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com 

os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de maior porte 

como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e crônicas. 

 

 

Contos; Mitos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos. 
 

Texto imagético; Charge 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluência 

de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 

 

Bilhete; Convite; Cardápio 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Formação de leitor 

(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do 

cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 

meios digitais para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, 

após a leitura. 
(EF04LP02.RJ) Identificar os diferentes pontos de 
vistas em textos literários de um mesmo gênero e que 
tratam 

do mesmo tema. 

 

 

 

Lista; Relato de experiência 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Compreensão 

(EF35LP03). Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

(EF04LP03.RJ) Estabelecer, no texto, relações de causa 

e consequência. 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos 
lidos.  

Mímica; Dramatização 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no contexto da frase 

ou do texto. 

 

Verbetes; Enunciados 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 

professor, informações de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

 

Texto científico 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica 

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

 

Diálogo; Narração 



 

 

 
CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros texto 

diversificados, observando rimas, aliterações e diferentes 

modos de divisão dosversos, estrofes e refrãos e seu efeito 

de sentido 

 

Poemas; Quadrinhos; 

Desafios 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

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

Boletos de cobrança 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo 

davida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 

carta e considerando a situação comunicativa 

eotema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

E-mail; Carta 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, 

local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado. Notícia; Texto jornalístico 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de 

divulgação científica para crianças, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do texto. 

 

Texto Científico 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e 

tabelas em textos, como forma de apresentação de dados e 

informações. 

 

Tabela; Gráfico 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o 

texto que será produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 

quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e seu tema, 

pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 

que for preciso, informações necessárias à produção 

do texto,organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

Bilhete 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Revisão de textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a 

ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações,correções de ortografia e pontuação. 

 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Edição de textos 

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

 

História continuada 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Planejamento de 

texto/Progressão 

temática e paragrafação 

(EF35LP09). Organizar o texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 

normas gráficas e deacordo com as características 

do gênero textual. 

 

Narrativo 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes descritivos, 

sequências de eventos e imagens apropriadas para 

sustentar o sentido do texto, emarcadores de tempo, 

espaço e de fala de personagens. 

 

Poemas 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, 

textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagenspoéticas (sentidos figurados) e 

recursos visuais e sonoros. 

 

Poemas 



 

 

 

 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 
Escrita colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos 

no universo escolar, digitais ou impressas, para o 

jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e 

comentando decorrências, de acordo com as 

convenções do gênero notícia e considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto dotexto. 

 

 

Cartaz 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Escrita autônoma 

(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, 

verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 

considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

 

Verbete 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para 

esclarecer dúvida sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de palavras 

com relações irregulares fonema- 
grafema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras 

de uso frequente nas quais as relações 

fonemagrafema sãoirregulares e com h inicial 

que não representa fonema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras 

de correspondência fonema-- grafema 

regulares diretas econtextuais. 

 

Diário 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, 

palavras com sílabas VV e CVV em casos 

nos quais acombinação VV (ditongo) é 

reduzida na língua oral (ai,ei, ou). 

 

Poema 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do 

alfabeto do português 

do Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no 

dicionário para esclarecer significados, 

reconhecendo o significado mais plausível 

para o contexto que deu origem à consulta. 

(EF04LP01.RJ) Reconhecer posições 

distintas entre duas ou mais opiniões 

relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema 

em diferentes tipos e 

gêneros textuais. 

 

 

 

Verbetes 

 TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento das 

diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou 

circunflexo) em paroxítonas terminadas em - 

i(s), -l, -r, -ão(s). 

 



 

 

 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Forma de composição 

dos textos Adequação 

do texto às normas de 
escrita 

(EF04LP24). Identificar e reproduzir, em seu 

formato, tabelas, diagramas e gráficos em 

relatórios de observação e pesquisa, como forma 

de apresentação 
de dados e informações. 

 

 Tabelas e Gráficos 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição 

de textos poéticos 

visuais 

(EF04LP26). Observar, em poemas concretos, o 

formato, a distribuição e a diagramação das 

letras do texto na página 

 

Poema 
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TODOS OS 
CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

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

 

Notícias; Textos 

informativos 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Características da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer características da 

conversação espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas de 
tratamento adequadas, de acordo com a situação e 
a posição do interlocutor. 

 

Entrevista; Carta ao 

Leitor; Crônicas 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 

da 
fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 

linguísticos (paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, 
riso, gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância oudiscordância), expressão corporal, 
tom de voz 

Argumentar oralmente 

sobre acontecimentos de 

interesse 
social 



 

 

  TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oralem 
diferentes contextos comunicativos (solicitarinformações, 

apresentar opiniões, informar, relatar experiênciasetc.). 

 

Relato de experiências 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Contagem de histórias 
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor. 
 

Tirinhas; Cordéis; Charges 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição 

de gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características lingüístico 

expressivas e composicionais (conversação espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no 

rádio ou na TV, debate, noticiário de 
rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, 
aula, debate etc.). 

 

 

Reportagens; Notícias; Notas 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 
trabalhos 
realizadas por colegas, formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que 

necessário 

 

Relato de experiência 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão de 

textos orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 

situações formais de escuta de exposições, 

apresentações e palestras. 
 

Texto informativo; Entrevista 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Produção de texto oral 

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa 

infantil com instruções de montagem, de jogos e 
brincadeiras e, a partir dele, 
planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo 

 

Manual de instrução; Receita 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 

texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção desse texto, o gênero, 

o suporte e o universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 

própria 
obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas. 

Gráficos; Contos; História em 

quadrinhos 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

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

 

Tabela; Campanhas; 

Propagandas 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem 

parte do mundo do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em 

sua diversidade cultural,como patrimônio artístico da 

humanidade. 

 

Contos; Mitos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Leitura 

colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor e, mais 

tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de 

maior porte como contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração etc.) e 
crônicas. 

 

 

Contos; Mitos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos. 
 

Texto imagético; Charge 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluência 

de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, 

em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de textualidade adequado. 

 

Bilhete; Convite; Cardápio 



 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Formação de leitor 

(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do 

cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 

meios digitais para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 

Lista; Relato de experiências 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Compreensão 
(EF35LP03). Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global.  

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos 
lidos.  

Mímica; Dramatização 

TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, com base no 

contexto da frase ou do texto. 

 

Verbetes; Enunciados 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 

professor, informações de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

 

Textos científicos 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 
textosliterários de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aquelessem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

Narração; Conto  

 CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

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

 

Diálogo; Narração 

 CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, 

observando rimas, aliterações e diferentes modos de divisão 

dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido 

 

Poema; Quadrinhos; Desafios 

 CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Textos dramáticos 

(EF35LP24). Identificar funções do texto dramático (escrito 
para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos 

entre personagens e marcadores das falas das personagens e de 

cena. 

 

Teatro 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, 

faturas e carnês, dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as convenções do gênero 

(campos, itens elencados, medidas de consumo, código de 

barras) e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 
 

Boletos de cobrança 

 CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo 

davida cotidiana, de acordo com as convenções do 

 

 

Email; Carta 



 

 

gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto 
. 

 CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Compreensão em leitura (EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, 

participantes, local e momento/tempo da ocorrência do 

fato noticiado. 

Notícia; Texto Jornalístico 

 CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão em leitura (EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de 

divulgação científica para crianças, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 
 

Texto científico 

 CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 

diagramas e tabelas em textos, como forma de 

apresentação de dados e informações. 
 

Tabela; Gráfico 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o 

texto que será produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 

quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e seu tema, pesquisando 

em meios impressos ou digitais, sempre que for 

preciso, informações necessárias à produção do 

texto,organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

Poema 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Revisão de textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a 

ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações,correções de ortografia e pontuação. 

 

Texto narrativo 

TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de 

texto/Progressão 

temática e paragrafação 

(EF35LP09). Organizar o texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 

normas gráficas e de acordo com as características 

do gênero textual. 

 

Narrativo 

CAMPO DA VIDA 

PÚBLICA 
Escrita colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre 

tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na 

escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e 

estrutura adequada à argumentação, considerando a 

situação comunicativa e otema/assunto do texto. 

 

 

Carta 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagensapropriadas para sustentar o 

sentido do texto, e marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens. 

 

Lenda 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma 
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, 

textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagenspoéticas (sentidosfigurados) e 

 

Parlenda 



 

 

recursos visuais e sonoros. 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Escrita colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 

universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 

escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando 

decorrências, deacordo com as convenções do gênero 

notícia e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

 

 

Notícia 

 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

 

Produção de textos 

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de 

interesse, com base em resultados de observações e 

pesquisas em fontes de informações impressas ou 

eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e 

gráficos ou tabelas simples, considerando 

a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Tabela 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Escrita autônoma 

(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, 

verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 

considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

 

Verbete 
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CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da 

ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente 

nocaso de palavras com relações irregulares fonema- 

grafema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da 

ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as relações fonemagrafema são 
irregulares e com h inicial que não representa fonema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

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

 

Comentário de reportagem 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formas de composição 

de narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, 

personagem central, conflito gerador, resolução e o 

ponto de vista com base no qual histórias são narradas, 

diferenciando narrativas em primeira e terceirapessoas. 

 

 

Narração 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição 

de textos poéticos 

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

 

Poema 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da 

ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonema-- grafema regulares diretas e 
contextuais. 

 

Notícia 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do 

alfabeto do português 

do Brasil/Ordem 
alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para 

esclarecer significados, reconhecendo o significado 

mais plausível para o contexto que deu origem à 

consulta. 

 

Verbetes 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento das 
diversas grafias do 

alfabeto/ Acentuação 

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou 

circunflexo) em paroxítonas terminadas em - i(s), -l, -r, 

-ão(s). 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE ATUAÇÃO 
Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, 

adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, Relato de experiência 



 

 
 

   de exclamação, dois-pontos e travessão em 
diálogos(discurso direto), vírgula em enumerações 
e em separação de vocativo e de aposto 

 

CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 

Forma de composição 

do texto 

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos 

injuntivos instrucionais (instruções de jogos 

digitais ou impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, indicação de 

passos a ser seguidos) e formato específico dos 

textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ 

apresentação de materiais e 
instruções/passos de jogo). 

 

 

Receita 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Forma de composição 

dos textos Coesão e 

articuladores 

(EF04LP23). Identificar e reproduzir, em 

verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, a formatação e diagramação 

específica desse gênero (título do verbete, 

definição, detalhamento, curiosidades), 

considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

Verbete 

CAMPO 
ARTÍSTICOLITE

RÁRIO 

Forma de composição 
de 

textos dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em textos 

dramáticos, marcadores das falas das 

personagens e de cena. 
Teatro 
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TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Escuta atenta 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e 

colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitandoesclarecimentos sempre que necessário 

 

Notícias; Textos 

Informativos 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Características da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos de fala, 

selecionando e utilizando, durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a 

posição dointerlocutor. 

 

 

Entrevista; carta ao Leitor; 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 

da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 

linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 

como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 

cabeça (de concordância oudiscordância), expressão 

corporal, tom de voz 

Argumentar oralmente 

sobre acontecimentos de 

interesse social 

TODOS OS 
CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Relato oral/Registro 
formal e informal 

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

 

Relato de experiências 

CAMPO 
ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 
Contagem de histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor. 
 

Tirinhas; Cordéis; Charge 

TODOS OS 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição 

de gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características lingüístico 

expressivas e composicionais (conversação espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no 

rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 

de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.). 

 

 

Reportagens; Notícias; 

Notas 



 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário 

 

Relato de experiências 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA 

Compreensão de textos 

orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações 

formais de escuta de exposições, apresentações e palestras.  

Texto informativo; Entrevista 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E PESQUISA 

Planejamento de texto 

oral Exposição oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 

sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 

roteiro escrito,planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa. 

 

Tabela; Relato de experiência; 

Enunciado de tarefa 

CAMPO 
ARTÍSTICO 
LITERÁRIO 

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

interpretação adequadas. Poema; Cordéis 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Produção de texto oral 
(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil 

com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, a 

partir dele,planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo 

 

Manual de instrução; Receita 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Planejamento e produção 
de texto 

(EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e 

entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, 

orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando 

conhecimento dos gênerosjornal falado/televisivo e 

entrevista. 

 

Texto informativo; 

Telejornais; Notícias 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a rua, a 

comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de 

massa e digital, reconhecendo para que foram 

produzidos, ondecirculam, quem os produziu e a 

quem se destinam. 

 

 

Email; Reportagem; Panfleto 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 

texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção desse texto, o 

gênero, o suporte e o universo temático, bem como 

sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 

dados da própria obra (índice, prefácio etc.), 

confirmando antecipações e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das hipóteses realizadas. 

 

 

 

Gráficos; Contos; Histórias 

em quadrinhos 

TODOSOS 
CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 
Estratégia de leitura 

 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos. 

 

Texto informativo 

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

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

Tabela; Campanhas; 
Propagandas 

CAMPO DA 

VIDA 
COTIDIANA 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando 
recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias). 

 

Histórias em quadrinhos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 

fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-

os, em sua diversidade cultural, 

 

Contos; Mitos 



 

 

como patrimônio artístico da humanidade. 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor e, mais 

tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de 

maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.) e crônicas. 

 

 

Contos; Mitos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e 

outros recursos gráficos. 
 

Texto imagético; Charge 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluênci

a de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, 

em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de textualidade adequado. 

 

Bilhete; Convite; Cardápio 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Formação de leitor 

(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do 

cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis 

em meios digitais para leitura individual, justificando 

a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 

Lista; Relato de experiências 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Compreensão 
(EF35LP03). Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 
 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos 
lidos. 

 

Mímica; Dramatização 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou 

expressões desconhecidas em textos, com base no 

contexto da frase ou do texto. 

 

Verbetes; Enunciados 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06). Recuperar relações entre partes de 

um texto, identificando substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 

de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, demonstrativos) que 
contribuem para a continuidade do texto. 

 

Texto fatiado; História 

continuada 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 

professor, informações de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

 

Texto científico 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 

textos literários de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 

 

Narração; Conto 



 

 

preferências por gêneros, temas,autores. 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, 
observando o efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, ouso de variedades 
linguísticas no discurso direto. 

 

Diálogo; Narração 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Apreciação 
estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dosversos, estrofes e 

refrãos e seu efeito de sentido 

 

Poema; Quadrinhos; 

Desafios 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Textos dramáticos 

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

 

Teatro 

 

CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 
Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, 

boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero (campos, itens elencados, 

medidas de consumo, código de barras) econsiderando 

a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 

 

Boletos de cobrança 

 

CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 
Compreensão em leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, 

cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros 

do campo davida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero carta e considerando a situação 

comunicativa eo 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

Email; Carta 

 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA 

Compreensão em leitura 
(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, 

participantes, local e momento/tempo da ocorrência do 

fato noticiado. 
Notícia; Texto Jornalístico 

 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA 

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

Texto informático 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos 

de divulgação científica para crianças, 

considerando a situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto. 

 

Texto científico 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 

diagramas e tabelas em textos, como forma de 

apresentação de dados e informações. 

 

Tabela; Gráfico 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que 

será produzido, considerando a situaçã comunicativa, os 

interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade 

ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto 

vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a 

linguagem, organização e forma do texto e seu tema, 

pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for 

preciso, informações necessárias à produção do texto, 
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas 

 

 

 

Texto narrativo 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Revisão de textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do 

professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo 

eaprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e pontuação. 

 

Carta 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Utilização de tecnologia 

digital 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição 

de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 

explorandoos recursos multissemióticos disponíveis 

 

Campanhas; 

Panfleto; Convite 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções 

da escrita 

(EF35LP07). Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final,ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, vírgulasemenumerações) e 

pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

 

 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas na 

referenciação e 

construção da coesão 

(EF35LP08). Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 

referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário apropriado 

ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes 

anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, 

oposição, conclusão, comparação), com nível suficiente 

deinformatividade. 
 

 

 

Receitas; Regras de 

jogos; Bulas 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Planejamento de 

texto/Progressão temática 

e paragrafação 

(EF35LP09). Organizar o texto em unidades de sentido, 

dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e de 

acordo com as características do gênero textual. 

 

Narrativo 



 

 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Escrita colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 

polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 

comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada 

àargumentação, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

 

 

Notícia 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, 

utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e 

imagensapropriadas para sustentar o sentido do texto, e 

marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens. 

 

Mitos 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens, 

observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, 

espaço, personagens, narrador e a construção do 

discursoindireto e discurso direto. 

 

 

Mitos 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma 

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

 

Cordel 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Escrita colaborativa 

(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a 

estrutura própria desses textos (problema, opinião, argumentos), 

considerando a situação comunicativa e 

otema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

Diário 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Escrita colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 

universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da escola, 

noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, 

deacordo com as convenções do gênero notícia e considerando 

a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Panfleto 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

 

Produção de textos 

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, 

com base em resultados de observações e pesquisas em fontes de 

informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando 
pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Gráfico 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Escrita autônoma 
(EF04LP25). Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes 

de dicionário, digitais ou impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 

Verbete 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para 

esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 

especialmente no caso de palavras com 

relações irregulares fonema-grafema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras 

de uso frequente nas quais as relações 

fonemagrafema sãoirregulares e com h inicial 

que não representa fonema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 

produção textual pronomes pessoais, 

possessivos edemonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico. 

 

Comentário de reportagem 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Forma de composição 

dos textos 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em 

notícias, manchetes, lides e corpo de notícias 

simples para público infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil), digitais ou 

impressos, a formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros,inclusive em suas versões orais. 

 

 

Notícia; exposição de notícia 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formas de composição 

de narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 

cenário, personagem central, conflito gerador, 

resolução e o ponto de vista com base no qual 

histórias são narradas, diferenciando 

narrativas em primeira e 
terceira pessoas. 

 

 

Conto 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição de 

textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 

versificados, efeitos de sentido decorrentes do 

uso de recursos rítmicos esonoros e de 

metáforas. 

 

Música 



 

 
 

 

 
 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do 

alfabeto do português 

do Brasil/Ordem 
alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no 

dicionário para esclarecer significados, 

reconhecendo o significado mais plausível 

para o contexto que deu origem àconsulta. 

 

Verbetes 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento das diversas 

grafias do 

alfabeto/ Acentuação 

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou 

circunflexo) em paroxítonas terminadas em - 

i(s), -l, -r, -ão(s). 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e 

usar, adequadamente, na escrita ponto final, de 

interrogação, de exclamação, dois-pontos e 

travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 

emenumerações e em separação de vocativo e 

de aposto 

 

 

Narração 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

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

Mito 

 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfossintaxe 

(EF04LP07) Identificar em textos e usar na 
produção textual a concordância entre artigo, 
substantivo e 
adjetivo (concordância no grupo nominal). 

 
 Texto Descritivo 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

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

 
 Quadrinhos 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Forma de composição do 

texto 

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

materiais e instruções/passos de jogo). 

  Manual de Instrução 
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ATUAÇÃO 

Escuta atenta 
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores 

e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e 

solicitandoesclarecimentos sempre que necessário 

 

Notícias; Textos 

informativos 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Características da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer características da 

conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas detratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

 

Entrevista; Carta ao 

leitor; Crônicas 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 

da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 

linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 

como direção do olhar, briso, gestos, movimentos da 

cabeça (de concordância ou discordância), expressão 

corporal, tom de voz 

Argumentar oralmente 

sobre acontecimentos de 

interesse social 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral 

em diferentes contextos comunicativos (solicitar 

informações,apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

 

Relato de experiências 

CAMPO 
ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 
Contagem de histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor. 
 

Tirinhas; Cordéis; Charges 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição 

de gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características 

linguísticoexpressivas e composicionais (conversação 

espontânea, conversação telefônica, entrevistas pessoais, 

entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio 

e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.). 

 

 

Reportagens; Notícias; 

Notas 



 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

(EF35LP11). Ouvir gravações, canções, textos falados 

em diferentes variedades linguísticas, identificando 

características regionais, urbanas e rurais da fala e 

respeitando as diversas variedades linguísticas como 

características do uso da língua por diferentes grupos 

regionais ou diferentes culturas locais, 
rejeitando preconceitos linguísticos 

 

 

Canção; Quadrinhos; 

Lendas 

CAMPO 

DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO 

E 
PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário 

 

Relato de experiência 

CAMPO 

DASPRÁTICAS 

DE ESTUDOE 
PESQUISA 

Compreensão de textos 
orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações 
formaisde escuta de exposições, apresentações e 
palestras. 

Texto informativo; 

Entrevista 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 

sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 

roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando 

a linguagem àsituação comunicativa. 

 

Tabela; Relato de 

experiência;Enunciado de Tarefa 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO 
LITERÁRIO 

Declamação 
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. Poema; Cordéis 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Produção de texto oral 

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa 

infantil com instruções de montagem, de jogos e 

brincadeiras e, a partirdele, planejar e produzir tutoriais 

em áudio ou vídeo 

 

Manual de instrução; Receita 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Planejamento e produção 

de texto 

(EF04LP17)Produzir jornais radiofônicos ou televisivos 

e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, 

orientando- se por roteiro ou texto e demonstrando 

conhecimento dosgêneros jornal falado/televisivo e 

entrevista. 

 

Texto informativo; Telejornais; 

Notícias 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos quais participa 

cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e 

nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, ondecirculam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

 

 

Email; Reportagem; Panfleto 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao 

texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 

sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-

se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como sobre saliências textuais, 

recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, 

prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências 

realizadas antes e durante a leitura de textos,checando a 

adequação das hipóteses realizadas. 

 

 

 
Gráficos; Contos; História em 

quadrinhos 

TODOS OS 
CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
 
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 

 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido 

pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em 

textosmultissemióticos. 

Tabelas; Campanhas; Propagandas 

CAMPODA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura de imagens 

em narrativas visuais 

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

 

História em quadrinhos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem 

parte do mundo do imaginário e apresentam uma 

dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em 

sua diversidade cultural,como patrimônio artístico da 

humanidade. 

 
Contos; Mitos 



 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com 

os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de maior porte 

como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) ecrônicas. 

 

 

Contos; Mitos 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 
Apreciação estética/Estilo 

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

 

Poemas; Cordéis 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos. 
 

Texto imagético; Charge 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluência 

de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível 
de textualidade adequado. 

 

Bilhete; Convite; 

Cardápio 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Formação de leitor 

(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do 

cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 

meios digitais para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com 
os colegas sua opinião, após a leitura. 

 

Lista; Relato de 

experiência 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Compreensão 
(EF35LP03). Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos 

lidos. 
 

Mímica; Dramatização 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no contexto da frase 

ou do 
texto. 

 

Verbetes; Enunciados 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06). Recuperar relações entre partes de um 

texto, identificando substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 

demonstrativos) que contribuem para acontinuidade do 

texto. 

 

Texto fatiado; História 

continuada 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do 

professor, informações de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

 

Texto Científico 



 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 

textos literários de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 

preferências por gêneros,temas, autores. 

 

Narração; Conto 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do 

leitor literário/ 

Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, 

observando o efeito de sentido de verbos de enunciação 

e,sefor o caso, o uso de variedades linguísticas no 

discursodireto. 

 

Diálogo; Narração 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e diferentes 

modos de divisãodos versos, estrofes e refrãos e seu 

efeito de sentido 

 

Poema; Quadrinhos; 

Desafios 

CAMPO 
ARTÍSTICO 
LITERÁRIO 

Textos dramáticos 

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

Teatro 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, 

boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero (campos, itens elencados, medidas de 

consumo, código de barras) econsiderando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto. 

 

 

Boletos de cobrança 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo 

da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 

gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 

 

Email; Carta 

CAMPO DA 
VIDA 

PÚBLICA 
Compreensão em leitura 

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, 
local emomento/tempo da ocorrência do fato noticiado. Notícia; Texto Jornalístico 

CAMPO DA 
VIDA 

PÚBLICA 
Compreensão em leitura 

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

CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Compreensão em leitura 

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de 

divulgação científica para crianças, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ assunto do texto. 

 

Texto Científico 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, 

diagramas e tabelas em textos, como forma de 

apresentação de dados e informações. 

 

Tabela; Gráfico 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto 

que será produzido, considerando a situação comunicativa, 

os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 

finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação 

(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do 

texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu 

tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 

que for preciso, informações necessárias à produção do 

texto,organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Revisão de textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a 

ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações,correções de ortografia e pontuação. 

 

Relato de experiência 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Utilização de tecnologia 

digital 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de 

edição de texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorandoos recursos multissemióticos 

disponíveis 

 

Entrevista 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

(EF35LP07). Utilizar, ao produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 

ortografia, regras básicas de concordância nominal e 

verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e 

pontuação do discurso direto, quando for ocaso. 

 

 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

(EF35LP08). Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 

referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 

apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 

sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), 

com nívelsuficiente de informatividade. 

 

 

 

Texto Descritivo; Propaganda 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Planejamento de 

texto/Progressão temática 

e paragrafação 

(EF35LP09). Organizar o texto em unidades de sentido, 

dividindo-o em parágrafos segundo as normas gráficas e 

deacordo com as características do gênero textual. 

 

Narrativo 



 

 

CAMPO DA VIDA 

PÚBLICA 
Escrita colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 

polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola 

e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura 

adequada àargumentação, considerando a situação 

comunicativa e otema/assunto do texto. 

 

Reportagem 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita 

autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes descritivos, 

sequências de eventos e imagens apropriadas para 

sustentar o sentido do texto, emarcadores de tempo, 

espaço e de fala de personagens. 

 

Contos 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita 

autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa 

autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 

cenários e personagens, observando os elementos da 

estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a construção dodiscurso 

indireto e discurso direto. 

 

 

Contos 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, 

textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagenspoéticas (sentidos figurados) e 

recursos visuais e sonoros. 

 

Música 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Escrita colaborativa 

(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas 

pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero carta e com a estrutura própria desses textos 

(problema, opinião, argumentos), considerando a 

situação comunicativa e otema/assunto/finalidade do 

texto. 

 

 

Cartão 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 
Escrita colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridos no 

universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 

escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando 

decorrências, de acordo com as convenções do gênero 

notícia e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto dotexto. 

 

 

Propaganda 

 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

 

Produção de textos 

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas 

deinteresse, com base em resultados de observações e 

pesquisas em fontes de informações impressas ou 

eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e 

gráficos ou tabelas simples, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assuntodotexto. 

 

 

 

Texto informativo 



 

 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Escrita autônoma 

(EF04LP25). Planejar e produzir, com certa 

autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou 

impressos, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

 

Verbete 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para 

esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 

especialmente no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de 

uso frequente nas quais as relações 

fonemagrafema sãoirregulares e com h inicial 

que não representa fonema. 

 

Comentário de reportagem 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na 

produção textual pronomes pessoais, 

possessivos edemonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico. 

 

Comentário de reportagem 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Forma de composição dos 

textos 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em 

notícias, manchetes, lides e corpo de notícias 

simples para público infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil), digitais ou 

impressos, a formatação e diagramação 

específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 

 

 

Notícia; Exposição de Notícia 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formas de composição de 

narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, 

personagem central, conflito gerador, resolução 

e o ponto de vista com base no qual histórias são 

narradas, diferenciando narrativas em primeira e 
terceira pessoas. 

 

 

Crônica 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Discurso direto e indireto 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e 

discurso direto, determinando o efeito de sentido 

de verbos de enunciação e explicando o uso de 

variedadeslinguísticas no discurso direto, 

quando for o caso 

 

Crônica 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição de 

textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 

diversificados,efeitos de sentido decorrentes do 

uso de recursosrítmicos sonoros e de metáforas. 

 

Quadrinhas 



 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do 

alfabeto do português do 

Brasil/Ordem 
alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário 

para esclarecer significados, reconhecendo o 

significado mais plausível para o contexto que 

deu origem àconsulta. 

 

Verbete 

TODOS OS 
CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Conhecimento dasdiversas 
grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

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

 

 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e 

usar, adequadamente, na escrita ponto final, de 

interrogação, de exclamação, dois-pontos e 

travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 

emenumerações e em separação de vocativo e 

de aposto 

 

 

Diário 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na 

produção textual a concordância entre 

substantivo ou pronomepessoal e verbo 

(concordância verbal). 

 

Conto 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Forma de composição do 

texto 

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos 

injuntivos instrucionais (instruções de jogos 

digitais ou impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, indicação de 

passos a ser seguidos) e formato específico dos 

textos orais ou escritos desses gêneros (lista/ 

apresentação demateriais e instruções/passos de 

jogo). 

 

 

 

Regra de Jogo 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Forma de composição 

dos textos 

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a 

expressão facial e corporal de âncoras de jornais 

radiofônicos ou televisivos e 

deentrevistadores/entrevistados. 

 

Entrevista 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 

intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

 

Música; Cordéis; Bilhete; Carta; 

Texto informativo 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Escuta atenta 

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

Reportagem; Texto informativo; 

Abaixo assinado 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Características da 

conversação espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer características da 

conversação espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas detratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

 

Fábulas; Poemas; História em 

Quadrinhos; Contos; Entrevista 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não 

linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 

como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 

cabeça (de concordância oudiscordância), expressão 

corporal, tom de voz 

 

Cordéis; Fábulas; Charge; 

Tirinhas; Música 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Relato oral/Registro formal 

e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral 

em diferentes contextos comunicativos (solicitar 

informações,apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

 

Entrevista; Texto informativo 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Contagem de histórias 

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

 

Tirinhas 



 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características linguísticoexpressivas 

e composicionais (conversação espontânea, conversação 

telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos 

esportivos no rádio e TV, aula, debate etc.). 

 

 

Entrevista 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

(EF35LP11). Ouvir gravações, canções, textos falados em 

diferentes variedades linguísticas, identificando 

características regionais, urbanas e rurais da fala e 

respeitando as diversas variedades linguísticas como 

características do uso da língua por diferentes grupos 

regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos 

 

 

Texto informativo 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário 

 

Música 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão de 

textos orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações 

formais de escuta de exposições, apresentações e 

palestras. 

 

Telejornais 
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TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

Texto informativo 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor e, mais 

tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de 

maior porte como contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração etc.) e crônicas. 

 

 

Crônicas; Contos 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos. 
 

Charge; Tirinha 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível de textualidade adequado. 

 

Bilhete 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Formação de leitor 

(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do 

cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 

meios digitais para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, 

após a leitura. 

 

Contos; Cordéis; Lendas; 

Fábulas 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos 
lidos. 

 

Textos informativos 

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

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

Textos informativos 

 
 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06). Recuperar relações entre partes de um 

texto, identificando substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 

demonstrativos) que contribuem para a continuidade do 

texto. 

 

 

Textos informativos 

 CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 
Compreensão em leitura 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos 

instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

 

Receita 



 

 

do gênero e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Imagens analíticas 

em textos 

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em 

gráficos ou tabelas.  

Textos informativos 
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CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 

Escrita colaborativa 

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 

instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 

Receita / Jogo e regras 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o 

texto que será produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 

quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e seu tema, pesquisando 

em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, 

informações necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

 

Convite; Texto 

narrativo 

TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Edição de textos 

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

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de 

texto/Progressão temática 

e paragrafação 

(EF35LP09). Organizar o texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 

normas gráficas e deacordo com as características do 

gênero textual. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais que apresentem cenários e 

personagens, observando os elementos da estrutura 

narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador 

e a construção dodiscurso indireto e discurso direto. 

 

 

Todos os gêneros 
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TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso 

de palavras com relações irregulares fonema-grafema. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as relações fonemagrafema são 

irregulares e com h inicial que não representa fonema. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição 

de textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de 

sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e sonoros 

e de metáforas. 

(EF05LP01.RJ)Reconhecer a leitura de textos verbais 

como possibilidade de acesso a diferentes informações, 

conhecimentos e interações. 

 

 

Música; Poema 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonemagrafema regulares, 

contextuais e morfológicas e palavras de uso 

frequente com correspondências irregulares 

 

Todos os gêneros 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do 

alfabeto do português 

do Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das 

palavras (uma mesma palavra com diferentes 

significados, de acordo com o contexto de uso), 

comparando o significado de determinados termos 

utilizados nas áreas científicas com esses mesmos 
termos utilizados na linguagem usual. 

 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Conhecimento das 

diversas grafias do 

alfabeto/ 
Acentuação 

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.  

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Pontuação 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, 

ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de 

textos, o efeito de sentido que decorre do uso de 

reticências, aspas, parênteses. 

 

Carta 



 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 
Forma de composição 

dos texto 

(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, a expressão 

facial e corporal e as escolhas de variedade e registro 

linguísticos devloggers de vlogs opinativos ou 

argumentativos 

Reportagem; Notícias 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Forma de composição dos 

textos Adequação do texto 

às normas de escrita 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de 

concordância nominal e verbal, convenções de escrita de 

citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em 

enumerações) e regrasortográficas. 

Relato de experiências 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição de 

textos poéticos visuais 

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos 

infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos 

presentes nessestextos digitais. 

 

Fábulas 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Oralidade 

pública/Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio 

oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido 

pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo adequado. 

 

Crônicas; Lendas; 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Escuta atenta 

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

 

Entrevista; Relato de 

experiência 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em 

diferentes contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.). 

 

Relato de experiência; Teatro 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Contagem de histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo professor. 
 

Contos 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, 

utilizados em diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características 

linguísticoexpressivas e composicionais (conversação 

espontânea, conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, 

noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos 

no rádio e TV, aula, 
debate etc.). 

 

 

Reportagem 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

(EF35LP11). Ouvir gravações, canções, textos falados 

em diferentes variedades linguísticas, 

identificandocaracterísticas regionais, urbanas e rurais 

da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas 

como características do uso dalíngua por diferentes 

grupos regionais ou diferentes culturaslocais, rejeitando 

preconceitos linguísticos 

 

 

Lendas 



 

 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário. 

 

Poema 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão de textos 
orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em 

situações formais de escuta de exposições, 

apresentações e palestras.  Reportagem 
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TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

Reportagem 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com 

os colegas e com a ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos de maior porte 

como contos (populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e 
crônicas. 

 

 

Crônicas; Contos 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos. 

 

Charge; Tirinha 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos 

curtos com nível 
de textualidade adequado. 

 

Convite 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Formação de leitor 

(EF35LP02). Selecionar livros da biblioteca e/ou do 

cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em 

meios digitais para leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com 
os colegas sua opinião, após a leitura. 

 

Contos; Cordéis; Lendas; 

Fábulas 



 

 

TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos 
lidos. 

 

Poemas 

 
TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou 

do 

texto. 

 

Carta; Notícias 

 
 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06). Recuperar relações entre partes de um texto, 

identificando substituições lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem 

para acontinuidade do texto. 

 

 

Texto informático; Verbete 

 
 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 

textos literários de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 

preferências por gêneros,temas, autores. 

 

Canção 

 
CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos 

instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 

gênero econsiderando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 

Cardápio 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em 

gráficos ou tabelas. 

 

Tabelas 
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CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

 

 

Escrita colaborativa 

 

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 

instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

Receita 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto 

que será produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 

quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e seu tema, pesquisando 

em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, 

informações necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

 

Relato 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Planejamento de 

texto/Progressão temática 

e paragrafação 

(EF35LP09). Organizar o texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as normas 

gráficas e deacordo com as características do gênero 

textual. 

 

Todos os gêneros 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais que apresentem cenários e 

personagens, observando os elementos da estrutura 

narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador 

e a construção dodiscurso indireto e discurso direto. 

 

 

Todos os gêneros 
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R
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O
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F
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A

Ç
Ã

O
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TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no 

caso de palavrascom relações irregulares fonema-

grafema. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as relações fonemagrafema são 

irregulares e com hinicial que não representa fonema. 

 

Todos os gêneros 



 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição 

de textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos 

de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e 

sonoros e de metáforas. 

(EF05LP02.RJ)Interpretar textos com material gráfico 

diverso e com auxílio de elementos não verbais, 

identificando características e ações dos personagens. 

Música; Poema 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonemagrafema regulares, contextuais e 

morfológicas e palavras de uso frequente com 

correspondências irregulares 

 

Todos os gêneros 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do alfabeto 

do português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das 

palavras (uma mesma palavra com diferentes 

significados, de acordo com o contexto de uso), 

comparando o significado de determinados termos 

utilizados nas áreas científicas com esses mesmos 

termos utilizados na linguagem usual. 

 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento das 

diversas grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas.  

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Pontuação 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, 

ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer, na leitura de 

textos, o efeito de sentido que decorre do uso de 

reticências, aspas,parênteses. 

 

Entrevista 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Forma de composição dos 

textos Adequação do texto 

às normas de escrita 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de 

concordância nominal e verbal, convenções de escrita de 

citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em 

enumerações) e regrasortográficas. 

 

 

Entrevista 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Forma de composição de 

textos poéticos visuais 

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos 

infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos 

presentes nessestextos digitais. 

 

Poema 
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CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Contagem de histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 

textos literários lidos pelo professor.  

Fábulas 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição de 
gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 

características lingüístico expressivas e composicionais 

(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de 
rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.). 

Narração 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

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

 

 
Contos 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Escuta de textos orais 

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

 
Fábulas 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 
 

Compreensão de 

textos orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais 
de escuta de exposições, apresentações e palestras. 

 
Reportagem 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Planejamento de texto 

oral Exposição oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em 

sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 

(imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por 

roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a 

linguagem à situação comunicativa. 

 

Receita; Tabela; Regra de 

jogo; Brincadeiras 

CAMPO 
ARTÍSTICO 
LITERÁRIO 

Declamação 
(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. Música; Poema; Contos 



 

 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Produção de texto oral 

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de 

vlog infantil de críticas de brinquedos e livros de literatura 

infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas 

digitais em áudio ou vídeo. 

 

Campanhas 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Planejamento e 

produção de texto 

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos de mídia para público 

infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), 

com base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo 

com as convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

 

 

História em quadrinhos; 

 Relato de experiência 

 
CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Produção de texto 

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

 

 
CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Performances orais 

(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, 

reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 

rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo 

autor 

 

Fábulas; Contos 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção de textos 

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam 

em campos da vida social dos quais participa cotidianamente 

(a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, 

demassa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, 

onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

 

Receita; Cardápio; Diários; 

Relato de experiências 

 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que 

vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e 

da função social do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as condições de produção e 

recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 

temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 

 

 

 

Receita; Agenda; Carta; 

Tabelas 



 

 

etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes 

e durante a leitura de textos,checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

Reportagem; Entrevista 

TODOS OS 
CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso 

de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos. 

 

Tabela 

CAMPO DA 

VIDA 
COTIDIANA 

Leitura de imagens 

em narrativas 

visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

 

Regras de jogos; Diários 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 
literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte 

do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, 

deencantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, 

como patrimônio artístico da humanidade. 

 

Lendas; Fábulas; Música; 

Cordéis 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando 

efeitos de sentido criados pelo formato do texto na página, 

distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e 

poroutros efeitos visuais. 

 

Poema 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Decodificação/Fluência 

de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos curtos 

com nívelde textualidade adequado. 

 

Poema 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura (EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos lidos. Campanhas 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 
(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou 

dotexto. 

 

Carta ao leitor 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06). Recuperar relações entre partes de um texto, 

identificando substituições lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para 

acontinuidade do texto. 

 

 

Tirinhas; Fábulas 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, 

informações de interesse sobre fenômenos sociais e 

naturais, em textos que circulam em meios impressos ou 

digitais. 

 

Verbetes; Enunciado de 

tarefas 

CAMPO 

ARTÍSTICO 
Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos 

literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive 

 

 



 

 

LITERÁRIO aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

(EF05LP03.RJ) Antecipar o assunto, a partir do título dos 

textos e identificar o gênero de um texto a partir de suas 

características. 

 

Poema 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, 

observando o efeito de sentido de verbos de enunciação 

e,sefor o caso, o uso de variedades linguísticas no 

discursodireto. 

 

Poema 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, 

observando rimas, aliterações e diferentes modos de 

divisãodos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido 

 

Poema; Canção 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Textos dramáticos 

(EF35LP24). Identificar funções do texto dramático 

(escrito para ser encenado) e sua organização por meio de 

diálogos entre personagens e marcadores das falas das 

personagens ede cena. 

 

Texto Teatral 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 
 

Imagens analíticas em 
textos 

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em 

gráficos ou tabelas. 
 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos 

instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do 

gênero econsiderando a situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

 

Lista 

 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, 

anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero e 
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 

Piadas 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 

notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, 

dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de 

acordo com as convenções dos gêneros e considerando a 

situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Noticias 



 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo 

fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre 

qual é mais 
confiável e por quê. 

 

Noticias 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de 

dicionário, identificando a estrutura, as informações 

gramaticais (significado de abreviaturas) e as 

informações semânticas 

 

Texto informativo 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Imagens analíticas 

em textos 

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em 

gráficos ou tabelas. 
 

Enunciado de tarefas 
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CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Escrita colaborativa 

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos 

instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

Jogos e Regras 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto 

que será produzido, considerando a situação 

comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 

quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 

para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 

organização e forma do texto e seu tema, pesquisando 

em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso, 

informações necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

 

Poemas; Campanhas 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Revisão de textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a 

ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações,correções de ortografia e pontuação. 

 

Poemas; Campanhas 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Edição de textos 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

ilustrando, quando for ocaso, em suporte adequado, 

manual ou digital. 

 

Poemas; Campanhas 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Utilização de tecnologia 

digital 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de 

edição de texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorandoos recursos multissemióticos 

disponíveis 

 

 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

(EF35LP08). Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 

referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 

apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de 

sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 

comparação), com nívelsuficiente de informatividade. 

 

 

 

Todos os gêneros 



 

 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Escrita colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre 

tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na 

escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e 

estrutura adequada à argumentação, considerando a 

situação comunicativa e otema/assunto do texto. 

 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências 

de eventos e imagens apropriadas para sustentar o 

sentido do texto, emarcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens. 

 

Todos os gêneros 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais que apresentem cenários e 

personagens,observando os elementos da estrutura 

narrativa: enredo, 

 

Todos os gêneros 
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TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para esclarecer 

dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso 

de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as relações fonemagrafema são 

irregulares e com h 
inicial que não representa fonema. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção 

textual pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Forma de composição 

dos textos 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 

manchetes, lides e corpo de notícias simples para 

público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), 

digitais ou impressos, a formatação e diagramação 

específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

 

 

Carta ao leitor 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formas de composição 

de narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, 

personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto 

de vista com base no qual histórias são narradas, 

diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Discurso direto e indireto 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso 

direto, determinando o efeito de sentido de verbos de 

enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas 

no discurso direto, quando for o caso 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonemagrafema regulares, 

contextuais e morfológicas e palavras de uso 

frequente com correspondências irregulares 

 

Todos os gêneros 



 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do 

alfabeto do português do 

Brasil/Ordem 
alfabética/Polissemia 

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das 

palavras (uma mesma palavra com diferentes 

significados, de acordo com o contexto de uso), 

comparando o significado de determinados termos 

utilizados nas áreas científicas com esses mesmostermos 

utilizados na linguagem usual. 

 

 Todos os gêneros 

 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Conhecimento das 

diversas grafias do 

alfabeto/ 
Acentuação 

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras 

oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.  

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, 

passado e futuro em tempos verbais do modo 

indicativo. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na 

escrita e na oralidade, os verbos em concordância 

com pronomespessoais/nomes sujeitos da oração. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de 

conjunções e a relação que estabelecem entre partes 

do texto: adição, 
oposição, tempo, causa, condição, finalidade 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 
ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas 

e compostas, e derivadas por adição de prefixo e de 

sufixo. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Forma de composição 

do texto 

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de 

resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura 

infantil, a formatação própria desses textos (apresentação 

e avaliação doproduto). 

 

Artigo literário 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Forma de composição 

dos textos 

(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos 

em argumentações sobre produtos de mídia para público 

infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), 

com base emconhecimentos sobre os mesmos 

 

Propaganda 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Forma de composição 

dos textos Coesão e 

articuladores 

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de 

coesão pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores 

de relações de sentido (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação),com nível adequado de 

informatividade. 

 

Texto informativo 

 



 

 
 

 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 5ºano -                                       4º BIMESTRE 

  COMPONENTE CURRICULAR- LÍNGUA PORTUGUESA 

PRÁTICADE 

LINGUAGEM 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES GENÊROS TEXTUAIS 

O
R

A
L

ID
A

D
E

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10). Identificar gêneros do discurso oral, utilizados 

em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 

características linguístico expressivas e composicionais 

(conversação espontânea, conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, 

aula, debate etc.). 

 

 

Debate 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Variação linguística 

(EF35LP11). Ouvir gravações, canções, textos falados em 

diferentes variedades linguísticas, identificando 

características regionais, urbanas e rurais da fala e 

respeitando as diversas variedades linguísticas como 

características do uso da língua por diferentes grupos 

regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos 

 

 
Cordéis 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de 

trabalhos realizadas por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário 

 
Teatro 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão de textos 

orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações 

formais de escuta de exposições, apresentações e palestras.  
Teatro 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala 

de aula, com apoio de recursos multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, 

planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à 

situação comunicativa. 

 

 

Telejornais 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Declamação 

(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 

interpretação adequadas. Charges 



 

 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Produção de texto oral 

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog 

infantil de críticas de brinquedos e livros de literatura 

infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas digitais 

em áudio ou vídeo. 

 

Telejornais; Teatro 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Planejamento e produção 

de texto 

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos de mídia para público infantil 

(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 

conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as 

convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

Telejornais; Teatro 

 

 

CAMPO DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Produção de texto 

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de 

interesse social, com base em conhecimentos sobre fatos 

divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, 

respeitando pontos de vista diferentes. 

 

Telejornais 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Performances orais 

(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, 

reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 

rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor 

 

Contos; Cordéis 
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TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
 

Tirinha 

TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo 

usode recursos expressivos gráfico-visuais em textos 

multissemióticos. 

 

Tirinha; Abaixo assinado 

CAMPODA 

VIDA 

COTIDIANA 

Leitura de imagens em 

narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos 

etirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando 

recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias). 

 

Tirinha 

CAMPO 

ARTÍSTICO- 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, 

observando efeitos de sentido criados pelo formato do texto 

na página,distribuição e diagramação das letras, pelas 

ilustrações e por outros efeitos visuais. 

 

Poemas 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Compreensão 

(EF35LP03). Identificar a ideia central do texto, 

demonstrando compreensão global. 

(EF05LP04.RJ)Identificar o conflito gerador do enredo e 

os elementos que constroem e compõem a narrativa. 

 

Reportagem; Campanha 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP04). Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

(EF05LP05.RJ)Identificar, no texto, relações de causa e 

consequência. 

 

Reportagem; Campanha 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP05). Inferir o sentido de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou 

dotexto. 

 

Reportagem 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06). Recuperar relações entre partes de um texto, 

identificando substituições lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para 

acontinuidade do texto. 

 

 

Relato de experiência 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Pesquisa (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, 

informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, 

em textos que circulam em meios impressos ou digitais. 

 

Relato de experiência 



 

 

 
CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, 

textos literários de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo 

preferências por gêneros,temas, autores. 

Poema 

 
CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Formação do leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, 

observando o efeito de sentido de verbos de enunciação 

e,sefor o caso, o uso de variedades linguísticas no 

discursodireto. 

 

Poema; Cordéis 

 
CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Apreciação estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, aliterações e diferentes 

modos de divisãodos versos, estrofes e refrãos e seu 

efeito de sentido 

 

Poema; Canção 

 
 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Textos dramáticos 

(EF35LP24). Identificar funções do texto dramático 

(escrito para ser encenado) e sua organização por meio de 

diálogos entre personagens e marcadores das falas das 

personagens ede cena. 

 

Texto Teatral 

 
 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos 

instrucional de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero econsiderando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 

Regras de jogo; 

Receita;Cardápio; Lista 

 
 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, 

anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero econsiderando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

 

Cartuns 

 
 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, 

notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, 

dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de 

acordo com as convenções dos gêneros e considerando a 

situaçãocomunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Notícias; Reportagens 

 CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 
Compreensão em leitura 

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo 

fatoveiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual 

é mais confiável e por quê. 

 

Reportagens 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Compreensão em leitura 

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, 

identificando a estrutura, as informações gramaticais 

(significado de abreviaturas) e as informações semânticas 

 

Verbetes 



 

 

 
CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em 

gráficos ou tabelas. 

 

Relato de experiência 
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CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 

Escrita colaborativa 

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, 

textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto. 

 

Brincadeiras; 

Regras 
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TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Planejamento de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que 

será produzido, considerando a situação comunicativa, os 

interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 

finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação 

(onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador do 

texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu 

tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 

que for preciso, informações necessárias à produção do 

texto, organizando em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas 

 

 

 

 

Telejornal 

 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Revisão de textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda 

do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e 

aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e pontuação. 

(EF05LP06.RJ)Analisar o próprio texto, verificando a 

adequação ao leitor e aos objetivos da comunicação, 

reescrevendo-o a partir de observações. 

 

 

 

Telejornal 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Edição de textos 

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando 

for o 
caso, em suporte adequado, manual ou digital. 

 

Telejornal 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Utilização de 
tecnologia digital 

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição 

de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando 
os recursos multissemióticos disponíveis 

 

Telejornal 

 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

(EF35LP08). Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 

referenciação (por substituição lexical ou por pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário 

apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e articuladores de relações de sentido 

(tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com 

nívelsuficiente de informatividade. 

 

 

 

Todos os gêneros 



 

 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Escrita colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema 

polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 

comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à 

argumentação, considerando a situação comunicativa e 

otema/assunto do texto. 

 

 

Reportagem 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o sentido do texto, emarcadores de 

tempo, espaço e de fala de personagens. 

 

Todos os gêneros 

 

 

 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem cenários e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a construção do discurso indireto e 

discurso direto. (EF05LP07.RJ)Estabelecer relações lógico 

discursivas entre partes de um texto, identificando repetições 

e/ousubstituições que contribuem para sua continuidade. 

 

 

 

Todos os gêneros 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Escrita autônoma 

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens 

poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 

 

Música 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTIDIANA 

Escrita colaborativa 

(EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e 

cartuns, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 

acordo com as convenções do gênero e considerando a 

situação comunicativa e a finalidade do texto. 

 

Piadas; Cartuns; Charges 

 

CAMPO DA 

VIDA PÚBLICA 

Escrita colaborativa 

(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem 

digital sobre temas de interesse da turma, a partir de buscas de 

informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com 

as convenções do gênero e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Reportagem 

 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Produção de textos 

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de pesquisa em fontes de informação 

impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

 

Tabelas 



 

 
 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 5ºano -                                       4º BIMESTRE 

  COMPONENTE CURRICULAR- LÍNGUA PORTUGUESA 

PRÁTICA DE 
LINGUAGEM 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES GENÊROS 

TEXTUAIS 

A
n

ál
is

e 
li

n
g

u
ís

ti
ca

/s
em

ió
ti

ca
 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12). Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida 

sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de 

palavrascom relações irregulares fonema-grafema. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 

frequente nas quais as relações fonemagrafema são 

irregulares e com hinicial que não representa fonema. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual 

pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, 

comorecurso coesivo anafórico. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO DA VIDA 

PÚBLICA 

Forma de composição dos 

textos 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, 

manchetes, lides e corpo de notícias simples para público 

infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou 

impressos, a formatação e diagramação específica de cada 

um dessesgêneros, inclusive em suas versões orais. 

 

 

Notícias 

 

CAMPO 

ARTÍSTICO 

LITERÁRIO 

Discurso direto e indireto 

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, 

determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e 

explicando o uso de variedades linguísticas no discurso 

direto,quando for o caso 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 

correspondência fonemagrafema regulares, contextuais e 

morfológicas e palavras de uso frequente 

comcorrespondências irregulares 

 

Todos os gêneros 

 

TODOS OS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento do alfabeto 

do português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras 

(uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo 

com o contexto de uso), comparando o significado de 

determinados termos utilizados nas áreas científicas com 

esses mesmostermos utilizados na linguagem usual. 

 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas. 
 

Todos os gêneros 



 

 
 

 TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e 

futuro em tempos verbais do modo indicativo. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na 

oralidade, os verbos em concordância com pronomes 

pessoais/nomes sujeitos da oração. 

 

Todos os gêneros 

TODOS OS 

CAMPOSDE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

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

relação que estabelecem entre partes do texto: 

adição,oposição, tempo, causa, condição, finalidade 

 

Todos os gêneros 

TODOSOS 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

Morfologia 

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e 

compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo. 

 

Todos os gêneros 

 

CAMPO DA VIDA 

COTIDIANA 

Forma de composição do 

texto 

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha 

crítica de brinquedos ou livros de literatura infantil, a 

formatação própria desses textos (apresentação e avaliação 

doproduto). 

 

Artigo literário 

 

CAMPO DA VIDA 

PÚBLICA 

Forma de composição dos 

textos 

(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em 

argumentações sobre produtos de mídia para público infantil 

(filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em 

conhecimentos sobre os mesmos 

 

Propaganda 

CAMPO DAS 

PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 

PESQUISA 

Forma de composição dos 

textos Coesão e 

articuladores 

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão 

pronominal (pronomes anafóricos) e articuladores de 

relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, 

comparação),com nível adequado de informatividade. 

 

Relato de experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico.  

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para 

a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 

relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das Ciências da Natureza.  

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo 

contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.  

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência 

socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e 

resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

 7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias. 

 8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 

Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários. 

 

 

 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  



 

 
 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                       1º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR- CIÊNCIAS 

 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES DETALHAMENTO 

Matéria e energia 

 

 

 

Misturas Transformações 

reversíveis e não 

reversíveis A água 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, com base em 

suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 

composição. 

(EF04CI01.RJ) Estabelecer diferenças entre substâncias e 

misturas, identificando materiais formados por uma ou mais 

substâncias. 

Matéria Massa Volume 

 

Matéria e energia 

 

Misturas Transformações 

reversíveis e não reversíveis A 

água 

(EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do 

dia a dia quando expostos a diferentes condições 

(aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 

(EF04CI02.RJ) Comparar diferentes materiais, a fim de 

verificar que a água se comporta como solvente de inúmeros 

materiais do nosso cotidiano. 

Transformações físicas e químicas  

Flutuabildade e densidade 

Matéria e energia 

Transformações reversíveis e não 

reversíveis 

A água 

(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por 

aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as 

mudanças de estado físico da água) e outras não (como o 

cozimento do ovo, a queima do papeletc.). 

(EF04CI03.RJ) Observar as mudanças de estados físicos da 

água em situações do cotidiano. 

(EF04CI04.RJ) Testar e relacionar as propriedades da água 

em situações cotidianas. 

Seres vivos Transformações químicas 



 

 
 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                       2º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR- CIÊNCIAS 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

Vida e Evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microorganismos 

Os Alimentos 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias alimentares 

simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos 

nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primáriade 

energia na produção de alimentos. 

Fotossíntese Cadeia alimentar 

Seres decompositores 

Vida e Evolução 

 

Cadeias alimentares simples 

Microorganismos 

Os Alimentos 

(EF04CI05) Descrever e destacar semelhanças e diferenças 

entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os 

componentes vivos e não vivos de um ecossistema. 

Fluxo de energia e ciclo de nutrientes Corpo 

humano e vegetais 

Seres vivos Níveis de organização 
(EF04CI05.RJ) Explicar os níveis de organização dos seres 

vivos (células, tecidos, órgãos, sistemas, organismos). 

 

 
Corpo humano Os sentidos 

(EF04CI06.RJ) Estimular o autoconhecimento a partir da 

compreensão das sensações que vivenciamos ao utilizar o 

corpo como instrumento de interação com omeio. 

 

Cadeias alimentares simples 

Microorganismos Os Alimentos 

(EF04CI07.RJ) Classificar os seres vivos de acordo com a 

forma em que estes obtêm seus alimentos 

 

 
Cadeias alimentares simples 

Microorganismos Os Alimentos 

(EF04CI08.RJ) Visualizar o processo de decomposição 

realizado pelos microorganismos em situações do cotidiano. 

 

(EF04CI09.RJ) Relatar a participação de microorganismos 

na conservação/deterioração de determinados alimentos com 

base na leitura de textos ou em análise de 

resultados de experimentos. 

 

(EF04CI10.RJ) Identificar os recursos tecnológicos na 

produção e conservação dos Alimentos, ressaltando o 

contexto da sustentabilidade. 

 

(EF04CI11.RJ)Reconhecer equipamentos que permitem a 

observação e a descrição de microorganismos. 

 

(EF04CI12.RJ) Verificar que a água não potável é veículo 

de microorganismos causadores de doenças e  

reconhecermétodosdetratamentodaáguapara 

consumo humano. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                                  3º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR     CIÊNCIAS 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

Vida e evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microorganismos 

Os Alimentos 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e 

bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a 

importância ambiental desse processo. 

Equilíbrio e desequilíbrio 
Relações entre seres vivos de espécies 

diferentes 

 

 

 

Vida e evolução 

Cadeias alimentares simples 

Microorganismos 

Os Alimentos 

(EF04CI07) Verificar a participação de microrganismos 

na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, 

entreoutros. 

Ações antrópicas no ambiente 

Cadeias alimentares simples 

Microorganismos 

Os Alimentos 

(EF04CI08) propor, a partir do conhecimento das formas 

de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias 

e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 

prevenção de doenças a eles associadas. 

Saúde 
Órgãos e sistemas 

Organização do corpo 

 

Terra e Universo 

Solo Pontos cardeais Calendários, 
fenômenos cíclicos e cultura 

(EF04CI15RJ ) Explicar como ocorrem os eclipses solar e 

lunar, e associá-los a alteração no comportamento dos seres 

vivos. 

 

(EF04CI16.RJ) Identificar os impactos da ação humana 

sobre o solo. 

 

(EF04CI17.RJ) Investigar ferramentas e formas de 

controle dos impactos negativos provocados pela ação 

humana sobre o solo. 

 

 

  

(EF04CI13.RJ )Investigar os alimentos de origem animal 

e os de origem vegetal utilizados pelo ser humano em seu 

cotidiano. 

 

(EF04CI14.RJ )Identificar o alimento como fonte de 

matéria e energia para a manutenção e o crescimento do 

organismo humano. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                                  4º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR     CIÊNCIAS 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

TERRA E 

UNIVERSO 

Solo Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos cíclicos e 

cultura 

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com base no 

registro de diferentes posições relativas do Sol e da 

sombra de uma vara (gnômon). 

Pontos cardeais 

Sistema solar 

TERRA E 

UNIVERSO 

Solo Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos cíclicos e 

cultura 

(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos cardeais 

resultantes da observação das sombras de uma vara 

(gnômon) com aquelas obtidas por meio de uma bússola. 

Movimento da Terra 

Sistema Solar 

TERRA E 

UNIVERSO 

Solo Pontos cardeais 

Calendários, fenômenos cíclicos e 

cultura 

(EF04CI11) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da 

Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse 

conhecimento para a construção de calendários em 

diferentes culturas. 

Movimentos cíclicos da lua 

Fases da lua 

Calendário 



 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5ºano -                                                  1º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR     CIÊNCIAS 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 
Terra e Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

Instrumentos óticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF05CI10) Identificar algumas constelações no céu, com 

o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos 

digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas 

são visíveis no início da noite. 

Observação do céu 

Localização dos astros no céu 

Constelações 

Simbologia das estrelas da Bandeira do 

Brasil 

(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol e das 

demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. 

Estações do ano 

Movimentos da Terra 

Rotação e Translação 

(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das fases da 

Lua, com base na observação e no registro das formas 

aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois 
meses. 

Lua 

Fases da lua 
Registro das formas aparentes da lua no céu 

(EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para 

observação à distância (luneta, periscópio etc.), para 

observação ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou 

para registro de imagens (máquinas fotográficas) e 

discutir usos sociais dessesdispositivos. 

Construção de lupa caseira 

Movimento aparente dos astros 

(EF05CI14PS) Abordar a história da origem da vida na 

Terra como uma sequência de eventos dinâmicos e de 

transformações, tratando da evolução biológica. 

Planeta Terra; História da Terra 

Planeta Solar 

Seres vivos e seus ancestrais 

Fósseis 

Evolução humana 

Responsabilidades com o Planeta Terra 

(EF05CI13.RJ) Relacionar a passagem do ano ao 

movimento de translação daTerra. 

 

Matéria e energia 

 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico Consumo 

consciente Reciclagem 

(EF05CI01.RJ) Reconhecer práticas e situações que 

comprometem a disponibilidade de água e analisar propostas 

sustentáveis. 

 

(EF05CI02.RJ)Identificar tecnologias criadas pelo ser 

humano para minimizar os impactos ambientais, como os 

gerados pela produção de alimentos. 

 



 

 

(EF05CI03.RJ) Ler e interpretar textos científicos ou 

notícias sobre sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5ºano -                                                  2º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR     CIÊNCIAS 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO 

 

 

 

Vida e evolução 

 

 

 

Nutrição do organismo Alimentos 

Hábitos alimentares Integração entre 

os sistemas digestório, respiratório e 

circulatório 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 

que os sistemas digestório e respiratório são considerados 

corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, 

com base na identificação das funções desses sistemas. 

Sistema Digestório e suas funções 

Sistema respiratório e suas funções 

 

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do 

sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 

organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 

Sistema circulatório 
Coração e circulação do sangue 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base 

nas características dos grupos alimentares (nutrientes e 

calorias) e nas necessidades individuais (atividades 

realizadas, idade,sexo etc.) para a manutenção da saúde do 

organismo. 

Identificar as origens dos alimentos 

Alimentação saudável 

Pirâmide alimentar 
Hábitos alimentares 

Construção de um cardápio 

  (EF05CI09) Discutir a ocorrência de distúrbios 

nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre 

crianças e jovens a partir da análise de seus hábitos (tipos 

e quantidade de alimento ingerido, prática deatividade 
física etc.). 

Obesidade 
Saúde e má alimentação 

Atividades físicas 

Alimentos naturais e industrializados 

 

  

 

 

 

Nutrição do organismo 

Alimentos 

Hábitos alimentares 

Integração entre os sistemas 

(EF05CI04.RJ) Identificar as transformações físicas e 

químicas do alimento no processo digestório 

 
 

(EF05CI05.RJ) Enumerar os órgãos que formam os 

sistemas digestórios, respiratórios e circulatórios 

 
 

(EF05CI06.RJ) Explicar a função do sangue como meio 

de transporte de diversos elementos como gases e 

nutrientes pelo corpo. 

 
 



 

 

digestório, respiratório e 

circulatório 

(EF05CI07.RJ) Mencionar tecnologias empregadas para 

diagnosticar problemas relacionados aos sistemas 

circulatório, digestório e respiratório. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5ºano -                                                  3º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR     CIÊNCIAS 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

Nutrição do organismo Alimentos 

Hábitos alimentares Integração entre 

os sistemas digestório, respiratório e 

circulatório 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 

que os sistemas digestório e respiratório são considerados 

corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, 

com base na identificação das funções desses sistemas. 

Sistema Digestório e suas funções 

Sistema respiratório e suas funções 

Nutrição do organismo Alimentos 

Hábitos alimentares Integração entre 

os sistemas digestório, respiratório e 

circulatório 

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do 

sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 

organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 

Sistema circulatório 
Coração e circulação do sangue 

(EF05CI08.RJ) Comparar as dietas encontradas no seu 

cotidiano com as de outras realidades sociais, ao refletir 

sobre a distribuição de alimentos e desigualdades sociais. 

 

(EF05CI09.RJ) Categorizar os diferentes tipos de 

alimentos de acordo com a diversidade cultural e formas 

de produção. 

 

(EF05CI11.RJ) Pesquisar as causas do ganho de peso 

excessivo, bem como estratégias que promovam o 

emagrecimento saudável. 

 

(EF05CI12.RJ) Posicionar-se diante de conquistas e 

inovações tecnológicas, valorizando a contribuição da 

ciência para melhoria da qualidade de vida, ao relacionar a 

temas, como: agroecologia, sustentabilidade, produção de 

vacinas e medicamentos, realização de exames e 

tratamentos. 

 

Terra e Universo 

Constelações e mapas celestes 

Movimento de rotação da Terra 

Periodicidade das fases da Lua 

(EF05CI14.RJ) Organizar e registrar informações sobre a 

duração do dia em diferentes épocas do ano e sobre os 

horários de nascimento e ocaso do sol. 

 

Instrumentos óticos 

 

(EF05CI15.RJ) Perceber com as mudanças diárias e 

sazonais relacionadas a luz e ao calor do sol influenciam 

as atividades humanas, a sociedade e o ambiente. 

 



 

 

(EF05CI16.RJ) Exemplificar que diferentes culturas 

interpretam de forma distinta a posição e o aspecto de 

alguns astros no céu e utilizam suas observações de 

formas variadas. 

 

MATÉRA E 

ENERGIA 

Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente Reciclagem 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 

evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 

densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 

forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças 
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

Eletricidade; Carga elétrica; Choque elétrico; 

Corrente elétrica; Movimento das cargas 

elétricas; Energia hidrelétrica; Economia de 

energia elétrica; Magnetismo e Bússula 

 
Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente Reciclagem 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças 

de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológicoe 

analisar suas implicações na agricultura, no clima, na 

geração de energia elétrica, no provimento de água 

potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais(ou 
locais). 

Estados físicos da água; Ciclo da água; Água 

como solvente; Mudanças nas propriedades 

da água de acordo com a temperatura; Usos 

da água; Danos e cuidados com a água; 

Conservação da água; Energiahidrelétrica; 
Mata ciliar 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a 

importância da cobertura vegetal para a manutenção do 

ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água 
e da qualidade do ar atmosférico. 

Estados físicos da água 

Ciclo da água 

Mudanças nas propriedades da água 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 

outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e 

propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. 

Utilidade da água 

Sustentabilidade 

Principais uso da água 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um 

consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas 

para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de 
materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

População mundial; Principais problemas 

ambientais; Biodiversidade em perigo; 

Desenvolvimento Sustentável; Soluções para 
o lixo; Educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5ºano -                                                  4º BIMESTRECOMPONENTE CURRICULAR     

CIÊNCIAS 
UNIDADE 

TEMÁTICA 
OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO 

VIDA E 

EVOLUÇÃO 

 

Nutrição do organismo Alimentos 

Hábitos alimentares Integração entre 

os sistemas digestório, respiratório e 

circulatório 

(EF05CI06) Selecionar argumentos que justifiquem por 

que os sistemas digestório e respiratório são considerados 

corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, 

com base na identificação das funções desses sistemas. 

Sistema Digestório e suas funções 

Sistema respiratório e suas funções 

(EF05CI07) Justificar a relação entre o funcionamento do 

sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo 

organismo e a eliminação dos resíduos produzidos. 

Sistema circulatório 

Coração e circulação do sangue 

 
MATÉRA E 

ENERGIA 

 
Propriedades físicas dos materiais 

Ciclo hidrológico 

Consumo consciente Reciclagem 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que 

evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 

densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a 

forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças 

mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

Eletricidade; Carga elétrica; Choque elétrico; 

Corrente elétrica; Movimento das cargas 

elétricas; Energia hidrelétrica; Economia de 

energia elétrica; Magnetismo e Bússula 

(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças 

de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológicoe 

analisar suas implicações na agricultura, no clima, na 

geração de energia elétrica, no provimento de água 

potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais(ou 
locais). 

Estados físicos da água; Ciclo da água; Água 

como solvente; Mudanças nas propriedades 

da água de acordo com a temperatura; Usos 

da água; Danos e cuidados com a água; 

Conservação da água; Energiahidrelétrica; 
Mata ciliar 

(EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a 

importância da cobertura vegetal para a manutenção do 

ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos de água 
e da qualidade do ar atmosférico. 

Estados físicos da água 

Ciclo da água 

Mudanças nas propriedades da água 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de 

outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e 

propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. 

Utilidade da água 

Sustentabilidade 

Principais uso da água 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um 

consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas 

para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de 
materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

População mundial; Principais problemas 

ambientais; Biodiversidade em perigo; 

Desenvolvimento Sustentável; Soluções para 
o lixo; Educação ambiental. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas econômicas 

e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervirno mundo contemporâneo. 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, 

econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica.  

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a 

diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente 

com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a 

solidariedade com as diferentes populações. 

 6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. 

 7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os 

diferentesgrupos ou estratos sociais. 

ÁREA DO CONHECIMENTO – HISTÓRIA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 



 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                                             1º BIMESTRE 

                                                             COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES 

DETALHAMENTO DO 

OBJETO 
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A AÇÃO DAS PESSOAS, 

GRUPOS SOCIAIS E 

COMUNIDADES NO 

TEMPO E NO ESPAÇO: 

NOMADISMO, 

 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado da ação do ser 

humano no tempo e no espaço, com base na identificação de 

mudanças e permanências ao longo do tempo. 

 

 

História – pistas e vestígios 

Mudanças e permanências; 

Calendário. 

AGRICULTURA, 

ESCRITA, 

NAVEGAÇÕES, 

INDÚSTRIA, ENTRE 

OUTRAS 

(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do 

tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da história da 

humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do 

pastoreio, criação da indústria etc.). 

(EF04HI01.RJ) Identificar ações coletivas que tenham como 

objetivo a melhoria da relação homem – natureza e das condições 

de vida na cidade ou região ondevive. 

 

Primeiros tempos; 

Desenvolvimento da metalurgia. 

 

O PASSADO E O 

PRESENTE: A NOÇÃO 

DE PERMANÊNCIA E 

AS LENTAS 

TRANSFORMAÇÕES 

SOCIAIS ECULTURAIS 

 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida 

de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. 

 

 

Comparação dos modos de vida ao longo do 

tempo nas cidades.Transporte, comércio, 

relações sociais... 



 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                                           2º BIMESTRE 

                                                             COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES 

DETALHAMENTO DO 

OBJETO 

CIRCULAÇÃO DE 

PESSOAS 

PRODUTOIS  

E CULTURAS 

 

A CIRCULAÇÃO DE 

PESSOAS E AS 

TRANSFORMAÇÕES NO 

MEIO NATURAL 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os indivíduos e a 

natureza e discutir o significado do nomadismo e da fixação das 

primeiras comunidades humanas. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação do campo a 

intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 

intervenções. 

(EF04HI02.RJ) Identificar diferentes tipos de relação entre os 

indivíduos e a natureza, considerando a diversidade étnica e 

cultural presente em nosso estado e país, em especial nas 

comunidades quilombolas e indígenas. 

 

 

Os habitantes da terra onde hoje é o Brasil 

e seu modo de vida; Organização social do 

passdo e presente e suas transformações; 

Modos de vida das comunidades 

quilomobla e indígenas, suas relações com 

a natureza e as suas contribuições para os 

demias povos.O que podemos aprender 

com o modo de viver dessas comunidades? 

A INVENÇÃO DO 

COMÉRCIO E A 

CIRCULAÇÃO DE 

PRODUTOS 

(EF04HI06) Identificar as transformações ocorridas nos 

processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, 

analisando as formas de adaptação ou marginalização. 

 

Como os povos antigos faziam comércio e 

como este se trasnformou nas diferentes 

civilizações até a atualidade. 

 

AS ROTAS TERRESTRES, 

FLUVIAIS E MARÍTIMAS E 

SEUS IMPACTOS PARA A 

FORMAÇÃO DE CIDADES E 

AS TRANSFORMAÇÕES DO 

MEIO NATURAL 

 

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância dos caminhos 

terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da vidacomercial. 

 
A importância da navegação para o 

desenvolvimentodo comércio e as 

transformçaões que promoveram nas cidades. 

 

CIRCULAÇÃO DE 

PESSOAS 

PRODUTOIS E 

CULTURAS 

 

O MUNDO DA TECNOLOGIA: 

A INTEGRAÇÃO DE PESSOAS 

E AS EXCLUSÕES SOCIAIS E 

CULTURAIS 

 

(EF04HI08) Identificar as transformações ocorridas nos meios de 

comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, 

internet e demais tecnologias digitais de informação e 

comunicação) e discutir seus significados para os diferentes grupos 

ou estratossociais. 

 

Meios de comunicação no passado e 

nopresente:como se deu e o que provocou. 



 

 

TRANSFORMAÇÕES 

E PERMANÊNCIAS 

NAS TRAJETÓRIAS 

DOS GRUPOS 

HUMANOS 

 

O PASSADO E O PRESENTE: 

A NOÇÃO DE 

PERMANÊNCIA E AS 

LENTAS 

TRANSFORMAÇÕES 

SOCIAIS ECULTURAIS 

 

(EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao 

longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida 

de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente. 

 
 

Comparação dos modos de vida ao longo do 

tempo nas cidades.Transporte, comércio, 

relações sociais... 

AS QUESTÕES 

HISTÓRICAS 

RELATIVAS ÀS 

MIGRAÇÕES 

 

O SURGIMENTO DA 

ESPÉCIE HUMANA NO 

CONTINENTE AFRICANO 

E SUAEXPANSÃO 

PELOMUNDO 

 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos processos migratórios 

em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado 

pela migração nas regiões de destino. 

 
 

Movimentos migratórios 
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COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO HABILIDADES 

DETALHAMENTO DO 

OBJETO 

  

A
S

 Q
U

E
S

T
Õ

E
S

 H
IS

T
Ó

R
IC

A
S

 R
E

L
A

T
IV

A
S

 

À
S

 M
IG

R
A

Ç
Õ

E
S

 

 

 

OS PROCESSOS 

MIGRATÓRIOS PARA A 

FORMAÇÃO DO BRASIL: 

OS GRUPOS INDÍGENAS, A 

PRESENÇA PORTUGUESA 

E A DIÁSPORA FORÇADA 

DOS AFRICANOS. OS 

PROCESSOS 

MIGRATÓRIOS DO FINAL 

DO SÉCULO XIX E INÍCIO 

DO SÉCULO XX NO BRASIL 

AS DINÂMICAS INTERNAS 

DE MIGRAÇÃO NO BRASIL 

A PARTIR DOS ANOS 1960. 

 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 

contribuições para a formação da sociedade brasileira. 

 

 

Povos indígenas: cultura e importância na 

formação do povo Brasileiro; 

Presença portuguesa: chegada e 

consequência para os povos indígenas 

existentes no território;Africanos antes e 

depois dos europeus;  

Diáspora africana: chegada forçada ao 

Brasil e seus desdobramentos;Africanos no 

Brasil;Abolição e imigração; 

Influência dos povos que compuseram o 

Brasil.No que resultou a convivência entre 

diferentes grupos étnicos no presente. 

(EF04HI03.RJ) Identificar, em seu bairro e na cidade em que 

vive, elementos da diversidade cultural presente na formação 

de vários aspectos da cultura nacional (línguas, religiões, 

festas, brincadeiras etc) 

 

Influência dos povos que compuseram o 

Brasil.No que resultou a convivência entre 

diferentes grupos étnicos no presente na 

cidade onde mora, no bairro, na cultura... 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ENSINOFUNDAMENTAL - 4ºano -                                            4º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 
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OS PROCESSOS MIGRATÓRIOS 

PARA A FORMAÇÃO DO 

BRASIL: OS GRUPOS 

INDÍGENAS, A PRESENÇA 

PORTUGUESA E A DIÁSPORA 

FORÇADA DOS AFRICANOS. OS 

PROCESSOS MIGRATÓRIOS DO 

FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO 

DO SÉCULO XX NO BRASIL AS 

DINÂMICAS INTERNAS DE 

MIGRAÇÃO NO BRASIL A 

PARTIR DOS ANOS 1960. 

 

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive, a existência 

ou não de mudanças associadas à migração (interna e internacional). 

 

Abolição e imigração da Europa para a 

América; 

Processos migratórios no Brasil. 



 

 
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL - 5ºano -                                       1º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 
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O QUE FORMA UM POVO: DO 

NOMADISMO AOS 

PRIMEIROS POVOS 

SEDENTARIZADOS 

 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e 

dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 

 

Culturas, tempo histórico e geológico 

(natureza), pré-história, povos indígenas e 

africanos. 

 

AS FORMAS DE 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

E POLÍTICA: A NOÇÃO 

DE ESTADO 

 

(EF05HI02) Identificar os mecanismos de organização do poder 

político com vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de 

outras formas de ordenaçãosocial. 

(EF05HI02.RJ) Relacionar a presença de diferentes povos e 

culturas, notadamente indígenas e africanos, 452 ao 

desenvolvimento da história e da cultura em nosso estado. 

 

Estados, impostos, divisão do trabalho, 

comércio, aldeia e cidade. 

 

O PAPEL DAS RELIGIÕES E DA 

CULTURA PARA A FORMAÇÃO 

DOS POVOS ANTIGOS 

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das religiões na 

composição identitária dos povos antigos. Calendários, culturas e religiões 

 

R
E
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R
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S
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A
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Ó
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AS TRADIÇÕES ORAIS E A 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

O SURGIMENTO DA ESCRITA E 

A NOÇÃO DE FONTE PARAA 

TRANSMISSÃO DE SABERES, 

CULTURAS EHISTÓRIAS 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da passagem do tempo 

em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e 

os povosafricanos. 

Tempo (passagem do tempo); 

Os diferentes grupos que habitaram o Brasil 

(indígenas e africanos). 
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COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 
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CIDADANIA, DIVERSIDADE 

CULTURAL E RESPEITO ÀS 

DIFERENÇAS SOCIAIS, 

CULTURAIS E HISTÓRICAS 

 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com os princípios de 

respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

(EF05HI01.RJ) Identificar diferentes formas de produção e de 

relação entre homens, trabalho e natureza, tomando como 

referência modos de vida e organização social em comunidades 

tradicionais presentes no estado e no país. 

 

Cidadania, diversidade cultural, direitos 

humanos, etnocentrismo 

 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à conquista de 

direitos dos povos e das sociedades, compreendendo-o como 

conquistahistórica. 

ONU, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; Declaração dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; Democracia;Regime 

Militar;Estatuto doIdoso 
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COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

R
E

G
IS

T
R

O
S

 D
A

 

H
IS

T
Ó

R
IA

: 

L
IN

G
U

A
G

E
N

S
 E

 

C
U

L
T

U
R

A
S

 

 

 

AS TRADIÇÕES ORAIS E A 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

O SURGIMENTO DA ESCRITA 

E A NOÇÃO DE FONTE PARAA 

TRANSMISSÃO DE SABERES, 

CULTURAS EHISTÓRIAS 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a 

vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes 

fontes, incluindo orais. 

Cultura oral e escrita; 

 

Preservação da memória e da história; 

 

Diferentes povos e suas diferentes linguagens 

(griôts, contadores de história, escritores). 

 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens e 

tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados 

sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. 

 

 

Variante lingüística; 

 

Diferentes tipos de linguagens usadas ao 

longo do tempo para registro da História. 
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COMPONENTE CURRICULAR - HISTÓRIA 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 
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AS TRADIÇÕES ORAIS EA 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA 

O SURGIMENTO DA ESCRITA 

E A NOÇÃO DE FONTE PARA A 

TRANSMISSÃO DE SABERES, 

CULTURAS E HISTÓRIAS 

 

(EF05HI07) Identificar os processos de 

produção,hierarquização e difusão dos marcos de memória e 

discutira presença e/ou a ausência de diferentes grupos quecompõem 

a sociedade na nomeação desses marcos de 

memória. 

 

Patrimônios: material e imaterial. 

OS PATRIMÔNIOS MATERIAIS E 

IMATERIAIS DA 

HUMANIDADE 

 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais 

da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 

patrimônios ao longo do tempo 

(EF05HI03.RJ) Identificar e inventariar manifestações culturais 

materiais e imateriais presentes de sua localidade, relacionando- 

as à presença de diferentes povos, em especial indígenas, 

africanos e afrodescendentes em diferentes épocas. 

 

Patrimônios do município: material e imaterial: 

Capoeira; 

Festas religiosas (São Pedro e São Paulo; 

SãoJoão); 

Monumentos da cidade; Estátuas e bustos ; 

Igrejastombadas; 

Prédios oficiais;  

Parque Salutaris; 

Teatro. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO – GEOGRAFIA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

1.Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.  

2.Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os 

seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.  

3.Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os 

princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. 

4.Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução 

de problemas que envolvam informações geográficas. 

5.Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-

científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.  

6.Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e 

o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.  

7.Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
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RELAÇÃO CAMPO CIDADE 

 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e analisar a 

interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos 

econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. Unidades 

político administrativas do Brasil. 

 

 

Integração campo cidade 

 

Relação entre campo e cidade no território 

nacional 
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TRABALHO NO CAMPO E NA 

CIDADE 

 

(EF04GE07) Comparar as características do trabalho no campo e 

na cidade. Produção, circulação e consumo. 

 

Profissões;  

Trabalho no campo e na cidade 

 

As diferenciações das atividades laborais nos 

setores da economia no espaço urbano e rural 

Os meios de transporte e de comunicação 

 

PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E 

CONSUMO 

 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção 

(transformação de matérias primas), circulação e consumo de 

diferentes produtos. 

 

Processo produtivo , comércio e consumo de 

diferentes materiais. 

 

As diferenciações dos setores primário, 

secundário e terciário na economia e suas 

atividades econômicas 
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TERRITÓRIO E 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de vivência e em 

suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementosde 

distintas   culturas   (indígenas,   afrobrasileiras,   de outras 

regiões  do  país,   latino-americanas,   europeias,asiáticas 

etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas esua 

contribuição para a formação da cultura local, regional e 

brasileira. 

Área urbana e rural: limites do município; 

Fundação de município; 

População rural e urbana. 

O Município: limites, fronteiras, território e 

administração pública 

Os estados, as regiões brasileiras e seus 

aspectos culturais 

 

INSTÂNCIAS DO 

PODER PÚBLICO E 

CANAIS DE 

PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

 

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder 

público municipal e canais de participação social na gestão do 

Município, incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos 

Municipais. 

 

Gestão do município; Canais 

de participação; Mobilidade 

urbana. 

Instâncias do poder público e canais de 

participação social 

 
A manifestação dos três poderes e do controle 

social 
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UNIDADES 

POLÍTICOADMINISTRATIVAS 

DO BRASIL 

 

(EF04GE05) Distinguir unidades
 políticoadministrativasoficiais nacionais 

(Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), 
suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de 
vivência. Territórios étnicoculturais. 

 
Município; 

Divisão administrativa: estado, distrito, Unidade 

Federativa e bairro. 

Unidades políticoadministrativas do Brasil 

Localização do seu bairro no município, do 

seu município no estado, do seu estado na 

grande região (Região Sudeste) e no 

território brasileiro 

Características dos territóriosétnicosculturais 

identificados no município, 
estado e país 
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                                                                              COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 

  

C
O

N
E

X
Õ

E
S

 E
  

E
S

C
A

L
A

S
 

 

 

 

TERRITÓRIOS ÉTNICO 

CULTURAIS 

 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios étnico- culturais 

existentes no Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades 

remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da 

demarcação desses territórios. 

 

Aspectos culturais das diferentes 

regiões; 

Patrimônios culturais. 

Territórios étnicoculturais 

Territórios étnicosraciais e culturais no 

Brasil (terras indígenas e quilombolas) 
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PROCESSOS 

MIGRATÓRIOS NO 

BRASIL 

 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas contribuições 

para a formação da sociedade brasileira. 

(EF04GE01.RJ)Reconhecer os povos que fizeram parte da 

formação do povo brasileiro salientando o crescimento da economia 

a partir desse movimento. 

(EF04GE01.1RJ) Identificar a diversidade cultural e étnica da 

formação do povo brasileiro)  

 

 População brasileira; 

Formação do Território brasileiro. 

 Processos migratórios no Brasil 

A população Os movimentos 

migratóriosEmigrantes X Imigrantes 
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SISTEMA DE ORIENTAÇÃO 

 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na localização de 

componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas. 

Elementos constitutivos dosmapas. 

 

Representação cartográfica; 

 

Sistema de orientação 

A linguagem dos mapas Mapa-múndi e o 

globo terrestre 



 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL- 4º ano      4º BIMESTRE 

COMPONENTE CURRICULAR – GEOGRAFIA 

UNIDADE 

TEMÁTICA 

OBJETOS DO 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

F
O

R
M

A
S

 D
E

 R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

 

P
E

N
S

A
M

E
N

T
O

E
S

P
A

C
IA

L
 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DOS MAPAS 

 

 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, identificando suas 

características, elaboradores, finalidades, diferenças esemelhanças. 

 

Representação cartográfica 

Elementos constitutivos dos mapas Título, 

orientação, escala, legenda e fonte 

 

 

CONSERVAÇÃO E DEGRADAÇÃO 

DA NATUREZA 

 

 

(EF04GE11)Identificar as características das paisagens naturais e 

antrópicas (relevo, cobertura vegetal, rios, etc.) no ambiente em que 

vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação 

dessas áreas. 

 

(EF04GE02.RJ) Identificar ações da Agenda 21 que contemplem as 

unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro. 

(EF04GE02.RJ) Identificar políticas e ações diversas que 

contemplem a preservação e conservação danatureza. 

 

 

 

Interação da sociedade com a natureza; 

Características do clima e da vegetação. As 

belezas naturais do Brasil 

Principais problemas ambientais brasileiros 

 

Paisagens do município no contexto regional 

(relevo, hidrografia, clima e vegetação) 
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DINÂMICA POPULACIONAL 

(EF05GE01) Descrever e analisar dinâmicas populacionais 

naUnidade da Federação em que vive, estabelecendo relações 

entre migrações e condições de infraestrutura. 

Diferenças étnicoraciais e étnicoculturais e desigualdades 

sociais. 

A população brasileira e seus processos 

migratórios; 

Diferenças culturais e étnicas; 

 

Desigualdades sociais e seus 

desdobramentos . 

A população fluminense: movimentos, 

questões econômicas, culturais e sociais. 

 

Movimentos migratórios e suas 

contribuições para a formação da sociedade 

fluminense 

 

DIFERENÇAS ÉTNICORACIAIS E 

ÉTNICO-CULTURAIS E 

DESIGUALDADES SOCIAIS 

 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnicoraciais e étnicoculturais e 

desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. 

Diferenças étnico-raciais e culturais; 

  Desigualdades sociais e seus 

desdobramentos. 
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TERRITÓRIO, 

REDES E 

URBANIZAÇÃO 

 

 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar 

asmudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu 

crescimento. 

 

 

 

 

A cidade; Metrópole; 

Território, redes e urbanização; Qualidade 

ambiental ; 

Tipos de poluição. 

Importância social e econômica das cidades 

Importância das mesorregiões do estado do Rio 

de Janeiro: Baixada Litorânea, Centro 

Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro, 

Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Sul 

Fluminense. 

 

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar  

as interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana; 

 

 

 Zona urbana e rural 

 Setores da economia e trabalho 

 Relações entre campo e cidade na cidade do 

Riode Janeiro e entre cidades do estado 

F
O

R
M

A
S

 D
E

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 E

 

P
E

N
S

A
M

E
N

T
O

 E
S

P
A

C
IA

L
 

 

MAPAS E IMAGENS DE 

SATÉLITE 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, 

comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de 

satélite de épocas diferentes. Representação das cidades e do espaço 

urbano. 

(EF05GE02.RJ) Reconhecer o continente americano, a América do 

Sul e o Brasil, identificando-os no planisfério e no globo terrestre. 

 Mapas e imagens de satélite; 

 Representação das cidades e do espaçourbano.  

 Mudanças nas configurações espaciais aolongo 

do tempo da cidades do estado do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro através da Arte 

 

REPRESENTAÇÃO 

DAS CIDADES E DO 

ESPAÇO URBANO 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre 

diferentescidades, utilizando mapas temáticos e representações 

gráficas. 

Mapas e imagens.. 

Representação das cidades e do espaço 

Urbano 

Os diferentes tipos de cidades e suas 

funções Formas de representação do 

estado do Rio de Janeiro(mapas 

temáticos e gráficos) 
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TRABALHO E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

(EF05GE05)Identificare comparar as mudanças dos tipos de trabalho 

e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no 

comércio e nos serviços 

Setores da economia , trabalho e 

inovação tecnológica. 

O uso cada vez mais frequente da 

tecnologia nas atividades econômicas 

Satélites, internet e GPS 
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DIFERENÇAS ÉTNICORACIAIS 

E ÉTNICO-CULTURAIS E 

DESIGUALDADES SOCIAIS 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnicoraciais e étnicoculturais e 

desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. 

Diferenças étnicoraciais e culturais 

Quais características e aspectos diferenciam o 

povo brasileiro; 

Como podemos pensar as desigualdades sociais? 
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QUALIDADE AMBIENTAL 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental 

e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos 

(esgotos, efluentes industriais, marés negras, etc.). Diferentes tipos de 

poluição 

 

Qualidade ambiental; Tipos de poluição. 

Qualidade ambiental O aquecimento global 

O que é sustentabilidade? 

DIFERENTES TIPOS DE 

POLUIÇÃO 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico, etc.), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas)para esses problemas. Gestão pública 

da qualidade devida. 

Poluição 

Diagnóstico ambiental local e do 

territóriofluminense no campo e na cidade. 

GESTÃO PÚBLICA DA 

QUALIDADE DE VIDA 

ESPACIAL 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de 

participação social responsáveis por buscar soluções para  a melhoria 

da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, 

moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por 

esses órgãos que afetam a comunidade em quevive. 

Município/cidade; 

Prefietura: secretaria de meio ambiente Guarda 

ambiental;IBAMA 

Gestão pública da qualidade de vida espacial 

Importância de cuidarmos do meioambiente 

A gestão dos resíduos sólidos 

 A questão dolixo - Coleta seletiva, reciclagem e 

aterrosanitário 

Formas de participação: associações, conselhos, 

câmara de vereadores,assembleias legislativas e 

outros 
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TERRITÓRIO, REDES E 

URBANIZAÇÃO 

 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 

mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu 

crescimento. 

 

A cidade; Metrópole; 

Território, redes e urbanização; 

Qualidadeambiental ; 

Tipos de poluição. 

 

(EF05GE04) Reconhecer as características da cidade e analisar as 

interações entre a cidade e o campo e entre cidades na rede urbana 

 

Zona urbana e rural 

Setores da economia e trabalho 
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MAPAS E IMAGENS DE 

SATÉLITE 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens nas cidades, 

comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de 

satélite de épocas diferentes. Representação das cidades e do espaço 

urbano. 

Mapas e imagens de satélite; 

 

Representação das cidades e do espaço urbano. 

 

REPRESENTAÇÃO DAS 

CIDADES E DO ESPAÇO 

URBANO 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes 

cidades, utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 

(EF05GE01.RJ) Compreender as regiões brasileiras e os estados que 

delas fazem parte regiões, estados e distrito federal) 
Mapas e imagens.. 
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QUALIDADE AMBIENTAL 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental 

e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos 

(esgotos, efluentes industriais, marés negras, etc.). Diferentes tipos de 

poluição 

 

Qualidade ambiental; Tipos de poluição. 

DIFERENTES TIPOS 

DEPOLUIÇÃO 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico, etc.), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas)para esses problemas. Gestão pública 

da qualidade devida. 

 

Poluição 



 

 

GESTÃO PÚBLICA DA 

QUALIDADE DE VIDA 

ESPACIAL 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de 

participação social responsáveis por buscar soluções paraa melhoria 

da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, 

moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas 

por esses órgãos que afetam a comunidade em quevive. 

 

Município/cidade; 

Prefietura: secretaria de meio ambiente 

Guarda ambiental; 

IBAMA 
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TRABALHO E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de 

transporte e de comunicação. 

 

Meios de transporte e comunicação 
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TRABALHO E INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

 

(EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos 

meios de transporte e decomunicação. 

 

Meios de transporte e comunicação 

(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na 

produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações. 

Setores da economia;  

Energias; 

 Extrativismo. 
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QUALIDADE AMBIENTAL 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade 

ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos 

oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras, etc.). 

Diferentes tipos de poluição 

 

Qualidade ambiental; Tipos de poluição. 

 

DIFERENTES TIPOS DE 

POLUIÇÃO 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico, etc.), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas)para esses problemas. Gestão 

pública da qualidade devida. 

 

Poluição 

GESTÃO PÚBLICA DA 

QUALIDADE DE VIDA ESPACIAL 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público e canais de 

participação social responsáveis por buscar soluções paraa 

melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, 

mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas 

implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em 

quevive. 

Município/cidade; 

Prefietura: secretaria de meio ambiente Guarda 

ambiental; 

IBAMA 

 


